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1. Ogólna charakterystyka zlewni rzeki Pliszki 

Rzeka Pliszka to ciek II rzędu, prawobrzeżny dopływ Odry, uchodzi do niej w 196,8 km, na 
wysokości 25 m n.p.m. Długość całkowita rzeki wynosi 68,0 km, a powierzchnia zlewni 
całkowitej 388,7 km2 (wg MPHP 2012, rys. 1). Pliszka wypływa z jeziora Malcz, położonego na 
terenie poligonu wojskowego na wysokości 101,3 m n.p.m.  i płynie w całości 
przez Pojezierze Lubuskie. Przepływa przez liczne jeziora (w górnym biegu przez jezioro 
Linie i Jezioro Bobrze), zaś w dolnym odcinku przepływa przez jezioro Wielkie (Wielicko).  
W związku z tym, że różnica poziomów od źródła do jej ujścia wynosi ok. 78 m powoduje to, 
że rzeka na większości odcinków charakteryzuje się wartkim nurtem. Średni spadek zlewni 
wynosi 9,7‰, a gęstość sieci rzecznej 0,30 1/km. Pliszka w górnym biegu przyjmuje dwa 
największe lewobrzeżne dopływy: Łagową (o powierzchni zlewni 47,7 km2) oraz Konotop  
(o powierzchni zlewni 49,8 km2). Z prawej strony otrzymuje 2 małe dopływy: Młynówkę  
i Zimną Wodę, które odwadniają nieduże powierzchnie terenu w okolicy Gądkowa 
Wielkiego. 

 

Rys. 1. Zlewnia rzeki Pliszki 

Pliszka płynie zalesioną, polodowcową rynną, zaś po minięciu wsi Poźrzadło wpływa do 
niej rzeka Łagowa. Dalej Pliszka płynie przez zwarte kompleksy Puszczy Rzepińskiej. Na tym 
odcinku występują głębsze podmycia koryta, rzeka silnie meandruje i zasilana jest czystymi  
i chłodnymi źródłami, które biją ze zbocza doliny. W tych okolicach pojawia się atrakcyjny 
wędkarsko gatunek – pstrąg potokowy, zaś umowną granicą jego występowania jest most 
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kolejowy linii Zielona Góra – Rzepin. Od tego miejsca do mostu drogowego w miejscowości 
Pliszka rzeka uznana jest jako kraina ryb łososiowatych.  

Po pokonaniu miejscowości Zamęt, rzeka przyjmuje kolejny dopływ – Konotop, który 
wypływa z pobliskiego jeziora Dziarg. Poniżej miejscowości Kosobudki Pliszka nieco zwalnia, 
dno staje się piaszczyste, a szerokość koryta rzeki zwiększa się do 3-4 m. Dalej rzeka dociera 
do spiętrzenia w Kijewie, gdzie znajduje się stacja pomp, za pomocą której przerzuca część 
wód rzeki do położonego na południu zespołu stawów rybnych. Poniżej nurt rzeki zwiększa 
prędkość i płynie tym razem po dnie kamienistym. Dalej Pliszka wpływa w bagnistą łąkowo-
leśną dolinę. Przy moście drogowym w Pliszce znajduje się na niej niewielka hodowla pstrąga 
tęczowego, zaś poniżej stawów rybnych Pliszka wyraźnie zwalnia, staje się głębsza i ma 
muliste dno. Dalej rzeka przepływa przez jezioro Ratno i Wielicko. W połowie drogi do 
Sądowa można zaobserwować kolejny fragment rzeki z silnym nurtem, wystające głazy  
i strome ściany jaru, które swym wyglądem upodabniają Pliszkę do górskiej strugi. Urokowi 
tego odcinka rzeki dodaje starodrzew liściasty (głównie dębowy), który porasta zbocze 
doliny. Poniżej miejscowości Sądów, w Koziczynie, znajduje się druga uruchomiona w roku 
1998 hodowla pstrąga tęczowego. Obecnie wody rzeki zamieszkuje 18 gatunków ryb, co na 
strugę tej wielkości jest liczbą znaczącą, świadczącą o jej zróżnicowaniu biologicznym.  

Według podziału hydrograficznego Polski rzeka Pliszka leży w regionie wodnym 
Środkowej Odry. Pod względem fizyczno-geograficznym obszar dorzecza Pliszki leży na 
Pojezierzu Lubuskim (Kondracki, 1988), które to pojezierze położone jest na południe od 
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, po obu stronach rzeki Odry.  

Dorzecze rzeki Pliszki obejmuje sandr Pliszki, który posiada wysokie krawędzie 
oddzielające go od wyższych poziomów sandrowych i wzgórz moreny czołowej. Dno doliny 
Pliszki budują torfy, namuły organiczne i kreda jeziorna, o miąższości od 1 m do kilku 
metrów. Wykształciły się tu gleby mułowo - torfowe, torfowe oraz murszowe na 
przesuszonych łąkach. Stwierdzono tu występowanie użytków zielonych V klasy (Szczepański, 
1986). W dolinie Pliszki występują powszechnie złoża torfowe. Największe powierzchnie 
torfowisk znajdują się koło jeziora Linie (21,2 ha), jeziora Bobrze (27,4 ha) i na południowy 
zachód od wsi Poźrzadło (21,1 ha).  

Do 1939 r. na Pliszce istniało 10 młynów i tartaków wodnych. Obecnie dolina Pliszki jest 
bardzo słabo użytkowana gospodarczo jako mało wydajne użytki zielone i pastwiska, głównie 
w okolicy wsi: Poźrzadło, Drzewce i Gądków Wielki. Niektóre budowle piętrzące wykonane  
w okresie powojennym zbudowano na starych, przedwojennych budowlach (np.  
w miejscowości Koziczyn, Sądów). Jednak większość zastawek piętrzących znajduje się  
w górnym biegu rzeki Pliszki i jej dopływach: Łagowej i Konotopie. Spośród dawnych budowli 
piętrzących dotychczas pozostały 2 progi, które odgrywają pewną rolę w stabilizacji dna 
rzeki. Są to jazy w km 39+500 we wsi Pliszka (próg o wysokości 0,6 m) oraz poniżej jeziora 
Wielicko, w km 31+054, gdzie znajduje się próg kamienny o wysokości 2,0 m i szerokości  
10 m.  
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Systematyczne pomiary stanów i przepływów wody na rzece Pliszce prowadzone są od 
roku 1969 na jedynym wodowskazie, w miejscowości Sądów. Powierzchnia zlewni  
w przekroju tego wodowskazu wynosi 408 km2 (Plenzler i Rapacki, 1987). W wyniku różnych 
prac naukowych wykryto nieregularność przepływów rzeki. Pierwsza występuje na 55,9 km 
rzeki, gdzie przepływ gwałtownie wzrasta na skutek przyjęcia dopływu rzeki Łagowy. 
Anomalia przepływu występuje też na km 52,4 biegu rzeki, gdzie na skutek rozcięcia glin 
zwałowych podścielających piaski sandrowe następuje gwałtowna ucieczka wody w podłoże, 
na przestrzeni 1,8 km. Ucieczkę wody w podłoże wykryto również na dopływach do Pliszki 
(Łagowej i Konotopie). Wskaźnik ucieczki wody z rzeki Pliszki wynosi od 0,10 l/m/s  
w październiku do 0,19 l/m/s w czerwcu (na odcinku 54,4-50,60 km). Maksymalne przepływy 
na rzece Pliszce występują od listopada do kwietnia, a minimalne od maja do października, 
co jest spowodowane dużym parowaniem i poborem wody przez roślinność (tab. 1). 
Przepływy rzeki Pliszki są bardzo wyrównane na skutek głębokiego wcięcia koryta w osady 
wodonośne oraz wyrównania odpływu przez jeziora. Pliszka jest zasilana aż w 87,9% przez 
odpływy podziemne. 

Tab. 1. Przepływy charakterystyczne rzeki Pliszki na wodowskazie w miejscowości Sądów w latach 
1971-85 

 Zima XI-IV Lato V-X Rok 
Absolutne maksimum 5,92 3,71 5,92 
Średnie z maksymalnych 3,88 3,02 3,86 
Średnie 2,40 1,71 2,05 
Średnie z minimalnych 1,14 0,81 0,97 
Absolutne minimum 0,62 0,66 0,62 

 
Na podstawie mapy pokrycia terenu, według projektu Corine Land Cover 2006 

(CLC2006), na obszarze zlewni całkowitej rzeki Pliszki wyróżniono 11 klas pokrycia terenu 
(rys. 2.). Dominującą formą są lasy iglaste, zajmujące łącznie blisko 64% powierzchni zlewni. 
Pokrycie terenu zlewni rzeki Pliszki przedstawia się następująco: 

 Lasy iglaste (312) – 247,8 km2, (63,7%);  
 Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211) – 51,0 km2, (13,1%); 
 Lasy mieszane (313) – 29,5 km2 (7,6%); 
 Lasy liściaste (311) – 26,5 km2 (6,8%); 
 Lasy w stanie zmian (324) – 12,0 km2 (3,1%); 
 Łąki (231) - 7,9 km2 (2,0%); 
 Złożone systemy upraw i działek (242) – 5,4 km2 (1,4%); 
 Zbiorniki wodne (512) – 4,8 km2 (1,2%); 
 Tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej (243) 

– 2,3 km2 (0,6%); 
 Zabudowa luźna (112) – 1,3 km2 (0,3%); 
 Cieki (511) – 1,2 km2 (0,2%). 
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Rys. 2. Użytkowanie zlewni bezpośredniej rzeki Pliszki wg Corine Land Cover 2006 

 

2. Obszary ochrony w zlewni rzeki Pliszki 

Do zlewni rzeki przypisane są następujące obszary ochrony Natura 2000: 
 Obszary ochrony siedlisk: Dolina Pliszki (PLH080011), Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie 

(PLH080008), 
 Obszary ochrony ptaków: Dolina Środkowej Odry (PLB080004). 

Obszar Natura 2000 położony w zlewni rzeki charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią 
wodną (rzeka Pliszka wraz z licznymi dopływami) i licznymi źródliskami. 

 

 Dolina Pliszki (PLH080011) 

Obszar zajmuje powierzchnię 5033,9 ha i położony jest na terenie gminy Łagów, 
Bytnica, Maszewo, Cybinka i Słubice. Obejmuje on środkowy i końcowy odcinek rzeki Pliszki 
oraz fragment doliny Odry i rozpoczyna się w okolicach miejscowości Kosobudki i Zamęt,  
a kończy w miejscowości Kunice. 
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Jest to najcenniejszy przyrodniczo fragment doliny rzeki Pliszki. Ukształtowanie 
terenu jest typowe dla małej rzeki nizinnej, z korytem stosunkowo głęboko wciętym  
w rozległe pola sandrowe Puszczy Rzepińskiej. Pliszka na tym odcinku posiada liczne 
meandry i jest otoczona przez duży kompleks leśny, głównie borów sosnowych. Pliszka  
w kilku miejscach meandruje wśród torfowisk niskich i przepływa przez usytuowane  
w dolinie jeziora. Wzdłuż rzeki występują płaty nadrzecznych zbiorowisk leśnych oraz 
torfowiska i trzęsawiska. Charakterystyczna jest strefowość mokradeł, związanych z reżimem 
hydrologicznym oraz oddziaływaniem wód podziemnych i źródliskowych, znajdujących się  
w sąsiedztwie zboczy doliny. W kilku miejscach na Pliszce znajdują się stopnie wodne po 
dawnych młynach, które całkowicie uniemożliwiają wędrówkę ryb w górę rzeki. 

Dolina Pliszki stanowi przykład zachowanej, naturalnej i renaturyzującej się doliny 
rzecznej. Na obszarze tym występuje 11 typów siedlisk z załącznika I dyrektywy siedliskowej. 
Znaczną powierzchnię zajmują zbiorowiska łęgów olszowo-jesionowych i rzadkich łęgów 
źródliskowych. Na skarpach doliny występują dobrze zachowane zbiorowiska kwaśnych 
buczyn, a przy krawędzi doliny – kwaśnych dąbrów. 

Spośród siedlisk nieleśnych występują bardzo dobrze wykształcone, płytkie jeziora 
eutroficzne (m.in. Wielicko). Wypłycające się fragmenty jezior często płynnie przechodzą  
w torfowiska przejściowe. W miejscach wypływu wód podziemnych wykształciły się unikalne 
torfowiska źródliskowe.  

Głównym zagrożeniem tego obszaru chronionego są zmiany w sposobie użytkowania 
terenu, szczególnie zarzucanie łąk. Potencjalnym zagrożeniem jest rozwój energetyki wodnej 
i regulacje rzeki, podobnie jak zwiększająca się presja turystyczna (zwłaszcza spływy 
kajakowe). 

Zalecanym sposobem ochrony jest czynna ochrona torfowisk alkalicznych  
i wilgotnych łąk, w tym utrzymanie lub odtworzenie ich koszenia. Przegrody występujące na 
rzece wymagają ich udrożnienia przez likwidację lub przebudowę progów wodnych lub przez 
budowę przepławek. 

 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008) 

Obszar ten znajduje się na północ od autostrady A2, pomiędzy miejscowościami: 
Tursk, Trzemeszno, Grochowo, Templewko, Wielowieś, Łagów, Gronów, Poźrzadło  
i Walewice, obejmując częściowo teren Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje 
powierzchnię 6771,0 ha. 

Tereny chronione położone są w urozmaiconym krajobrazie morenowym Pojezierza 
Lubuskiego i obejmuje dwie duże rynny polodowcowe z ciągiem jezior (m.in. jeziora Ciecz  
i Łagowskiego). Obszar charakteryzuje się bogatą rzeźbą polodowcową, dużymi 
deniwelacjami terenu i stromymi zboczami, a ich kumulację stanowi góra Bukowiec, 
położona na wysokości 227 m n.p.m. W obniżeniach terenu znajdują się mezotroficzne 
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jeziora, wokół których wykształciły się torfowiska. Obszar obfituje w tereny źródliskowe.  
W północno-wschodniej części występują drzewostany bukowe, tworzące tzw. „Łagowską 
Wyspę Buczyny” o powierzchni ok. 2000 ha. Najciekawsze fragmenty są objęte ochroną  
w postaci trzech rezerwatów przyrody: „Buczyny Łagowskiej”, „Pawskiego Ługu” oraz „Nad 
Jeziorem Trześniowskim”. 

Obszar utworzono głównie w celu zachowania starych, dobrze wykształconych lasów 
bukowych. Spośród siedlisk nieleśnych najcenniejsze są dobrze wykształcone jeziora, 
zarówno eutroficzne, mezotroficzne, jak i oligotroficzne, z podwodnymi łąkami ramienic  
i rzadką fauną ryb. 

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze 
oraz populacje ryb i płazów, m.in. poprzez zanieczyszczenie wód, melioracje odwadniające  
i silną presję turystyczną. Poważnym zagrożeniem (szczególnie w okolicach Łagowa) jest 
rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa i letniskowa. Potencjalnym zagrożeniem może być 
również działalność kopalni odkrywkowej, znajdującej się w miejscowości Sieniawa.  
W przypadku siedlisk leśnych podstawowym zagrożeniem jest niewłaściwa, schematyczna 
gospodarka leśna, polegająca m.in. na ujednoliceniu struktury i wieku drzewostanów oraz 
usuwaniu drzew martwych i zamierających. 

Zalecanym sposobem ochrony jest zapewnienie odpowiedniej reprezentacji starych 
drzewostanów pozostawionych bez ingerencji człowieka, aby zaczęły funkcjonować 
naturalne procesy jakie zachodzą w ekosystemach leśnych. Ze względu na presję turystyczną 
ważne jest odpowiednie zaplanowanie zagospodarowania przestrzennego terenów 
otwartych w sąsiedztwie obszaru by zapobiec jego urbanizacji. 

 Dolina Środkowej Odry (PLB080004) 

Obszar ten o powierzchni  33677,8 ha obejmuje fragment doliny rzeki Odry od Nowej Soli 
do ujścia Nysy Łużyckiej, wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Szerokość doliny waha się 
od kilku do 10 kilometrów. Rzeka Odra jest częściowo uregulowana i obwałowana, 
zachowała jednak naturalne zakola. Taras zalewowy doliny zajmują głównie łąki i pastwiska, 
wśród których znajdują się liczne starorzecza i  zabagnione zagłębienia. Ta część doliny jest 
często zalewana podczas wezbrań rzeki. Rozlewiska utrzymują się czasem przez kilka tygodni. 
Na tarasie zalewowym spotyka się także fragmenty cennych lasów łęgowych, w tym rzadkich 
łęgów jesionowo-wiązowych i  łęgów wierzbowych, a  także pojedyncze stare drzewa 
i zespoły zarośli. Wyższe tarasy zajmują użytki rolne i  bory sosnowe, zaś na zboczach doliny, 
osiągających miejscami kilkadziesiąt metrów wysokości względnej, często rosną lasy 
grądowe.  

W granicach obszaru niemal w całości zawierają się następujące siedliskowe obszary 
Natura 2000: Nowosolska Dolina Odry PLH080014 (6040,3 ha), Kargowskie Zakola Odry 
PLH080012 (3070,3 ha), Krośnieńska Dolina Odry PLH080023 (19,599,9 ha), Łęgi Słubickie 
PLK080013 (825,1 ha), a także 2 rezerwaty przyrody: „Bukowa Góra” (10,64 ha) i „Łęgi koło 
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Słubic” (397,94 ha) oraz fragmenty Krzesińskiego Parku Krajobrazowego i  obszarów 
chronionego krajobrazu: „Nowosolska dolina Odry”, „Krośnieńska dolina Odry” i „Słubicka 
dolina Odry”. Na obszarze występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika  
I Dyrektywy Ptasiej i 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).  

Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Odry 
sprzyja prowadzona przez użytkowników terenu ekstensywna gospodarka łąkarska. Do 
największych zagrożeń dla lokalnej awifauny i  jej siedlisk należą: wycinanie starych 
drzewostanów stanowiących miejsce rozrodu kluczowych w obszarze gatunków lęgowych 
(kani czarnej, kani rudej i dzięcioła średniego), zaniechanie wypasu i  koszenia łąk, prace 
hydrotechniczne prowadzone w  korycie Odry, zanieczyszczenie wód oraz farmy wiatrowe 
lokalizowane wzdłuż doliny rzeki. Dolina Środkowej Odry jest jedną z najważniejszych  
w  kraju ostoi ptaków drapieżnych, wodno-błotnych i związanych z siedliskami szerokiej 
doliny rzecznej, która częściowo zachowała naturalny charakter. Obszar, położony w  obrębie 
jednego z  głównych w kraju korytarzy ekologicznych wiodącego wzdłuż doliny Odry, jest 
także ważnym szlakiem migracji ptaków wodnobłotnych.  

Do najpoważniejszych zagrożeń dla tego obszaru chronionego należy nieprawidłowa 
gospodarka łąkowo-pastwiskowa oraz wycinanie lasów łęgowych. 

3.Badania monitoringowe rzeki Pliszki w latach 1992-2017 

Badania rzeki Pliszki prowadzone są przez WIOŚ w Zielonej Górze od wielu lat. Do 
roku 2008 badania najczęściej prowadzono na odcinku przyujściowym, w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym w Uradzie (0,3 km), zaś od roku 2009 monitoring wód Pliszki 
obejmował dwa punkty: w Uradzie oraz w Kosobudkach (w roku 2015 punkt pomiarowy  
z Kosobudek przeniesiono na punkt pomiarowy znajdujący się w miejscowości Zamęt).  
 
3.1.Badania rzeki Pliszki prowadzone w latach 1992-2008 

 
Podstawą klasyfikacji wód w omawianych latach było rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny 
odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. Oceny dokonywano na podstawie 
cech fizyczno-chemicznych, saprobowości i stanu sanitarnego. 
 
Rok 1992 
W 1992 r. badania jakości wód Pliszki wykonano w przekroju pomiarowo-kontrolnym  
w Uradzie (km 0,3), poddając ocenie odcinek o długości 15,4 km, tj. od wsi Sądów do ujścia 
do Odry. Klasyfikacja ogólna wykazała, że w omawianym roku wody rzeki Pliszki na odcinku 
przyujściowym odpowiadały III klasie czystości wód. Zadecydował o tym stan sanitarny rzeki  
i podwyższone stężenia fosforu ogólnego. 
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Rok 1993 
W omawianym roku na odcinku przyujściowym wody rzeki sklasyfikowano w klasie II.  
 
Rok 1994 
W roku 1994 rzekę badano w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. W stosunku do roku 
poprzedniego nastąpiło pogorszenie jakości wód Pliszki w zakresie zawartości substancji 
biogennych oraz zanieczyszczenia bakteriologicznego. Ze względu na zawartość fosforu 
ogólnego na długości rzeki wyróżniono odcinek odpowiadający III klasie – od wypływu  
z jeziora Malcz do ppk w miejscowości Pliszka oraz odcinek nie odpowiadający normom – od 
m. Pliszka do ujścia. Pod względem stanu sanitarnego na długości cieku również wyróżniono 
dwa odcinki: odpowiadający III klasie obejmujący górny i środkowy bieg rzeki do 
miejscowości Sądów oraz zaliczony do II klasy odcinek zlokalizowany w dolnym biegu rzeki 
do ujścia w m. Urad. 

 
Rok 1995 
Ocena wykazała, że wody Pliszki badanej w m. Urad zostały zaliczone do klasy III, ze względu 
na zawartość fosforu ogólnego oraz stan sanitarny. 
 
Rok 1996 
Klasyfikacja ogólna wykazała, że w omawianym roku wody rzeki Pliszki na odcinku 
przyujściowym odpowiadały III klasie czystości wód. Zadecydował o tym stan sanitarny rzeki  
i zawiesina ogólna. 
 
Rok 1997 
W omawianym roku Pliszka w przekroju pomiarowo-kontrolnym w Uradzie niosła wody 
dobrej jakości (II klasa). 
 
Rok 1998 
Klasyfikacja ogólna wykazała, że w omawianym roku wody rzeki Pliszki na odcinku 
przyujściowym odpowiadały II klasie czystości wód 
 
Rok 1999 
W 1999 r. badania jakości wód Pliszki wykonano w przekroju pomiarowo-kontrolnym  
w Uradzie. W ogólnej ocenie wody rzeki nie odpowiadały normom, ze względu na wysoką 
zawartość chlorofilu „a”.  
 
Rok 2000  
W omawianym roku badania Pliszki prowadzono w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. 
Ocena przedstawiała się następująco: 
 - Pliszka powyżej ujścia Łagowej – stwierdzona klasa II, 
 - Pliszka poniżej ujścia Łagowej – III klasa, 
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 - Pliszka w m. Pliszka - III klasa, 
 - Pliszka w m. Sądów – nie odpowiadała normom, ze względu na zawartość fosforu ogólnego 
i chlorofilu „a”, 
- Pliszka m. Urad – III klasa. 
 
Rok 2001 
W ogólnej ocenie wody Pliszki punkcie pomiarowym w m. Urad nie odpowiadały normom.  
O ocenie zadecydowała niska zawartość tlenu rozpuszczonego. 
 
Rok 2002 
W omawiany roku wody Pliszki na odcinku przyujściowym zostały zaliczone do klasy III, ze 
względu na podwyższoną zawartość fosforu ogólnego i chlorofilu „a” oraz stan sanitarny 
(miano coli). 
 
Rok 2003 
Podobnie jak rok wcześniej wody Pliszki w Uradzie odpowiadały III klasie czystości. O ocenie 
zadecydowały stężenia fosforu ogólnego i chlorofilu „a” oraz stan sanitarny. 
 
Rok 2004 
W roku 2004 rozpoczęto wdrażanie monitoringu jakości wód zgodnego z wymogami 
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., 
zwanej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Ustanawia ona ramy wspólnotowego działania  
w dziedzinie polityki wodnej. Z całego spektrum zagadnień został wyodrębniony monitoring 
wód, któremu w znowelizowanej ustawie poświęcono osobny rozdział. Delegacje zawarte  
w ustawie zobowiązały Ministra Środowiska do wydania rozporządzeń określających sposób 
prowadzenia monitoringu, jak i zasady oceny stanu jakości wód. 

Dla określenia klasy czystości wód i wskaźników decydujących o klasyfikacji stosowano 
wówczas rozporządzenie MŚ z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, 
poz. 284 z 2004 r.). Mimo, że rozporządzenie zostało uchylone z dniem 01.01.2005 r., 
dopuszczono możliwość dokonywania oceny na jego podstawie. Dlatego też w ocenie stanu 
jakości wód Pliszki w latach 2004-2007 korzystano z nieobowiązującego już rozporządzenia.  

Ocena ta opierała się na pięciu klasach czystości:  
 klasa I – wody o bardzo dobrej jakości, 
 klasa II – wody dobrej jakości, 
 klasa III – wody zadowalającej jakości, 
 klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 
 klasa V – wody złej jakości. 
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Ponadto w roku 2004 dokonano oceny wód Pliszki zgodnie z ich przeznaczeniem (pod 
kątem bytowania ryb, tzw. „monitoring rybny” i eutrofizacji), opierając się na 
rozporządzeniach Ministra Środowiska:  

 z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
śródlądowe, będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, 
poz. 1455), 

 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz.2093).  

W omawianym roku wody Pliszki badanej w Uradzie cechowały się niezadowalającą 
jakością (IV klasa). Najbardziej niekorzystne wartości osiągały wskaźniki bakteriologiczne 
(miano coli) oraz wartości chlorofilu „a”. 

Ocena Pliszki przeprowadzona pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych 
(zgodnie z przeznaczeniem wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia  
w warunkach naturalnych ryb łososiowatych) wykazała, że wody rzeki nie spełniały wymagań 
określonych w rozporządzeniu. 

Badania dla potrzeb oceny stopnia eutrofizacji wód prowadzono, wykonując oznaczenia 
fosforu i azotu ogólnego, azotanów, azotu azotanowego i chlorofilu „a”. Wyniki badań 
przeprowadzonych w roku 2004 stanowiły podstawę do wykonania pierwszej oceny stopnia 
eutrofizacji wód w latach 2004-2007 (pkt. 3.6). 

Rok 2005 

Większość wskaźników decydujących o klasyfikacji rzeki na odcinku przyujściowym 
kształtowała się na poziomie odpowiadającym III klasie czystości wód. O ocenie 
zadecydowały stężenia ChZT-Cr, OWO, azotu Kjeldahla, fosforanów, manganu oraz indeks 
saprobowości fitoplantonu i stan sanitarny. 

Rok 2006 

Klasyfikacja ogólna wykazała, że w omawianym roku wody rzeki Pliszki w Uradzie 
odpowiadały III klasie czystości wód. Zadecydował o tym stan sanitarny rzeki oraz 
podwyższone stężenia wskaźników tlenowych (ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO), wskaźników 
biologicznych (indeks saprobowości fitoplanktonu, chlorofil „a”), fosforany i fenole lotne. 
 

Rok 2007 

Klasyfikacja ogólna wykazała, że wody Pliszki na odcinku przyujściowym odpowiadały  
III klasie czystości wód. O wynikach klasyfikacji zadecydowały podwyższone stężenia ChZT-Cr, 
azotu Kjeldahla, chlorofilu „a” oraz liczby bakterii coli typu fekalnego. Ponadto  
w omawianym roku dokonano oceny pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych 
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(zgodnie z przeznaczeniem wody rzeki powinny spełniać wymagania określone dla życia  
w warunkach naturalnych ryb łososiowatych). Ocena wykazała, że wody rzeki Pliszki nie 
spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu. 

Rok 2008 

W roku 2008 oceny dokonał Ośrodek Monitoringu Jakości Wód IMGW w Katowicach. Ocenę 
przeprowadzono na podstawie obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.  w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008). Przeprowadzona przez Instytut ocena 
wykazała, że wody rzeki Pliszki charakteryzowały się słabym potencjałem ekologicznym, zaś 
w ocenie końcowej jej stan określono jako zły.  

Rok 2009 

W 2009 r. ocena Pliszki została przeprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008). W omawianym roku rzeka była 
badana w ramach monitoringu diagnostycznego, w punkcie pomiarowo-kontrolnym  
w Uradzie. Wynik klasyfikacji przedstawiał się następująco: 

1. Elementy biologiczne – badania fitoplanktonu (wyrażonego chlorofilem „a”) 
wskazywały na I klasę, a makrofitów na klasę II. 

2. Elementy fizykochemiczne (stan fizyczny) - I klasa. 
3. Elementy fizykochemiczne (warunki tlenowe) - II klasa. 
4. Elementy fizykochemiczne (zasolenie) – wszystkie badane parametry tej grupy 

wskazywały na klasę I. 
5. Elementy fizykochemiczne (zakwaszenie) - I klasa. 
6. Elementy fizykochemiczne (substancje biogenne) - nie przekraczały wartości 

dopuszczalnych dla klasy II. 
7. Elementy fizykochemiczne (zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) –  

II klasa. 
8. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – stan dobry. 

Ogólna ocena w roku 2009 wskazywała na dobry potencjał ekologiczny i dobry stan wód. 
 
3.2. Badania rzeki Pliszki prowadzone w latach 2010-2015 

 
Monitoring rzeki Pliszki w latach 2010-2015 był prowadzony był zgodnie z zapisami: 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2009, Nr 81, poz. 685), rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 
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poz. 1550) wraz z uwzględnieniem nowelizacji ww. rozporządzenia (Dz. U. z 30 października 
2014 r., poz. 1482) oraz zgodnie z wytycznymi GIOŚ. 

 Ocena stanu wód przeprowadzona została na podstawie: rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, przy czym ocena rzeki  
w latach 2010-2012 wykonywana była w oparciu o rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545), ocena za rok 2013 uwzględniała projekt jego nowelizacji, 
natomiast ocenę w latach 2014-2015 wykonano na podstawie znowelizowanego 
rozporządzenia z dnia 22 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482).  

Badania jakości wód powierzchniowych rzeki Pliszki prowadzone były w sieciach 
monitoringu: 

 diagnostycznego (w tym diagnostycznego na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony 
siedlisk lub gatunków), który ustanawia się w celu oceny stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych (jcwp), jak również w celu określenia rodzajów oraz oszacowania wielkości 
znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka, na które narażone są określone 
części wód. Umożliwia także dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu jcwp w warunkach 
naturalnych oraz w warunkach szeroko rozumianych oddziaływań antropogenicznych. Zakres 
pomiarowy oprócz elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych  
z grup 3.1-3.5 oraz z grupy 3.6 (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne  
i niesyntetyczne), obejmuje także badania substancji chemicznych szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego – substancje priorytetowe (np. kadm, nikiel, ołów, 
rtęć, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy).  

 operacyjnego, który prowadzi się na jcwp, które są zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych i służy do oceny stanu wód i zmian krótkoterminowych. Prowadzony 
jest na podstawie badań elementów biologicznych wspomaganych elementami 
fizykochemicznymi oraz, jeżeli jest to uzasadnione, pomiarami niektórych wskaźników 
chemicznych, 

 obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód wrażliwymi na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz pod kątem 
obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem 
w ich ochronie 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych 
części wód powierzchniowych, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu 
Środowiska i prezentuje poprzez klasyfikację stanu ekologicznego (w przypadku wód, których 
charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, 
będących wynikiem działalności człowieka – poprzez klasyfikację potencjału ekologicznego), 
klasyfikację stanu chemicznego i ocenę stanu jcwp. 

Stan/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań 
elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych  
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i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych 
klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym 
klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, 
zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły.  
W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza oznacza maksymalny potencjał 
ekologiczny. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfikacji 
poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa 
stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego  
(rys. 3.) 

 

Rys. 3. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego (źródło: Poradnik REFCOND, CIS-WFD, Guidance No 
10) 

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje 
się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. 
substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze 
środowiskowymi normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym 
stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych 
stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan 
chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”. 

Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji 
stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być 
oceniona jako będąca w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny 
jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako 
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„dobry”. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako 
„poniżej dobrego” lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako „umiarkowany”, 
„słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w stanie złym (tab. 1.) 

 
Tab. 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

Stan chemiczny 
Stan wód Dobry stan 

chemiczny 
Stan chemiczny 
poniżej dobrego 

Bardzo dobry stan ekologiczny / 
potencjał ekologiczny dobry i 
powyżej dobrego 

Dobry stan wód Zły stan wód 

Dobry stan ekologiczny / 
potencjał ekologiczny dobry i 
powyżej dobrego 

Dobry stan wód Zły stan wód 

Umiarkowany stan ekologiczny / 
umiarkowany potencjał 
ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

Słaby stan ekologiczny / słaby 
potencjał ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

 

Stan 
ekologiczny / 

potencjał 
ekologiczny 

Zły stan ekologiczny / zły 
potencjał ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

 

Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu „złego”, niezależnie od wyników 
stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, jeśli nie są spełnione określone dla niej 
dodatkowe wymagania jakościowe związane z występowaniem w jej obrębie obszarów 
chronionych lub ze względu na sposób jej wykorzystywania (eutrofizacja komunalna, 
rekreacja). 

Dana jednolita część wód powierzchniowych występująca na obszarach chronionych jest 
w dobrym stanie, jeśli jednocześnie: w ppk reprezentatywnym osiąga co najmniej dobry 
stan/potencjał ekologiczny i dobry stany chemiczny i gdy ocena stanu w ppk monitoringu 
obszarów chronionych (MOC) wskazuje na stan dobry. W przypadku, gdy jeden z powyższych 
warunków nie zostanie spełniony, takiej jcwp przypisujemy zły stan (rys. 4). Zły stan 
jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech wymienionych 
wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli choć jeden z nich 
wskazuje na stan zły. 

Przy sporządzaniu oceny, uwzględniono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego podlegające dziedziczeniu. Zastosowanie reguły 
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dziedziczenia było możliwe przy jednoczesnym zachowaniu wynikających z Ramowej 
Dyrektywy Wodnej terminów ważności wyniku. Przyjmuje się, że dziedziczone mogły być 
wyniki nie starsze niż 6 lat, przy czym w przypadku uznania jednolitej części wód za 
zagrożoną niespełnieniem celów środowiskowych lub objęcia jej z innych przyczyn 
monitoringiem operacyjnym, okres ważności danych biologicznych, fizykochemicznych  
i hydromorfologicznych skracało się do 3 lat. W przypadku wskaźników chemicznych wyniki 
były ważne przez okres 6 lat. Wyniki te mogły zostać zastąpione aktualnie monitorowanymi 
wskaźnikami, dla których w ocenie poprzedzającej stwierdzono przekroczenia wartości 
dopuszczalnych. Należy zaznaczyć, że dziedziczenie dotyczyło tylko i wyłącznie wyników 
klasyfikacji. Nie można było dziedziczyć wyników pomiarów, ich statystyk oraz indeksów. 
Dziedziczeniu podlegały wyniki z poprzednich klasyfikacji, nawet jeżeli zostały one 
opracowane w okresie poprzedzającym zmiany norm środowiskowych.  

Należy zaznaczyć, że od roku 2017 odstąpiono od stosowania zasady dziedziczenia 
(uwzględnianej w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego oraz klasyfikacji stanu 
chemicznego). W związku z powyższym ocena rzeki Pliszki za rok 2017 została 
przeprowadzona odrębnie (punkt 3.5). 

Podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego jest klasyfikacja elementów 
biologicznych, których badania uzależnione są od typologii abiotycznej rzek i wrażliwości na 
presje.  

  

Rys. 4. Wymogi dla dobrego stanu w odniesieniu do jcwp występującej na obszarze chronionym 

 Pliszka należy do kategorii wód silnie zmienionych (dlatego przy ocenie będzie mowa 
o potencjale ekologicznym). Na całej długości cieku wyznaczono dwie jednolite części wód tj. 
Pliszka od źródeł do Konotopu (kod jcwp PLRW60002317649) oraz Pliszka od Konotopu do 
ujścia (kod jcwp PLRW60002417699). Pierwszy odcinek tej jcwp reprezentuje typ abiotyczny 
23 - są to potoki lub strumienie na obszarze będącym pod wpływem procesów 
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torfotwórczych, drugi typ 24 - to małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem 
procesów torfotwórczych. Dla tego typu rzek wskaźnikiem biologicznym branym pod uwagę 
do oceny potencjału ekologicznego jest: fitobentos (wyrażony wskaźnikiem okrzemkowym 
IO), makrofity (MIR), makrobezkręgowce bentosowe (MMI) oraz ichtiofauna (wskaźnik 
IBI_PL).  

 

3.3 Ocena rzeki Pliszki w latach 2010-2012, z uwzględnieniem dziedziczenia ocen 

Pliszka od źródeł do Konotopu – punkt pomiarowo-kontrolny w Kosobudkach 

 W latach 2010-2012 Pliszkę na tej jcwp badano w roku 2010, w ramach monitoringu 
operacyjnego i operacyjnego na obszarach chronionych (pod kątem eutrofizacji wód ze 
źródeł komunalnych).  

Omówienie wyników oceny: 

1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na klasę I. 

2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa. 

3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – I klasa.  

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – żaden z elementów nie był badany. 

5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) - żaden z elementów chemicznych nie był 
badany. 

Przeprowadzona ocena za lata 2010-2012 (z uwzględnieniem procesu dziedziczenia) 
wskazywała na dobry potencjał ekologiczny. Wody Pliszki w badanym punkcie pomiarowo-
kontrolnym spełniały wymagania dodatkowe dla obszarów chronionych (pod kątem 
eutrofizacji wód). 

 
Pliszka od Konotopu do ujścia – punkt pomiarowo-kontrolny w Uradzie 

W latach 2010-2012 Pliszkę na tej jcwp badano w roku 2011, w ramach monitoringu 
diagnostycznego, operacyjnego i operacyjnego na obszarach chronionych (pod kątem 
bytowania ryb w warunkach naturalnych i pod kątem eutrofizacji wód ze źródeł 
komunalnych).  

Omówienie wyników oceny: 

1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na klasę I, makrofitów na 
klasę II, zaś makrozoobentosu na III klasę. 

2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa. 

3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – II klasa.  
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4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) –  II klasa. 

5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) - żaden z elementów chemicznych nie 
przekroczył wartości dopuszczalnych. 

Przeprowadzona ocena za lata 2010-2012 (z uwzględnieniem procesu dziedziczenia) 
wskazywała na umiarkowany potencjał ekologiczny. Wody Pliszki w badanym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym spełniały wymagania dodatkowe dla obszarów chronionych (pod 
kątem eutrofizacji wód), zaś nie spełniały wymagań pod kątem bytowania ryb łososiowatych 
w warunkach naturalnych. 

 
3.4 Ocena rzeki Pliszki w latach 2013-2015, z uwzględnieniem dziedziczenia ocen 

Pliszka od źródeł do Konotopu – punkt pomiarowo-kontrolny w m. Zamęt  

W omawianych latach Pliszkę badano w roku 2015 w ramach monitoringu 
diagnostycznego i diagnostycznego na obszarach chronionych (pod kątem obszarów ochrony 
siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie). 

Omówienie wyników oceny: 

1. Elementy biologiczne – badania makrobezkręgowców bentosowych wskazywały 
na klasę I, a makrofitów i fitobentosu na klasę II. 

2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa. 

3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – II klasa.  

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa. 

5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – żaden z elementów chemicznych nie 
przekroczył wartości dopuszczalnych. 

Przeprowadzona ocena za lata 2013-2015 (z uwzględnieniem procesu dziedziczenia) 
wskazywała na dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. W ogólnej ocenie stan 
wód tej jcwp określono jako dobry. Wody Pliszki w badanym punkcie pomiarowo-
kontrolnym spełniały wymagania dodatkowe dla obszarów chronionych. 

Pliszka od Konotopu do ujścia – punkt pomiarowo-kontrolny w Uradzie 

W omawianych latach Pliszkę badano w roku 2015 w ramach monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego na obszarach chronionych (pod kątem obszarów ochrony 
siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie). 

Omówienie wyników oceny: 

1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na klasę I, a makrofitów, 
makrozoobentosu i ichtiofauny na klasę II. 

2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa. 
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3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – II klasa.  

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa. 

5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – żaden z elementów chemicznych nie 
przekroczył wartości dopuszczalnych. 

Przeprowadzona ocena za lata 2013-2015 (z uwzględnieniem procesu dziedziczenia) 
wskazywała na dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. W ogólnej ocenie stan 
wód tej jcwp określono jako dobry. Wody Pliszki w badanym punkcie pomiarowo-
kontrolnym spełniały również wymagania dodatkowe dla obszarów chronionych. 

 

 

Pliszka w Zamęcie (fot. Agnieszka Zapał-Niezborała) 

3.5. Ocena rzeki Pliszki badanej w roku 2017 

W omawianym roku ocenę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 
21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1187). Dodatkowo uwzględniono zasady określone szczegółowo w 
opracowanych przez GIOŚ wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz oceny 
spełnienia dodatkowych wymagań dla wód stanowiących obszary chronione (GIOŚ, maj 
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2018). Przeprowadzono kolejno klasyfikację poszczególnych elementów jakości wód 
powierzchniowych (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych, 
chemicznych), klasyfikację potencjału ekologicznego, klasyfikację stanu chemicznego oraz 
ocenę stanu badanych jednolitych części wód powierzchniowych.  

Od 2016 roku nastąpiły istotne zmiany w sposobie klasyfikacji fizykochemicznych 
elementów jakości wód powierzchniowych, według których kontynuowano klasyfikację jcwp 
w roku 2017. Dotychczasowy system jednolitych wartości granicznych klas dla wszystkich 
wód płynących został zastąpiony nowym, w którym każdy typ ma własny zestaw wartości 
granicznych klas, co spowodowało zaostrzenie kryteriów klasyfikacji.  

Istotnej zmianie w stosunku do lat poprzednich uległ sposób klasyfikacji wskaźników 
hydromorfologicznych w wodach płynących. W roku 2017 metoda oceny rzek oparta została 
na Hydromorfologicznym Indeksie Rzecznym (HIR). Metoda ta została opracowana w 2016 
roku na potrzeby badań wskaźników związanych z hydromorfologią cieków, używanych  
w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jcwp rzecznych.  

Klasyfikację stanu chemicznego oparto o zweryfikowane wyniki badań substancji 
priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających. Przyjmuje się, że jednolita część wód 
powierzchniowych jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli wartości średnioroczne 
(wyrażone jako średnia arytmetyczna z pomierzonych stężeń wskaźników) oraz stężenia 
maksymalne nie przekraczają dopuszczalnych wartości środowiskowych norm jakości (ang. 
EQS) odpowiednio średniorocznych i dopuszczalnych stężeń maksymalnych odpowiednich 
wskaźników, określonych w rozporządzeniu „klasyfikacyjnym” (Dz. U. 2016 poz. 1187) dla 
poszczególnych kategorii wód i matryc. Przekroczenie odpowiedniej środowiskowej normy 
jakości dla co najmniej jednej pozytywnie zweryfikowanej wartości stężeń substancji 
priorytetowej badanej w wodzie lub biocie powoduje obniżenie klasyfikacji stanu 
chemicznego do „poniżej stanu dobrego”.  

Rozporządzenie „klasyfikacyjne”, transponujące zapisy dyrektywy 2013/39/UE, 
wprowadziło bardziej rygorystyczne środowiskowe normy jakości dla następujących 
substancji priorytetowych: antracen, fluoranten, ołów i jego związki, naftalen, nikiel i jego 
związki, WWA – benzo(a)piren, badanych w matrycy wodnej - w porównaniu z poprzednio 
obowiązującymi (wprowadzonymi dyrektywą 2008/105/WE). Klasyfikacji stanu chemicznego 
jednolitych części wód monitorowanych od 2017 roku dokonuje się na podstawie 
aktualnych, w tym bardziej rygorystycznych wartości EQS.      

W latach 2016-2017 na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
wykonane zostały badania substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, dla 
których określone zostały środowiskowe normy jakości we florze i faunie (biocie). Wyniki 
badań włączone zostały do klasyfikacji stanu chemicznego i oceny stanu jcwp. Badane 
substancje to: bromowane difenyloetery, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, rtęć i jej 
związki, dikofol, kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS), dioksyny i związki 
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dioksynopodobne, heksabromocyklododekan (HBCDD), heptachlor i epoksyd heptachloru, 
fluoranten, benzo(a)piren. 

Pliszka od źródeł do Konotopu – punkt pomiarowo-kontrolny w m. Zamęt  

W omawianych roku rzekę Pliszkę w m. Zamęt badano w ramach monitoringu 
diagnostycznego, operacyjnego (pod kątem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, dla 
których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, pod kątem eutrofizacji 
komunalnej) oraz w ramach monitoringu badawczego. 

 

Omówienie wyników oceny: 

1. Elementy biologiczne – badania makrobezkręgowców bentosowych, makrofitów  
i fitobentosu wskazywały na klasę II. 

2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa. 

3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – II klasa.  

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa. 

5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – spośród elementów chemicznych wartości 
dopuszczalne w wodzie zostały przekroczone dla fluorantenu, ołowiu  
i benzo(a)pirenu, zaś w biocie dla difenyloeterów bromowanych, rtęci  
i heptachloru. 

Przeprowadzona klasyfikacja za rok 2017 wskazywała na dobry potencjał ekologiczny  
i stan chemiczny poniżej dobrego. W ogólnej ocenie stan wód tej jcwp określono jako zły. 
Wody Pliszki w badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym nie spełniały również wymagań 
dodatkowych dla obszarów chronionych. 

Pliszka od Konotopu do ujścia – punkt pomiarowo-kontrolny w Uradzie 

W omawianych roku rzekę Pliszkę w m. Zamęt badano w ramach monitoringu 
diagnostycznego, operacyjnego (pod kątem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, dla 
których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, pod kątem eutrofizacji 
komunalnej) oraz w ramach monitoringu badawczego. 

1. Elementy biologiczne – badania fitobentosu wskazywały na klasę I, zaś 
makrobezkręgowców bentosowych i makrofitów na klasę II. 

2. Elementy hydromorfologiczne – I klasa. 

3. Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – II klasa.  

4. Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – II klasa. 
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5. Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – spośród elementów chemicznych wartości 
dopuszczalne w wodzie zostały przekroczone dla ołowiu, benzo(a)pirenu  
i benzo(g,h,i)perylenu, zaś w biocie dla difenyloeterów bromowanych, rtęci  
i heptachloru. 

Przeprowadzona klasyfikacja za rok 2017 wskazywała na dobry potencjał ekologiczny  
i stan chemiczny poniżej dobrego. W ogólnej ocenie stan wód tej jcwp określono jako zły. 
Wody Pliszki w badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym nie spełniały również wymagań 
dodatkowych dla obszarów chronionych. 

3.6. Ocena eutrofizacji rzeki Pliszki w latach 2004-2015 

Ocena stopnia eutrofizacji wód była prowadzona od roku 2004, wobec uznania całego 
obszaru Polski za obszar zagrożony eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Najważniejszymi 
dyrektywami Unii Europejskiej, poruszającej problem eutrofizacji są: tzw. dyrektywa 
ściekowa (91/271/EWG), dotycząca punktowych zrzutów ze źródeł komunalnych, dyrektywa 
azotanowa (91/676/EWG), która dotyczy zagrożenia związkami azotu ze źródeł pochodzenia 
rolniczego oraz Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE). 

W latach 2004-2007 ocenę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093, tab. 2). Na 
potrzeby określenia stopnia eutrofizacji badaniami objęto następujące wskaźniki: fosfor  
i azot ogólny, azot azotanowy, azotany oraz chlorofil „a”. Dla każdego badanego parametru 
była wyliczona wartość średnioroczna, którą porównywano do wartości granicznych 
określonych w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia. Przekroczenie jednego wskaźnika 
decydowało o tym, że punkt pomiarowo-kontrolny został zaliczony do zagrożonego 
eutrofizacją. 

Tab.2. Wykaz wartości granicznych badanych wskaźników określających stopień eutrofizacji wód 
płynących (Dz. U. Nr 241, poz. 2093) 

Wskaźnik Jednostka Wartości graniczne dla wód płynących, 
powyżej których występuje eutrofizacja 

 
Fosfor ogólny mg P/dm3 

 
>0,25 

Azot ogólny mg N/dm3 

 
>5 

Azot azotanowy mg NNO3/dm3 

 
>2,2 

Azotany mg NNO3/dm3 

 
>10 

Chlorofil „a” μg/dm3 

 
>251 

Objaśnienia: 1) dotyczy rzek o wystarczająco długim dla rozwoju glonów czasie rezydencji wody 
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Wody rzeki Pliszki w latach 2004-2007 były badane w pod kątem eutrofizacji komunalnej 
w pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych: 

 Pliszka powyżej Łagowej - ocena wykazała, że wody na tym odcinku nie były 
zagrożone eutrofizacją, 

  Pliszka poniżej Łagowej - wody tego odcinka rzeki zostały zaliczone do 
zagrożonych eutrofizacją, 

 Pliszka w m. Pliszka - ocena wykazała, ze wody na tym odcinku nie były zagrożone 
eutrofizacją, 

 Pliszka w m. Sądów - ocena wykazała, ze wody na tym odcinku nie były zagrożone 
eutrofizacją, 

 Pliszka w m. Urad – na odcinku przyujściowym wody były zagrożone eutrofizacją. 

W latach 2007-2010 ocenę wykonano na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) i wykonano na podstawie wyników 
uzyskanych dla elementów biologicznych (w zależności od typu rzeki dla chlorofilu „a” lub 
fitobentosu) i fizykochemicznych (wybrane wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne 
oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne: BZT5, OWO, azot amonowy, azot 
Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny oraz fosforany). Przy ocenie 
eutrofizacji rzek nie brano pod uwagę tlenu rozpuszczonego. W przypadku braku wyników 
badań elementów biologicznych, ocenę eutrofizacji wykonywano na podstawie 
wymienionych w tabeli 3 elementów fizykochemicznych. Jako wartość graniczną, powyżej 
której występuje eutrofizacja przyjmowano stężenie właściwe dla dobrego stanu wód  
(II klasa). 
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Tab.3. Wykaz wartości granicznych badanych wskaźników określających stopień eutrofizacji wód 
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) 

Wskaźnik Jednostka Wartości graniczne dla wód płynących, powyżej 
których występuje eutrofizacja 

 

Chlorofil „a“ µg/dm3 35 

Indeks okrzemkowy - według tabeli 4 

BZT5 mg O2/l 6 

OWO mg C/l 15 

Azot amonowy mg NNH4/l 1,56 

Azot Kjeldahla mg N/l 2 

Azot azotanowy mg NNO3/l 5 

Azot ogólny mg N/l 10 

Fosfor ogólny mg P/l 0,4 

mg PO4/l 0,31 Fosforany 

mg P/l 0,1 

 

Ocena stopnia eutrofizacji za lata 2007-2009 i 2008-2010 wykazała, że wody Pliszki  
w punkcie pomiarowo-kontrolnym w m. Urad nie były zagrożone eutrofizacją komunalną.  

Kolejnym okresem w którym dokonano oceny Pliszki pod kątem eutrofizacji wód były 
lata 2010-2012. Ocenę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 257) oraz w oparciu o wytyczne opracowane przez GIOŚ.  

Ocenę stopnia eutrofizacji wykonano na podstawie wyników uzyskanych dla 
elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, makrofity) i fizykochemicznych (wybrane 
wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia 
organiczne: BZT5, OWO, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor 
ogólny oraz fosforany). Jako wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja, 
przyjmowano stężenia właściwe dla dobrego stanu wód (II klasa).  

Ocena stopnia eutrofizacji za lata 2010-2012 wykazała, że wody Pliszki w obu 
punktach pomiarowo-kontrolnych (w Kosobudkach i Uradzie) nie były zagrożone eutrofizacją 
komunalną.  
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W latach 2013-2015 ocenę stopnia eutrofizacji wykonano zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z  dnia 22 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482), w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym w miejscowości Zamęt. Sposób dokonania oceny stopnia eutrofizacji 
odbył się na zasadach podobnych jak w latach 2010-2012. W omawianych latach Pliszka  
w badanym punkcie nie była zagrożona eutrofizacją komunalną. 
 
3.7. Omówienie oceny biologicznej rzeki Pliszki badanej w latach 2009-2017 
 Od roku 2008 podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego jcwp jest ocena 
elementów biologicznych. Wskaźniki fizykochemiczne i hydromorfologiczne wspierają 
jedynie tę ocenę. Integracja wyników klasyfikacji elementów biologicznych polega na 
porównaniu wyników klasyfikacji uzyskanych dla poszczególnych elementów biologicznych 
(fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów, makrozoobentosu i ichtiofauny), zaś o wyniku 
klasyfikacji decyduje ten element biologiczny, któremu nadano najmniej korzystną klasę. 
 Wartości graniczne poszczególnych wskaźników biologicznych dla rzeki Pliszki  
(w zależności od typu abiotycznego) zostały zaprezentowane w tabeli 4. 

 

Tab. 4. Wartości graniczne wskaźników biologicznych na potrzeby oceny potencjału ekologicznego dla 
typu rzek 23 i 24 (na podstawie załącznika nr 5 do rozporządzenia z dnia 21 lipca 2016 r. Dz.U, poz. 
1187) 

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy 
Typ cieku I II III IV V 

23 brak wartości dopuszczalnych dla cieku o powierzchni zlewni od 
źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego <100 km2 

 
 
Wskaźnik 
okrzemkowy IO 

24 >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15 
23 Makrofitowy 

indeks rzeczny 
MIR 

24 

 

≥44,5 

 

≥35,0 

 

≥25,4 

 

<1≥15,8 

 

<15,8;; 

23 Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL 

24 

 

≥0,893 

 

≥0,687 

 

≥0,458 

 

≥0,229 

 

<0,229 

23 Ichtiofauna 
wskaźnik IBI_PLa 24 

 

≥0,883 

 

≥0,750 

 

≥0,600 

 

≥0,400 

 

<0,400 

 
3.6.1. Fitobentos 

 Terminem tym określa się zbiorowiska fotoautotroficznych mikroorganizmów, które 
występują na dnie i w strefie przydennej wód płynących i stojących. W przypadku wód 
słodkich do fitobentosu zaliczyć można sinice (Cyanobacteria), rośliny kwiatowe 
zakorzeniające się w miękkim dnie (ryzobentos) oraz rośliny niższe, głównie glony, wśród 
których wyróżnić można zielenice (Chlorphyta), krasnorosty (Rhodophyta), a także okrzemki 
(Bacillariophyceae). Jest to flora denna, która może się rozwijać w płytkich, prześwietlonych 
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miejscach wód (strefa eufotyczna), przez co ich występowanie ograniczone jest praktycznie 
wyłącznie do strefy brzegowej (litralu, epipelagialu i pseudolitoralu). 

W Polsce na potrzeby oznaczania stanu ekologicznego cieków w oparciu o fitobentos 
wykorzystuje się okrzemki. Jest to stosunkowo duża grupa organizmów, licząca około 10000 
gatunków. Są to wyłącznie jednokomórkowe formy, przeważnie żyjące pojedynczo, rzadziej 
w koloniach. Żyją w wodach słodkich i słonych, mogą być też składnikiem planktonu, jednak 
głównie są składnikiem zbiorowisk dennych i epifitycznych. Poza wodą okrzemki można 
spotkać w wilgotnych środowiskach, np. między mchami, w glebie i na skałach. Poza 
niewątpliwą pozytywną rolą dla ekosystemów (np. podstawowe ogniwo łańcucha 
troficznego, składnik pożywienia drobnych zwierząt wodnych), mogą też powodować 
zjawiska wysoce negatywne, np. zakwity wody, bądź – w przypadku masowych pojawów – 
zużywają wielkie ilości związków krzemu (na budowę swych „skorupek” – 
charakterystycznych ścian komórkowych, zbudowanych z pektyn, silnie wysyconych 
krzemionką), co powoduje zachwianie proporcji substancji rozpuszczonych w wodzie. 

W związku z tym, że większość okrzemek ma ściśle określone wymagania siedliskowe 
(zwłaszcza dotyczące trofii, zanieczyszczeń organicznych, odczynu i zasolenia) sprawia, że są 
dobrymi bioindykatoramii stanu środowiska. Dlatego zostały one uwzględnione jako 
wskaźnik jakości wód powierzchniowych.  

Do klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, 
w oparciu o fitobentos służą wyniki tzw. wskaźnika okrzemkowego IO (multimetryczny 
indeks okrzemkowy). IO przyjmuje wartości od 0 do 1 (wraz ze wzrostem wartości z zera do 
jedności, jakość środowiska ulega poprawie, tak, że 0 – oznacza zły stan ekologiczny, a 1 – 
bardzo dobry stan ekologiczny). Podstawą dla IO są wartości wskaźników TI (wskaźnik trofii), 
SI (wskaźnik saprobii) i GR (wskaźnik obfitości gatunków referencyjnych). 

Badania fitobentosu na rzece Pliszce prowadzono w roku 2010 (ppk. Kosobudki), w roku 
2011 na odcinku przyujściowym w miejscowości Urad oraz w roku 2015 i 2017  
(w miejscowości Urad i Zamęt). W omawianych latach ten wskaźnik biologiczny w górnym 
biegu rzeki przyjmował wartości odpowiadające II klasie, zaś na odcinku przyujściowym  
I klasie (tab. 5). W roku 2010 w miejscowości Kosobudki wskaźnik okrzemkowy na rzece 
Pliszce przyjmował wartości I klasy i wynosił 0,619. Na podstawie badań mikroskopowych  
w badanej próbie stwierdzono przewagę trzech gatunków okrzemek: Achnanthes lanceolata 
ssp. Frequentissima (jeden z najczęściej występujących gatunków w wodach Europy 
Środkowej, tolerancyjny na zanieczyszczenia organiczne), Cocconeis placentula var. Euglypta 
(gatunek występujący we wszystkich wodach, miejscami masowo jako takson poroślowy)  
i Fragilaria construens f. venter (występujący we wszystkich typach wód z wysoką stałością, 
często masowo; gatunek o szerokiej tolerancji troficznej). 

W roku 2011 wskaźnik okrzemkowy badano na odcinku przyujściowym w m. Urad. Na 
podstawie badań mikroskopowych w badanej próbie stwierdzono przewagę następujących 
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gatunków okrzemek: Amphora pediculus (to najszerzej rozpowszechniony i najliczniej 
występujący gatunek w Europie Środkowej występujący w wodach o szerokim spektrum 
trofii), Navicula minima (we wszystkich typach wód występuje z wysoką stałością, często 
masowo, gatunek o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej), Navicula cryptotenella (jeden 
z liczniejszych gatunków występujących masowo, który jest w stanie przeżyć w warunkach 
od środowiska oligotroficznego po eutroficzne), Fragilaria construens f. center i Fragilaria 
construens f. construens (występujące we wszystkich typach wód, często masowo, 
charakteryzujące się wysoką witalnością i szerokim zakresem trofii). Po przeprowadzonej 
analizie próbki wody indeks okrzemkowy wyniósł 0,660 (I klasa).  

 W roku 2015 badania okrzemek na rzece Pliszce prowadzono w  miejscowości Urad  
i Zamęt. Na podstawie badań mikroskopowych w badanej próbce wody pobranej  
w miejscowości Urad stwierdzono przewagę następujących gatunków okrzemek: Amphora 
pediculus, Cocconeis placentula var. Euglypta, Fragilaria construens f. venter  
i Rhoicosphaenia abbreviata (najczęściej występujący gatunek w wodach alkalicznych). Po 
przeprowadzonej analizie obliczony został indeks okrzemkowy IO, który dla badanej próbki 
wyniósł 0,617 (klasa I). W próbce wody pobranej w miejscowości Zamęt stwierdzono 
przewagę następujących gatunków: Amphora libyca (występujący w wodach ubogich, 
najczęściej występujący w Europie gatunek z rodzaju Amphora), Amphora pediculus, 
Cocconeis placentula var. Euglypta i Fragilaria construens f. venter. Obliczony indeks 
okrzemkowy IO dla badanej próbki wyniósł 0,541 (klasa II). 

W roku 2017 wskaźnik okrzemkowy na odcinku przyujściowym w m. Urad przyjmował 
wartości odpowiadające klasie I (wartość indeksu wynosiła 0,733). Na podstawie badań 
mikroskopowych w badanej próbce wody pobranej w miejscowości Urad stwierdzono 
przewagę następujących gatunków okrzemek: Achnanthes pusilla, Achnanthes biasolettiana  
i Amphora pediculus. W miejscowości Zamęt wskaźnik okrzemkowy odpowiadał II klasie 
(IO=0,569). W próbce wody stwierdzono przewagę dwóch gatunków: Amphora pediculus 
oraz  Cocconeis placentula var. Euglypta. 

Tab. 5. Wyniki badań wskaźnika okrzemkowego IO na rzece Pliszce w latach 2010-2017 

Lata badań Punkt pomiarowo-kontrolny Wynik wskaźnika 
okrzemkowego IO  

Klasa 

rok 2010 Kosobudki 0,619  I 

rok 2011 Urad 0,660  I 
Urad 0,617 I rok 2015 

Zamęt 0,541  II 
Urad 0,733 I Rok 2017 

Zamęt 0,569 II 
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3.6.2. Makrofity  

To stosunkowo wąska grupa wodnych roślin, o rozmiarach co najmniej kilku mm, 
zakorzenionych w podłożu, związanych z wodami powierzchniowymi śródlądowymi. Jest to 
umowny podział, a grupę tę można dodatkowo podzielić na klasy i mniejsze jednostki 
fitosocjologiczne, podstawowe znaczenie mają tu jednak rośliny wodno – błotne, podwodne 
zakorzenione, podwodne zarodnikowe i plustonowe. Do makrofitów zaliczane są rośliny 
kwiatowe, paprotniki, mszaki oraz ramienice (Charophyceae) – specyficzna klasa glonów 
wyższych z gromady zielenic (Chlorophyta).  

Stan ekologiczny rzek, strug, strumieni i potoków w Polsce oceniany jest na podstawie 
Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR), opartej przede wszystkim na identyfikacji składu 
gatunkowego (jakościowego i ilościowego) makrofitów, które występują w środowisku 
wodnym badanego odcinka cieku, zaś dla określenia klasyfikacji stanu/potencjału 
ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych służą wyniki tzw. Makrofitowego 
Indeksu Rzecznego (MIR). Metoda oparta na badaniu makrofitów pozwala na przybliżone 
określenie stopnia degradacji rzek, przede wszystkim poziomu trofii (zanieczyszczeń 
troficznych oraz stanu zakwaszenia, obecności metali ciężkich lub zmian parametrów 
hydromorfologicznych cieków). 

 Wskaźnik MIR przyjmuje wartości liczbowe z przedziału: 10 - 100 (dla rzek nizinnych 
nie więcej niż 60), tak że spadek wartości uzyskanej oznacza pogarszanie jakości środowiska. 
Wartość metriksu oblicza się w oparciu o przypisane poszczególnym gatunkom dwie liczby 
wartości wskaźnikowej: „L”(wskazującej na średni poziom trofii środowiska, w którym dany 
takson występuje) oraz współczynnik wagowy „W”, będący miarą tolerancji ekologicznej 
taksonu.  

 Makrofity na Pliszce w Uradzie były badane czterokrotnie: w roku 2009, 2011, 2015 
oraz 2017. Oceniany transekt rzeki charakteryzował się stosunkowo wysoką różnorodnością 
gatunkową makrofitów. W obrębie badanego stanowiska stwierdzono obecność 51 
gatunków, z czego 47 to rośliny naczyniowe, a pozostałe to: mchy (1 gatunek), glony  
(2 gatunki) oraz wątrobowce (1 gatunek). Gatunki najczęściej występujące w badanych 
transektach to przede wszystkim rośliny nasienne. Spośród roślin naczyniowych podczas 
każdego badania wystąpiły rośliny jednoliścienne: Alisma plantago-aquatica (żabieniec 
babka wodna), Glyceria fluitans (manna jadalna), Glyceria maxima (manna mielec), 
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta), Sparganium emersum (jeżogłówka 
pojedyncza) i Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista). Z roślin dwuliściennych podczas 
każdego badania stwierdzono obecność: Myosotis palustris (niezapominajka błotna)  
i Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa). Najwyższa liczba wartości wskaźnikowej  
L przypisana jest dla Sium latifolium (marek szerokolistny) - gatunek wystąpił podczas  
2 badań. Podczas pozostałych dwóch badań najwyższa liczba wartości wskaźnikowej  
L przypisana była dla Lysimachia thyrsiflora (tojeść bukietowa), Callitriche cophocarpa (rzęśl 
długoszyjkowa) oraz Carex acuta (turzyca zaostrzona).  
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Na transekcie w Zamęcie makrofity badano w roku 2015 i 2017. Stwierdzono na nim 
obecność 18 gatunków, w tym 14 gatunków roślin naczyniowych, 3 gatunki mchów oraz  
1 gatunek glonu. Glon - Hildenbrandia rivularis (hildenbrandia rzeczna) oraz mchy 
Platyhypnidium riparioides i Cratoneuron filicinum (żebrowiec paprociowaty) charakteryzują 
się dość wysoką liczbą wartości wskaźnikowej L (wskazującej na średni poziom trofii 
środowiska, w którym dany takson występuje).  

Analiza poszczególnych stanowisk badawczych wykazała duże zróżnicowanie pod 
względem bogactwa gatunkowego makrofitów. Stanowisko w Uradzie charakteryzowało się 
zdecydowanie większą różnorodnością gatunkową niż w Zamęcie (punkt położony jest 
bowiem w lesie i był silnie zacieniony). Reasumując, na całej długości Pliszki MIR przyjmował 
wartości kształtujące się na poziomie od 36,2 do 43,57, co odpowiadało stanowi dobremu 
(tab. 6). 

Tab. 6. Wyniki badań makrofitowego indeksu rzecznego MIR na rzece Pliszce w latach 2009-2017 

Lata badań Punkt pomiarowo-kontrolny Wynik makrofitowego 
indeksu rzecznego  MIR 

Klasa 

rok 2009 Urad 43,4 II 
rok 2011 Urad 36,2 II 

Urad 38,9 II rok 2015 
Zamęt 40,8 II 
Urad 37,96 II rok 2017 

Zamęt 43,57 II 
 

3.6.3. Makrobezkręgowce bentosowe 

 Terminy „makrobentos”, „makrobezkręgowce bentosowe”, „makrofauna”, 
„makrozoobentos” to różne określenia zgrupowania zwierząt zasiedlających stałe podłoże 
(kamienie, piasek, muł, detrytus, zanurzone w wodzie gałęzie, pnie drzew, łodygi i liście 
roślin wodnych) oraz bezkręgowce obecne w toni wodnej, np. niektóre owady, w tym 
pluskwiaki i chrząszcze. Ścisłe zdefiniowanie pojęcia „makrobezkręgowce” jest kłopotliwe, 
ponieważ intuicyjnie brane pod uwagę kryterium wielkości nie jest ściśle określone. Za 
makrobentos uważa się bowiem zwierzęta o wymiarach 1mm x 1 mm, ale również  
o wymiarach 0,5 mm x 0,5 mm czasami według innych autorów są to zwierzęta o wymiarach 
0,3 mm x 0,3 mm. Dla potrzeb oceny stanu/potencjału ekologicznego rzek uznano, że 
makrobezkręgowce to organizmy zasiedlające dno zbiorników (właściwe gatunki 
bentosowe), strefę przydenną (gatunki nektobentosowe) oraz tzw. fauna naroślinna, 
zasiedlająca rośliny i przestrzeń wewnątrz struktur przez nie budowanych (kępy, łany), która 
czasem uznawana jest za odmianę formacji bentosowej lub odrębne zgrupowanie gatunków. 
Tak scharakteryzowane pod względem siedliskowym zwierzęta zaliczone są do 
makrobezkręgowców, jeśli osiągają wymiary większe niż 0,5 mm x 0,5 mm. 

 Do klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych, w oparciu o makrozoobentos służą wyniki tzw. wskaźnika 
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wielometrycznego (MMI_PL). Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 1 (wraz ze wzrostem 
wartości z zera do jedności, jakość środowiska ulega poprawie, tak, że 0 – oznacza zły stan 
ekologiczny, a 1 – bardzo dobry stan ekologiczny). 

 Badania makrobezkręgowców bentosowych na rzece Pliszce prowadzono w roku 
2011 (ppk. Urad) oraz w roku 2015 i 2017 w miejscowości Zamęt i Urad (tab. 7). W punkcie 
pomiarowym w Uradzie w poszczególnych latach wskaźnik wielometryczny przyjmował 
wartości od 0,500 (klasa III) do 0,886 (II klasa). W badanych próbkach dominowały organizmy 
z rodzin: Gammaridae (kiełże), Chironomidae (ochotkowate) i Simuliidae (muszkowate). 
Ponadto w próbce było dużo przedstawicieli rzędu Ephemeroptera (jętki), co świadczy  
o dobrej jakości wody oraz Trichoptera (chruściki), wskazujące na dość szybki nurt w rzece.  

 W punkcie pomiarowym w Zamęcie w roku 2015 i 2017 uzyskano odpowiednio wynik 
0,952 (I klasa) oraz 0,791 (II klasa). W obu badanych próbkach dominowały organizmy  
z rodziny Gammaridae oraz Chironomidae. Ponadto w analizowanej w próbce było dużo 
przedstawicieli rzędu Ephemeroptera oraz bardzo rzadko występujące Plecoptera 
(widelnice), co świadczy o bardzo dobrej jakości wody. Znaczące ilości osobników z różnych 
rodzin należących do Trichoptera wskazują na dość szybki nurt w rzece. 

  

Tab. 7. Wyniki badań wskaźnika wielometrycznego MMI_PL na rzece Pliszce w latach 2011-2017 

Lata badań Punkt pomiarowo-
kontrolny 

Wynik wskaźnika 
wielometrycznego MMI_PL 

Klasa 

rok 2011 Urad 0,5001 III 

Urad 0,886 II rok 2015 
Zamęt 0,952 I 
Urad 0,782 II rok 2017 

Zamęt 0,791  II 
Objaśnienia do tabeli: 1) ocenę przeprowadził wykonawca zewnętrzny 

3.6.4. Ichtiofauna 

 Ichtiofauna obejmuje gatunki ryb zamieszkujące określony ciek lub zbiornik wodny. 
Ryby są doskonałymi wskaźnikami stanu/potencjału ekologicznego danego cieku, czy 
zbiornika wodnego. Do klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych, w oparciu o badania ichtiofauny służą wyniki tzw. wskaźnika EFI+_PL (dla 
cieków typu 1-20 i 22) oraz wskaźnika IBI_PL (dla cieków typu 21 oraz 23-25). 

 Poboru próbek i oznaczenia ichtiofauny dokonał wykonawca zewnętrzny (Instytut 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie), na zlecenie GIOŚ. Ichtiofauna na Pliszce była badana  
w roku 2014 w Uradzie i wskaźnik ten przyjmował wartości odpowiadające klasie II (wartość 
wskaźnika 0,800).  
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3.6.5. Zmienność wskaźników fizykochemicznych na przestrzeni lat  
Analizując średnioroczne wartości stężeń wybranych wskaźników z wielolecia na odcinku 

przyujściowym w Uradzie można stwierdzić ich sukcesywny spadek, zwłaszcza jeżeli chodzi  
o zawartość azotu ogólnego, BZT5 i azotu amonowego.  

Na podstawie wyników badań z lat 1992-2015 można zaobserwować, że wartość azotu 
ogólnego wahała się w granicach od 0,6 do 5,0 mg N/dm3, fosforu ogólnego od 0,09 do 0,46 
mg P/dm3, azotu amonowego od 0,04 do 1,11 mg N-NH4/l, fosforanów od 0,12 do 0,31 mg 
PO4/ oraz zawiesiny ogólnej od 4,9 do 15,2 mg/l. Zanieczyszczenia organiczne wyrażone 
wartością BZT5 przyjmowały stężenia od  1,6 do 4,2 mg O2/l, a wartości ogólnego węgla 
organicznego  kształtowały się na poziomie 6,4 – 19,8  mg C/l (rys. 5-11).  

Zmienność wartości stężeń poszczególnych wskaźników na przestrzeni lat może być 
spowodowana nieregularnością przepływów i wahaniem stanu wód, zwłaszcza podczas 
trwania tzw. suszy hydrologicznej (charakteryzującej się ich niskim stanem). Wpływ na jakość 
wód rzeki Pliszki mają również liczne stawy rybne usytuowane w dolnym biegu rzeki oraz to, 
że rzeka pośrednio przyjmuje zanieczyszczenia z Łagowa, Gronowa, Toporowa oraz Gądkowa 
Wielkiego. 

 

 
Pliszka w Zamęcie (fot. Agnieszka Zapał-Niezborała) 
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Rys. 5. Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] Pliszki w latach 1992-2017 

 

Rys. 6. Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] Pliszki w latach 1992-2017 
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Rys. 7. Średnioroczne wartości azotu amonowego [mg N-NH4/l] Pliszki w latach 1992-2017 

 

Rys. 8. Średnioroczne wartości fosforanów [mg PO4/l] Pliszki w latach 1992-2017 
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Rys. 9. Średnioroczne wartości stężenia BZT5 [mg O2 /l] Pliszki w latach 1992-2017 

 

Rys. 10. Średnioroczne wartości stężenia zawiesiny ogólnej [mg /l] Pliszki w latach 1992-2017 

Rys.11. Średnioroczne wartości ogólnego węgla organicznego [mg C /l] Pliszki w latach 1999-2017 
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Podsumowanie 
  

Analizując lata 2010-2017 można stwierdzić, że Pliszka na całej długości do roku 2015 
spełniała wymagania zawarte w ramowej Dyrektywie Wodnej, tzn. osiągała dobry stan wód. 
Wyjątkiem był rok 2011, gdzie w Uradzie stwierdzono umiarkowany potencjał ekologiczny.  

Ponadto wody cieku spełniały również wymagania dodatkowe dla obszarów 
chronionych (pod kątem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie oraz pod kątem eutrofizacji wód). 

W roku 2017 na rzece Pliszce nadal stwierdzono dobry potencjał ekologiczny, jednak 
stan chemiczny spowodował, że cały badany odcinek rzeki (od Zamętu aż po Urad) w ocenie 
końcowej nie spełniał wymagań zawartych w RDW (także dla obszarów chronionych). 
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