
7.1. Powstanie i lokalizacja Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego Różany Strumień  90

7.2. Stan geoekosystemu zlewni Różanego Strumienia w roku hydrologicznym 2016 91
7.2.1. Realizowane programy pomiarowe 91
7.2.2. Metodyka badań  91
7.2.3. Wyniki badań 91

7
Zintegrowany Monitoring
Środowiska Przyrodniczego

89Stacja Bazowa Różany Strumień

Autorzy: Maciej Major, Mikołaj Majewski, Małgorzata Olejarczyk, Małgorzata Zięba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego Różany Strumień



Mapa 7.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu /wg UAM/
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7.1. Powstanie i lokalizacja Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środo-
wiska Przyrodniczego Różany Strumień 

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Strumień została ustanowio-
na jako Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) na mocy porozu-
mienia zawartego 12.12.2013 r. pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, a Uniwersytetem 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Stacja Bazowa Różany Strumień jest pierwszą stacją w programie ZMŚP w Polsce działającą w granicach 
dużej aglomeracji miejskiej. Zlokalizowana jest przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG) 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w północnej części miasta. Obszar zlewni Różanego Stru-
mienia obejmuje tereny osiedli: Morasko-Radojewo, Umultowo oraz dzielnicy Naramowice (okolice ujścia 
Różanego Strumienia do Warty).

Według podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (2009), zlewnia Różanego Strumienia znajduje 
się w obrębie mezoregionów: Pojezierze Poznańskie i Poznański Przełom Warty. W ramach Pojezierza Po-
znańskiego, zlewnia wchodzi w skład mikroregionu Wzgórza Owińsko-Kierskie.

Granice zlewni (zachodnią, północną i wschodnią) określa naturalna morfologia terenu, natomiast grani-
ca południowa została wyznaczona wzdłuż nasypu linii kolejowej. Cały obszar zlewni, o powierzchni 7,7 km2, 
nachylony jest w kierunku doliny Warty. Zlewnia reprezentuje typowy krajobraz młodoglacjalny i znajduje 
się w obrębie strefy marginalnej stadiału poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego (Galon 1972), a według 
podziału geomorfologicznego Krygowskiego (1961) zlokalizowana jest w obrębie Wysoczyzny Poznańskiej. 
Pomimo położenia w nizinnej części kraju, obszar charakteryzuje się znacznymi deniwelacjami przekraczają-
cymi 100 m. Najwyższy punkt zlewni, Góra Moraska, osiąga wysokość 154 m n.p.m., a najniższy, w miejscu 
ujścia Różanego Strumienia do Warty, znajduje się na wysokości około 50 m n.p.m. Według przeglądowej 
mapy geomorfologicznej Polski pod redakcją Starkla (Rosa, Kozarski 1980), w północnej części Poznania, 
w tym w zlewni Różanego Strumienia, wyróżnia się wysoczyznę morenową falistą, równiny sandrowe, wały 
moren akumulacyjnych oraz plejstoceńskie równiny terasowe. W samej zlewni dominują trzy główne formy 
rzeźby polodowcowej: ciąg pagórów czołowomorenowych w północnej części, wysoczyzna morenowa falista 
w okolicy rezerwatu „Meteoryt Morasko” oraz równina sandrowa (tzw. Sandr Naramowicki) na południe od 
moren czołowych.

Położenie stacji w środowisku o silnej presji antropogenicznej pozwala na uzyskiwanie unikalnych da-
nych, charakteryzujących skalę i dynamikę przemian zlewni rzecznych w wyniku działalności człowieka. Pod-
stawową jednostką badawczą Stacji jest zlewnia rzeczna Różanego Strumienia, która zgodnie z przyjętymi 
założeniami Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, jest jednostką przestrzenną umożli-
wiającą całościowe ujęcie obiegu materii i przepływu energii (Kostrzewski i in. 1995). Zintensyfikowana pre-
sja antropogeniczna na obszarze badań przejawia się głównie poprzez rozbudowę osiedli mieszkaniowych 
wraz z towarzyszącą im infrastrukturą drogową i komunalną. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania zlewni 
(szczególnie dla stosunków wodnych) ma nasyp kolejowy przecinający jej obszar (Major i in. 2016).

7.2. Stan geoekosystemu zlewni Różanego Strumienia w roku hydrologicznym 2016

7.2.1. Realizowane programy pomiarowe
W 2016 roku w Stacji Różany Strumień realizowano 15 obligatoryjnych programów pomiarowych i anali-

tycznych w oparciu o powierzchnie testowe zorganizowane zgodnie ze standardami ZMŚP. Część programów 
(A1 – meteorologia, B1 – zanieczyszczenie powietrza, C1 – chemizm opadów atmosferycznych) realizowa-
nych jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (WNGiG), na po-
sterunku meteorologicznym. Stanowiska badawcze: D1 – metali ciężkich i siarki w porostach, F1 – chemizmu 
roztworów glebowych oraz H1 – wód powierzchniowych – rzek i F2 – wód podziemnych również są prowa-
dzone w pobliżu gmachu Wydziału. Na wytypowanym obszarze leśnym w odległości około 650 m od WNGiG, 
zorganizowano stanowiska pomiarowe: C2 – chemizmu opadu podkoronowego, G2 – opadu organicznego, 
J2 – struktury i dynamiki szaty roślinnej oraz K1 – uszkodzeń drzew i drzewostanów. Stanowiska pomiarowe: 
J3 – monitoringu gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia – roślin i M1 – epifitów nadrzewnych zlokalizo-
wano w obrębie całej zlewni (mapa 7.1).

7.2.2. Metodyka badań 
Metodyka badań nawiązuje do ogólnie stosowanych rozwiązań i standardów pomiarowych wykorzysty-

wanych w badaniu współczesnych geoekosystemów oraz w programie Zintegrowanego Monitoringu Środo-
wiska Przyrodniczego, co pozwala na porównywanie otrzymanych wyników w skali całego kraju. 

W Stacji ZMŚP Różany Strumień, rok 2016 był pierwszym rokiem pomiarowym w ramach programu Zin-
tegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wykonano 480 000 automatycznych i manualnych 
pomiarów meteorologicznych oraz 860 analiz chemicznych, pobrano 194 próbki wody, zrealizowano 36 ana-
liz zanieczyszczeń powietrza oraz poddano oznaczeniom 12 zbiorczych próbek opadu organicznego. Moni-
toring uszkodzenia drzew i drzewostanów prowadzono na 20 drzewach, monitoring gatunków inwazyjnych 
obcego pochodzenia – roślin na 12 powierzchniach, a monitoring plech porostów na 4 powierzchniach, na 
których badanych było 6 plech. W ramach programu specjalistycznego, prowadzono monitoring migracji za-
nieczyszczeń w wodach podziemnych.

7.2.3. Wyniki badań
Porównanie otrzymanych wyników do wcześniejszego okresu możliwe było tylko w przypadku progra-

mu pomiarowego A1 – meteorologia. W opracowaniu dokonano odniesienia do zebranych wyników w wie-
loleciu 1966–2015 na Stacji IMGW PiB Poznań - Ławica zlokalizowanej kilkanaście kilometrów od Wydziału 
Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Badania meteorologiczne w ramach programu A1 wykazały, że średnia roczna temperatura powietrza 
wyniosła w 2016 roku 10,2°C. Najwyższa średnia miesięczna temperatura wystąpiła w lipcu (19,1°C), a naj-
niższa w styczniu (-1,6°C) (rys. 7.1).

Roczna suma opadu atmosferycznego w roku hydrologicznym 2016 w zlewni Różanego Strumienia wy-
niosła 652 mm. Opady cechowały się typowym przebiegiem rocznym z przewagą opadów w okresie letnim, 
co wykazały wcześniejsze obserwacje na wszystkich Stacjach Bazowych ZMŚP w Polsce. Maksimum opadowe 
wystąpiło w lipcu, dla którego suma wyniosła 136,3 mm; z kolei minimum przypadło na wrzesień osiągając 
bardzo niską sumę zaledwie 4 mm (rys. 7.1). Pokrywa śnieżna w badanym roku występowała tylko w stycz-
niu przez 22 dni. Znikome ilości śniegu zanotowano również w jednym dniu lutego. Średnia grubość pokrywy 
śnieżnej w styczniu wyniosła 1,9 cm, a jej wartość maksymalna 10 cm.



Rys. 7.1. Średnie miesięczne temperatury powietrza i sumy miesięczne opadu
atmosferycznego w zlewni Różanego Strumienia w roku hydrologicznym 2016
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Rys. 7.2. Średnie miesięczne stężenia SO i NO w powietrzu w Stacji2 2
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Rys. 7.3. Zestawienie wielkości stężeń badanych substancji w wodach Różanego Strumienia
w roku hydrologicznym 2016 /wg UAM/
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W Stacji ZMŚP Różany Strumień prowadzony był monitoring zanieczyszczenia powietrza (program B1) 
pod względem zawartości tlenku azotu IV oraz tlenku siarki IV. Pomiary prowadzone były metodą pasywną, 
która umożliwiła określenie średniego miesięcznego stężenia badanych tlenków. Zarówno jedne jak i dru-
gie nie przekroczyły dopuszczalnego stężenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24.08.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) – średnie 
roczne stężenie NO2 wyniosło 24,7 μg/m3, a średnie roczne stężenie SO2 – 10,9 μg/m3. Badania te pokazują, 
że na obszarze zlewni Różanego Strumienia dwutlenek azotu osiągał wyższe stężenia od dwutlenku siarki. 
Przełożyło się to na stosunek stężeń jonów azotanowych V do siarczanowych VI w opadzie atmosferycznym, 
gdzie stosunek azotanów do siarczanów był zawsze większy od 1 (Major i in. 2017a i b).

Najwyższe miesięczne stężenia NO2 w powietrzu wystąpiły w okresie od grudnia do lutego (każdorazo-
wo przekraczając 40 μg/m3), z absolutnym maksimum w styczniu – 61,2 μg/m3. Z kolei najmniejsze stężenia 
zanotowano od maja do lipca, z minimum w lipcu – 8,8 μg/m3. Największe miesięczne stężenia SO2 wystąpiły 
w półroczu zimowym, z maksimum 16,3 μg/m3 w styczniu. Wiązać to można z trwającym wówczas sezonem 
grzewczym i spalaniem paliw kopalnych. Najmniejsze stężenia zanotowano w letnich miesiącach – 4,7 μg/m3 
w lipcu i 5,0 μg/m3 w sierpniu (rys. 7.2).

Charakterystyki hydrologiczne rzeki uzyskane na podstawie obserwacji w 2016 roku w ramach progra-
mu H1 – wody powierzchniowe – okazały się zaskakująco niskie, szczególnie w zakresie wszystkich para-
metrów odpływu jednostkowego. Na obecnym etapie badań w zlewni Różanego Strumienia należy posta-
wić hipotezę, że za niskie wartości odpływu potamicznego odpowiada system melioracji i drenażu zlewni. 
W kolejnych latach obserwacyjnych podjęte zostaną działania w kierunku wyjaśnienia hipotezy o znaczącym 
wpływie systemów drenarskich na odpływ jednostkowy ze zlewni Różanego Strumienia. 

Wody powierzchniowe w analizowanym cieku charakteryzowały się lekko zasadowym odczynem pH 
(średnia ważona roczna 7,91) i przewodnością elektrolityczną właściwą średnio na poziomie 94,55 mS/m. 
W składzie chemicznym wód Różanego Strumienia w grupie anionów dominowały jony wodorowęglanowe 
(308,7–368,4 mg HCO3/dm3), a w grupie kationów wapń (96,0–167,8 mg Ca/dm3) i sód (35,6–50,0 mg Na/dm3) 
(rys. 7.3). 

Klasyfikując wybrane wskaźniki pod kątem jakości wód Różanego Strumienia w roku hydrologicznym 
2016, siedem z dwunastu składników (odczyn, sód, magnez, potas, siarka siarczanowa, azot azotanowy i azot 
amonowy) zaliczono do I klasy, jeden wskaźnik (fosforany) do II klasy oraz cztery wskaźniki (przewodność 
elektrolityczną właściwą, wapń, jony wodorowęglanowe i chlorki) do III klasy jakości (rozporządzenie Mi-
nistra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód po-
wierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016, poz. 1187). 
W składzie biogenów w Różanym Strumieniu w roku hydrologicznym 2016 zdecydowanie dominowały związ-
ki azotu.

Prowadzony na terenie zlewni monitoring wód podziemnych (program F2) wykazał, że zasilanie wód 
gruntowych następuje przede wszystkim w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych (Ptaszyńska 2009). 
Dotychczas uzyskane wyniki monitoringu wód podziemnych potwierdziły, że przepływ wody podziemnej 

Wilgotność względną powietrza w badanym roku hydrologicznym cechował typowy przebieg roczny. 
Najwyższe wartości wystąpiły w chłodnej porze roku, a najniższe w półroczu ciepłym. Średnia wilgotność 
roczna osiągnęła wartość 81,1%. Najbardziej wilgotnym miesiącem był październik, dla którego średnia mie-
sięczna wartość względna wyniosła 91,8%. Z kolei kwiecień i maj charakteryzowały się najmniejszą wilgotno-
ścią w 2016 roku (średnio 70,6%). 

Usłonecznienie całkowite w badanym roku osiągnęło wartość 1620 godzin. Maksymalne wartości od-
notowano od maja do września z maksimum wynoszącym 226,5 godziny w maju. Z kolei minimalne usło-
necznienie zanotowano w styczniu. Suma dobowa natężenia promieniowania całkowitego w ciągu badanego 
roku wyniosła ponad 100 MJ/m2.

Średnia roczna wartość ciśnienia atmosferycznego w analizowanym roku wyniosła 1007,7 hPa. Najwyż-
sze wartości ciśnienia wystąpiły w grudniu, w którym średnia miesięczna wartość wyniosła 1016,6 hPa. Naj-
niższe ciśnienie atmosferyczne zaobserwowano w kwietniu (1004,0 hPa). Średnia prędkość wiatru w 2016 
roku wyniosła 1,3 m/s. Jest to wartość niewielka w porównaniu ze średnią roczną dla obszaru Polski central-
nej. Mniejsze wartości mogą wynikać ze znacznego zasłonięcia stanowiska pomiaru wiatru (maszt o wysoko-
ści 10 m) przez gmach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, szczególnie w sektorze północnym.
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następuje w kierunku północno-wschodnim, tj. w kierunku Warty. Warta jest bazą drenażu zarówno dla wód 
powierzchniowych jak i podziemnych. Ukształtowanie terenu badań mogło pierwotnie sugerować przepływ 
wód podziemnych w stronę Różanego Strumienia, mającego lokalny charakter drenujący. W rzeczywistości 
wody Różanego Strumienia tylko lokalnie zasilają badaną warstwę wodonośną (Major i in. 2016). 

Dla celów monitoringowych wykorzystywane są 2 piezometry (IGF2 i IGF4), w których zwierciadło wód 
podziemnych znajduje się na głębokościach odpowiednio około 2,5 i 6,5 m. Wszystkie jony, poza chlorkami, 
mieszczą się w granicach tła dla Polski. Dla chlorków jest to zakres 2–60 mg Cl/dm3. W zlewni Różanego Stru-
mienia stężenia chlorków mieściły się w roku hydrologicznym 2016 roku w przedziale 71,6–101,6 mg Cl/dm3 
dla piezometru IGF2 oraz od 61,5 do 93,4 mg Cl/dm3 dla piezometru IGF4. Typ hydrogeochemiczny wody był 
dwuskładnikowy wodorowęglanowo-wapniowy. Podobnie jak chlorki, również przewodność elektrolityczna 
właściwa była wyższa we wszystkich pobranych próbkach, od tła dla obszaru Polski. Badania składu chemicz-
nego wykazały, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kry-
teriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85) większość badanych 
parametrów wody podziemnej można zaliczyć do I lub II klasy czystości, jedynie w przypadku zawartości 
wapnia wodę zaklasyfikowano do trzeciej klasy jakości (tabela 7.1).

Tabela 7.1. Wybrane wskaźniki składu chemicznego wód podziemnych i określone dla nich klasy jakości wód 

Rok Punkt 
pomia-

ru

Od-
czyn SEC Ca Na Mg K PO4 HCO3 Cl S-SO4 N-NO3 N-NH4

Minera-
lizacja

klasa pH mS/m mg/dm3

2016
IGF2

7,15 95,7 138,7 37,93 14,15 3,43 0,20 336,7 84,58 97,73 0,79 0,02 648,8
klasa I II III I I I I II II II I I
2016

IGF4
7,17 94,4 141,0 28,36 14,20 3,08 0,20 339,1 79,60 91,85 0,68 0,02 636,7

klasa I II III I I I I II II II I I
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