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ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH                  
ZWI �ZKAMI AZOTU ZE �RÓDEŁ ROLNICZYCH 

Podstawowym dokumentem, który okre�la wymagania dotycz�ce ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodz�ce ze �ródeł rolniczych jest Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 roku. Dyrektywa ta nie okre�la jednak zasad identyfikowania obszarów wra�liwych na zanie-
czyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Kryteria te znalazły odzwierciedlenie w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2002 roku – prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62) oraz Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z 
dnia 23 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 241, poz. 2093). 

Z dyrektyw� 91/676/EWG koresponduj� dwie inne dyrektywy: dyrektywa Rady nr 80/778/EWG z dnia 
15 lipca 1980 roku (ze zmianami) dotycz�ca jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi i dyrekty-
wa Rady nr 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 roku dotycz�ca wymaga� jako�ci wód powierzchniowych 
przeznaczonych do poboru wody pitnej w pa�stwach członkowskich. 

Według Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyzna-
czania wód wra�liwych na zanieczyszczenia zwi�zkami azotu ze �ródeł rolniczych, za wody wra�liwe na 
zanieczyszczenie zwi�zkami azotu ze �ródeł rolniczych uznaje si� wody zanieczyszczone oraz wody zagro-
�one zanieczyszczeniem, je�eli nie zostan� podj�te działania ograniczaj�ce bezpo�redni lub po�redni zrzut do 
tych wód azotanów i innych zwi�zków azotowych mog�cych przekształci� si� w azotany, pochodz�cych z 
działalno�ci rolniczej. 

Dla wyznaczenia obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego nale�y 
okre�li� wody według podanych powy�ej kryteriów i dla tych wód wyznaczy� obszary stanowi�ce odpływ 
do tych wód. 

Za obszary, na których wyst�puj� wody zanieczyszczone uznaje si�:  
− słodkie wody powierzchniowe i wody podziemne, a w szczególno�ci wody, które pobiera si� lub zamie-

rza pobiera� na potrzeby zaopatrzenia ludno�ci w wod� do picia, w których zawarto�� azotanów wynosi 
ponad 50 mg NO3/l, 

− �ródl�dowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewn�trzne i morza teryto-
rialnego wykazuj�ce eutrofizacj�, któr� skutecznie mo�na zwalcza� poprzez zmniejszenie dawek dostar-
czanego azotu. 

Za obszary, na których wyst�puj� wody zagro�one zanieczyszczeniem uznaje si�: 
− słodkie wody powierzchniowe i wody podziemne, a w szczególno�ci wody, które pobiera si� lub zamie-

rza pobiera� na potrzeby zaopatrzenia ludno�ci w wod� do picia, w których zawarto�� azotanów wynosi 
od 40-50 mgNO3/l i wykazuje tendencj� wzrostow�, 

− �ródl�dowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewn�trzne i morza teryto-
rialnego, których podstawowe dane charakterystyczne wykazuj� tendencj� do eutrofizacji mo�liw� do 
zwalczenia poprzez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. 

Przy wyznaczaniu wód wra�liwych na zanieczyszczenia zwi�zkami azotu ze �ródeł rolniczych nale�y 
uwzgl�dnia� nast�puj�ce kryteria: 
− wła�ciwo�ci fizyczne i charakterystyczne cechy �rodowiska wód i l�du, 
− aktualn� wiedz� o zachowaniu si� zwi�zków azotu w wodzie i w glebie, 
− aktualn� znajomo�� wpływu działania w stosunku do obszarów podatnych na zanieczyszczenie azota-

nami pochodzenia rolniczego. 
Przy ocenie stopnia eutrofizacji �ródl�dowych wód powierzchniowych i morskich stosuje si� wska�niki 

podane poni�ej w tabeli. 
Zwi�zki azotowe, w ich ró�nych formach i w zale�no�ci od st��enia i warunków �rodowiskowych, mog� 

stymulowa� rozwój glonów, obni�a� poziom tlenu rozpuszczonego, powodowa� toksyczne działania w sto-
sunku do organizmów wodnych, wywiera� wpływ na skuteczno�� dezynfekcji chlorem, ogranicza� mo�li-
wo�� wtórnego wykorzystania wody i stanowi� potencjalne zagro�enie zdrowotne.  
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Tabela 1 
Wska�niki stosowane przy ocenie eutrofizacji �ródl�dowych wód powierzchniowych i morskich 

Wska�niki Jednostka 
Wody stoj�ce 
(sezon wegeta-

cyjny) 

Wody płyn�ce 
(�rednia roczna) 

Morskie wody 
wewn�trzne2) 

Morskie wody 
przybrze�ne 

fosfor ogólny mg P/l >0,1 >0,25 >0,3 >0,1 

azot ogólny mg N/l >1,5 >5 >7 >4 

azot azotanowy mg NNO3/l  >2,2 >3,4 >1,8 

azotany mg NO3/l  >10 >15 >8 

chlorofil a µg/l >25 >25 1) >50 / >30 3) >10 

przezroczysto�� m <2 - <4 <2 

1)  dotyczy rzek o wystarczaj�co długim dla rozwoju glonów czasie rezydencji wody 
2)  z wył�czeniem morskich wód wewn�trznych Zatoki Gda�skiej 
3) na odcinku przyuj�ciowym rzeki Odry >50/ na odcinkach przyuj�ciowych w zlewniach pozostałych rzek >30 

Inne wska�niki eutrofizacji: 
− długotrwałe zakwity wody powodowane cz�sto w jeziorach przez sinice, a w rzekach i estuariach przez 

okrzemki i zielenice, 
− masowy rozwój glonów poro�lowych, 
− odtlenienie hypolimnionu w jeziorach, któremu towarzyszy� mo�e wyst�powanie siarkowodoru; w rze-

kach silne dobowe zmiany natlenienia wód; natlenienie wód morskich 
− redukcja ró�norodno�ci i obfito�ci makrofitów, fauny bezkr�gowej oraz ryb. 

Na podstawie tego rozporz�dzenia wyznaczane s� wody powierzchniowe i podziemne wra�liwe na zanie-
czyszczenie zwi�zkami azotu ze �ródeł rolniczych oraz obszary szczególnie nara�onych, z których odpływ 
azotu ze �ródeł rolniczych do tych wód nale�y ograniczy�. Zgodnie z art. 211 ustawy Prawo wodne, tereny 
te zostaj� wyznaczone przez Regionalne Zarz�dy Gospodarki Wodnej. Po przeanalizowaniu danych monito-
ringowych wód powierzchniowych z lat 1995 do 2001 wytypowano rzeki, w których zaobserwowano prze-
kroczenia dopuszczalnych st��e� azotanów lub nasilone zjawisko eutrofizacji. Szczegółowa analiza tych 
wód pozwoliła, wytypowa� jedena�cie rzek, w których wody mo�na uzna� za wody zanieczyszczone zwi�z-
kami azotu ze �ródeł rolniczych. S� to: Kopla, Dopływ z Sokolnik Drz�zgowskich, Dopływ spod W�gier-
skich, Michałówka, Pogona, Serawa, D�brówka, Olszynka, Samica St�szewska (odcinek od �ródła od �ródła 
do Jeziora Niepruszewskiego), Mogilnica (odcinek od uj�cia Mogilnicy Wschodniej do uj�cia Mogilnicy 
Zachodniej), Mogilnica Wschodnia. Wytypowano równie� jedn� rzek�, rzek� Same, której wody mo�na 
uzna� za wody zagro�one zanieczyszczeniem zwi�zkami azotu pochodzenia rolniczego. 

W wi�kszo�ci przypadków kryterium zakwalifikowania rzek do wód wra�liwych stanowi wyst�puj�ce 
zjawisko eutrofizacji, ponadto w przypadku dopływów Kopli oraz zlewni Pogony i D�brówki wyst�puj� 
przekroczenia dopuszczalnych st��e� azotanów. 

W roku 2002 �adna z rzek wymienionych w wykazie nie była obj�ta badaniami monitoringowymi. 
Ocena wód powierzchniowych pod k�tem zanieczyszczenia zwi�zkami azotu wykazała, �e wody badane 

w 2002 roku nie s� zanieczyszczone zwi�zkami azotu pochodzenia rolniczego, poniewa� w �adnym punkcie 
pomiarowym warto�� st��enia azotanów nie przekroczyła warto�ci 50 mg NO3/l. Wody te nie s� równie� 
zagro�one zanieczyszczeniem zwi�zkami azotu pochodzenia rolniczego, poniewa� według kryterium wybo-
ru, warto�� �rednioroczna azotanów we wszystkich przekrojach badawczych nie mie�ciła si� w przedziale 
40-50 mg NO3/l. Spo�ród 153 badanych punktów pomiarowych, w 9 warto�� �redniorocznego st��enia azo-
tanów mie�ciła si� w przedziale 25-40 mg NO3/l, w pozostałych nie przekraczała 25 mg NO3/l.  

Bazuj�c na �redniorocznych st��eniach azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i chlorofilu a jako 
podstawowych czynników eutrofizacji wód, okre�lono stopie� zeutrofizowania wód rzek badanych w roku 
2002 w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych. W 72 punktach pomiarowych (ze 153 kontrolo-
wanych) warto�ci �redniorocznych st��e� azotanów przekraczały 10 mg NO3/l, w 43 fosfor ogólny �rednio-
roczny mie�cił si� w przedziale 0,25-0,6 mg P/l. W�ród badanych rzek znalazło si� 13 przekrojów 
badawczych, których wody okre�lono jako silnie zeutrofizowane, gdy� st��enia �rednioroczne fosforu ogól-
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nego przekraczały warto�ci 0,6 mg P/l. S� to Zdrojka w Szadowie Pa�skim, Meszna w Policku, Ołobok w 
Radłowie i w Czekanowie, Bogdanka w Poznaniu, Północny Kanał Obry w Ł�kach Wielkich i w Błocku, 
Kanał Grabarski w Kamie�cu, Kanał D�wi�ski w Kopanicy, Rów Grabarski na uj�ciu do Północnego Kanału 
Obry, Szarka w Chojnikach, Dopływ z Lwówka na uj�ciu do Czarnej Wody i Łob�onka na uj�ciu do Noteci.  

St��enia chlorofil a okre�lono w 28 punktach pomiarowych i tylko w 7 przekraczał warto�� 25 mg/m3 
wpływaj�c na eutrofizacj� wód.  

Rzeki te nie s� uj�te w wykazie wód wra�liwych na zanieczyszczenie zwi�zkami azotu ze �ródeł rolni-
czych pomimo du�ego zeutrofizowania wód, poniewa� stan ten nie jest skutkiem praktyk rolniczych lecz 
wynika ze stanu gospodarki wodno-�ciekowej na tych obszarach. 

Wraz z dostosowaniem prawa polskiego do wymaga� Unii Europejskiej zostanie zmodernizowana sie� 
pomiarowa monitoringu wód powierzchniowych. W celu realizacji zada� wynikaj�cych z Dyrektywy Rady 
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowany-
mi przez azotany pochodz�ce ze �ródeł rolniczych, co cztery lata b�d� dokonywane przegl�dy sieci pomia-
rowej i aktualizowane wykazy wód w strefach wra�liwych na zanieczyszczenia zwi�zkami azotu. 
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