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4.3. Wody i obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azo-
tu ze źródeł rolniczych 

Obowiązek wyznaczenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 
obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu do tych wód należy ograniczyć, należy do dyrek-
torów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW). Do nich też należy obowiązek opracowania dla 
każdego wyznaczonego obszaru programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych. Programy tworzone są w drodze aktu prawa miejscowego.  

Ustawa Prawo wodne stanowi, że wyznaczenie i weryfikacja wód powierzchniowych i podziemnych 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażo-
nych dokonywane są w oparciu o wyniki badań prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środo-
wiska. Szczegółowy zakres czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas określania wód wrażliwych 
i obszarów szczególnie narażonych podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 
roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U. Nr 241 poz. 2093) – dotyczą one charakterystyki środowiskowej wód i obszaru (np. cha-
rakterystyki gleb), a także charakterystyki produkcji rolnej na danym terenie. 

Na obszarze województwa wielkopolskiego działają dwa Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej: 
• w Poznaniu – w obrębie regionu wodnego rzeki Warty, o powierzchni około 55 000 km2, z czego około 

26 700 km2, tj. 48 % w granicach województwa wielkopolskiego; 
• we Wrocławiu – w obrębie regionu wodnego Środkowej Odry, o powierzchni około 38 500 km2. 

Do końca 2002 roku RZGW wykonały we własnym zakresie prace badawcze, które miały posłużyć do 
wyznaczenia projektów granic obszarów szczególnie narażonych w rejonach ich działania, obejmujące m.in.: 
− uszczegółowienie danych monitoringowych w zakresie zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych azotanami, w tym szczególnie wód wykorzystywanych i przewidzianych do wykorzysta-
nia dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, z wykorzystaniem monitoringu krajowego, regional-
nego i lokalnego; 

− ocenę stopnia i przyczyn eutrofizacji wód powierzchniowych płynących i stojących; 
− rozpoznanie i oszacowanie wielkości i rodzaju produkcji rolniczej; 
− ustalenie zakresu wpływu rolnictwa na jakość wód. 

W efekcie tych prac na terenie województwa wielkopolskiego: 
♦ na terenie działania RZGW w Poznaniu – zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW z dnia 2 grudnia 

2003 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 192/2003, poz. 3568/ 
- za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych uznano cieki i jeziora: 

• rzeka Kopel o długości 30,2 km, od źródeł do ujścia do Warty wraz z dopływami: 
- dopływ z Sokolnik Drzązgowskich od źródeł do ujścia do rzeki Kopel, o długości 20,8 km, 
- dopływ spod Węgierskich od źródeł do ujścia do rzeki Kopel, o długości 22,1 km, 
- Michałówka od źródeł do ujścia do rzeki Kopel, o długości 10,5 km; 

• rzeka Pogona o długości 22,3 km, od źródeł do ujścia do Kanału Mosińskiego (Kościańskiego Kana-
łu Obry) wraz z dopływem Serawa o długości 13,2 km, od źródeł do ujścia do rzeki Pogony; 

• rzeka Dąbrówka od źródeł do ujścia do Kanału Mosińskiego, o długości 17,1 km; 
• część rzeki Olszynka od źródeł do km 9,2 (miejscowość Tarnowo Stare), o długości 18,9 km; 
• część rzeki Samica Stęszewska o długości 11,8 km, od źródeł do Jeziora Niepruszewskiego wraz z 

jeziorem Niepruszewskim; 
• część rzeki Mogilnica o długości 6,8 km, od ujścia Mogilnicy Wschodniej w km 32,4 do ujścia Mo-

gilnicy Zachodniej w km 25,6 wraz z dopływem Mogilnica Wschodnia o długości 22,6 km, od źró-
deł do ujścia do rzeki Mogilnica; 

• jezioro Zbęchy;  
• jezioro Mórka; 
• Jezioro Chrzypskie; 
• Jezioro Radziszewskie; 
• część rzeki Sama o długości 12,5 km, od km 12,5 (miejscowość Piotrówko) do ujścia do rzeki Warty.  

- za obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których 
odpływ azotu z tych źródeł do wód należy ograniczyć uznano: 
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• obszar zlewni rzeki Kopel – obejmujący zlewnię rzeki Kopel od źródeł do ujścia do rzeki Warty 
o powierzchni 322,8 km2; 

• obszar zlewni rzek Pogona i Dąbrówka – obejmujący zlewnię obu rzek od źródeł do ujścia do Kana-
łu Mosińskiego (Kanału Kościańskiego Obry) o powierzchni łącznej 127,0 km2; 

• obszar zlewni rzeki Olszynki – obejmujący zlewnię rzeki Olszynka od źródeł do km 9,2 (miejsco-
wość Tarnowo Stare) o powierzchni 54,5 km2; 

• obszar zlewni rzek Samica Stęszewska i Mogilnica – obejmujący zlewnię rzeki Samica Stęszewska 
od źródeł do jeziora Niepruszewskiego wraz z jeziorem Niepruszewskim) oraz zlewnię rzeki Mogil-
nica (od ujścia Mogilnicy Wschodniej w km 32,4 do ujścia do Mogilnicy Zachodniej w km 25,6 
wraz ze zlewnią dopływu Mogilnica Wschodnia) o powierzchni łącznej 162,5 km2; 

• obszar zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoć) obejmujący zlewnię jeziora Zbęchy i jeziora Mór-
ka o powierzchni łącznej 26,2 km2; 

• obszar zlewni rzeki Oszczynica – obejmujący zlewnię jeziora Chrzypskiego i jeziora Radziszew-
skiego o powierzchni łącznej 21,6 km2; 

• obszar zlewni rzeki Sama, obejmujący zlewnię rzeki Sama od km 12,5 (miejscowość Piotrówko) do 
ujścia do rzeki Warty o długości 12,5 km o powierzchni łącznej 14,1 km2; 

♦ na terenie działania RZGW we Wrocławiu – zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW z dnia 
10 grudnia 2003 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 206/2003, poz. 4155  
- za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych uznano:  
• rzekę Orla na całej długości 88 km, tj. od źródeł do ujścia do rzeki Baryczy w 34,6 km biegu;  
• rzekę Rów Polski na całej długości 62,2 km tj. od źródeł do ujścia do rzeki Baryczy w 2,0 km biegu; 

- za obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których 
odpływ azotu z tych źródeł do wód należy ograniczyć uznano: 
• zlewnię rzeki Orli od źródeł do ujścia, o łącznej powierzchni 1546,5 km2, w tym na terenie woje-

wództwa wielkopolskiego obszar 1166,9 km2; 
• zlewnię rzeki Rów Polski od źródeł, do ujścia o łącznej powierzchni 827,6 km2, w tym na terenie 

województwa wielkopolskiego obszar 593,3 km2. 

Charakterystyka wyznaczonych wód i obszarów 
Obszar zlewni rzeki Kopel 
Obszar znajduje się na terenie powiatu poznańskiego, w granicach miasta Poznań oraz gmin: Kleszczewo, 

Kostrzyn Wielkopolski, Kórnik, Mosina, Swarzędz. Jest to teren wybitnie rolniczy, o dużym udziale gruntów 
ornych. Średni udział gruntów ornych dla gmin położonych na obszarze szczególnie narażonym zlewni rzeki 
Kopel wynosi 57 %, największy jest udział gminy Kleszczewo (90,3 %). Nawożenie gruntów ornych przy-
czynia się do wzbogacania środowiska naturalnego w substancje biogenne, które ze spływami powierzch-
niowymi trafiają do wód i w konsekwencji powodują ich eutrofizację. Pomimo obecności istotnych 
zanieczyszczeń punktowych (na rzece Kopel – oczyszczalnie ścieków w Kostrzynie, na rzece Michałówce − 
oczyszczalnia dla Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozwoju Zwierząt w Tulcach, a na Dopływie spod 
Drzązgowskich – oczyszczalnia w Czerlejnie), zanieczyszczenia obszarowe mają istotny wpływ na jakość 
wód powierzchniowych. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Komornikach, Gorzelnia w Komornikach, 
Gospodarstwo Rolne i Gospodarstwo Ogrodnicze w Kostrzynie wykorzystują ścieki rolniczo. Przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń związków azotu mają miejsce już na odcinku źródłowym Kopli (punkt pomiarowo-
kontrolny w Skałowie, zaledwie 2,2 km od źródeł) – w okresie 1996−2001 stężenia azotanów wzrosły o 140 %.  

Obszar zlewni rzeki Olszynka 
Obszar zlewni rzeki Olszynka położony jest na terenie gmin Czempiń i Kościan (powiat kościański). Ol-

szynka nie posiada większych dopływów, natomiast cała zlewnia pokryta jest siecią drobnych kanałów 
i rowów melioracyjnych przy sprzyjających warunkach pogodowych odprowadzających zanieczyszczenia 
pochodzące z pól. Średnia wielkość gruntów ornych w gminach położonych na terenie zlewni Olszynki wy-
nosi 64,5 %, a spływy powierzchniowe z tych pól stanowią główne źródło zanieczyszczeń wód.  

Obszar zlewni rzek Samica Stęszewska i Mogilnica 
Obszar znajduje się na terenie gmin: Buk, Dopiewo (powiat poznański), Duszniki (powiat szamotulski) 

i Opalenica (powiat nowotomyski). Jest to teren typowo rolniczy. Zdecydowaną przewagę na obszarze gmin 
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położonych w zlewni cieku mają grunty orne (średnio 76,4%). Poziom nawożenia mineralnego należy do 
najwyższych w kraju. Przyczynę eutrofizacji stanowią głównie spływy związków biogennych z otaczających 
pól uprawnych. Dodatkowo w pobliżu Jeziora Niepruszewskiego znajdują się duże gospodarstwa rolne – 
w zlewni bezpośredniej udział gruntów ornych wynosi 64,3%, a łąk 18%. 

W przypadku zlewni rzeki Mogilnicy na wytypowanym obszarze przewagę stanowią również grunty orne 
(średnio 72,6% powierzchni gminy położonej w zlewni) nie można jednak pominąć wpływu zanieczyszczeń 
z nieuregulowanej gospodarki wodno-ściekowej i zrzutów z oczyszczalni. 

Obszar zlewni rzeki Oszczynica 
Obszar obejmuje zlewnie dwóch jezior położonych na terenie gminy Chrzypsko Wielkie (powiat między-

chodzki) – Chrzypskiego Wielkiego i Radziszewskiego. 
Jezioro Chrzypskie Wielkie (powierzchnia 304,3 ha, pojemność 18654 tys. m3) wykorzystywane jest jako 

miejsce rekreacji, jednak poważne źródło zanieczyszczeń stanowią spływy z pól położonych w zlewni bez-
pośredniej, które w większości przylegają bezpośrednio do jeziora. Udział gruntów ornych w zlewni bezpo-
średniej jeziora wynosi 73,5 %, a użytków zielonych – 4 %. Duży ładunek zanieczyszczeń wnoszą też wody 
dopływających cieków. Niekorzystny stan jakości wód Jeziora Chrzypskiego pogarsza jego wysoka podat-
ność na degradację. 

Podobnie zbiornikiem bardzo podatnym na degradację jest Jezioro Radziszewskie (powierzchnia 40,7 ha, 
pojemność 1438,9 tys. m3). Sytuację pogarszają niekorzystne cechy morfometryczne (mała powierzchnia i 
głębokość średnia 3,5 m) oraz słaba wymiana wody. W zlewni bezpośredniej jeziora również przeważają 
pola uprawne, które stanowią 79 % powierzchni. 

Obszar zlewni rzeki Sama 
Obszar położony jest na terenie gminy Szamotuły (powiat szamotulski). Jest to teren typowo rolniczy – 

grunty orne stanowią 67,9 % powierzchni gminy. Gmina ta ponadto charakteryzuje się uregulowaną w wy-
sokim stopniu gospodarką ściekową – 89 % gospodarstw domowych podłączonych jest do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej. 

Obszar zlewni Rowu Polskiego 
W granicach województwa wielkopolskiego na obszar składają się tereny położone w powiecie gostyń-

skim (gminy: Gostyń, Krobia, Pępowo, Poniec), leszczyńskim ziemskim (gminy: Krzemieniewo, Lipno, 
Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Leszno, Bojanowo) i rawickim (gmina Bojanowo). 

Spośród wymienionych 12 gmin największe powierzchnie użytków rolnych znajdują się w gminach: 
Krobia, Gostyń i Poniec – w powiecie gostyńskim użytki rolne zajmują około 77,5 % ogólnej powierzchni 
(wartość średnia w województwie wielkopolskim wynosi około 63,6 %). W tych gminach najwięcej jest 
gruntów ornych; są to przede wszystkim drobne gospodarstwa rolne. W dół biegu rzeki zwiększają się po-
wierzchnie łąk i pastwisk, często w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki (np. w okolicach Tarnowejłąki). Wyniki 
badań zawartości azotu w glebach wykazują, że średnie ilości azotu mineralnego znacznie przekraczają po-
ziom przeciętnych stężeń w gruntach ornych. 

Duże skupiska hodowlane trzody chlewnej koncentrują się w gminie Krzemieniewo (Ośrodek Hodowli 
Zarodowej Garzyn Sp. z o.o. – fermy w Garzynie i Mierzejewie, Zootechniczny Zakład Doświadczalny 
w Pawłowicach – ferma w Robczysku) oraz w rejonie Leszna w gminie Święciechowa (Przedsiębiorstwo 
Rolne w Długich Starych – fermy w Długich Starych, Gołanicach, Strzyżewicach, Świeciechowie i Trzebi-
nach). Funkcjonowanie tych ferm powoduje występowanie zagrożeń z powodu miejscowego zanieczyszcze-
nia gleby i cieków śródpolnych odciekami z pryzm obornikowych, wnoszenia dużego ładunku zanieczyszczeń 
do cieków przez fermy posiadające oczyszczalnie gnojowicy (wskutek niedostatecznego oczyszczenia) oraz 
w wyniku niewłaściwego rozlewania gnojowicy i gnojówki (rozdeszczowywanie miejscowe). 

Obszar zlewni Orli 
W granicach województwa wielkopolskiego obszar obejmuje tereny w granicach powiatu krotoszyńskie-

go (gminy: Kobylin, Koźmin Wlkp., Krotoszyn, Rozdrażew, Zduny), gostyńskiego (Krobia, Pępowo, Piaski, 
Pogorzela, Poniec), leszczyńskiego ziemskiego (gmina Rydzyna), rawickiego (gminy: Bojanowo, Jutrosin, 
Miejska Górka, Pakosław, Rawicz) oraz pleszewskiego (gmina Dobrzyca). 

Spośród wymienionych 17 gmin największe powierzchnie użytków rolnych znajdują się w gminach: 
Koźmin Wlkp., Krotoszyn i Krobia. W powiecie krotoszyńskim użytki rolne zajmują około 72,3 % ogólnej 
powierzchni, w powiecie gostyńskim około 77,5 %. W bezpośrednim sąsiedztwie rzek znajdują się także 
duże obszary użytków zielonych, szczególnie w gminie Jutrosin. 
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Duże fermy hodowlane trzody chlewnej występują w gminie Miejska Górka (Gospodarstwo Rolne – fer-
ma w Kołaczkowicach), Rawicz (Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” sp. z o.o. – ferma w Dąbrówce), 
Pępowie (Gospodarstwo Rolne Ubojnia Zwierząt – ferma w Czeluścinie); funkcjonuje także duża ferma 
drobiu w Łaszczynie. 

Obszar zlewni rzek Pogona i Dabrówka 
Zlewnia Pogony i Serawy oraz sąsiadująca z nimi zlewnia Dąbrówki to obszar położony w granicach 

dwóch gmin w powiecie gostyńskim (Borek Wlkp. i Piaski) oraz w powiecie krotoszyńskim (gmina Koźmin 
Wlkp.). Cieki te są lewostronnymi dopływami Kościańskiego Kanału Obry, uchodzącymi w km 55,0 (Pogo-
na i jej dopływ Serawa) i km 47,6 (Dąbrówka). 

Cała zlewnia Kościańskiego Kanału Obry jest zlewnią typowo rolniczą, o intensywnej gospodarce rolnej. 
Spośród zlewni cząstkowych zlewnie tych dwóch cieków charakteryzują się najlepszymi warunkami agro-
ekologicznymi i bardzo wysokimi udziałami użytków rolnych. Powierzchnie użytków rolnych w tych zlew-
niach zajmują blisko 77 % ogólnej powierzchni; szczególnie wysoki jest udział gruntów ornych, wynoszący 
około 72,3 %. Szacunkowe zużycie nawozów sztucznych w zlewni Kościańskiego Kanału Obry w roku 
2001/2002 wynosiło 128,7 kg NPK/ha użytków rolnych, w tym 80,0 kg nawozów azotowych i było wyższe, 
niż dla terenu całej Wielkopolski. Jak stwierdzono w trakcie wcześniejszych badań, w tej zlewni o jakości 
wód decydują głównie zanieczyszczenia obszarowe związane z rolnictwem. Duże skupiska hodowlane trzo-
dy chlewnej na obszarze zlewni to: fermy w Dąbrówce i Koszkowie należące do zakładów Przetwórstwa 
Mięsnego „Mróz” Sp. z o.o. w Borku Wlkp. oraz fermy w Bruczkowie, Siedmiorogowie, Karolewie i Doro-
towie należące do Gospodarstwa Rolnego „Karolew” Sp. z o.o. 

Obszar zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoć) 
Obszar obejmuje zlewnie jezior Zbęchy i Mórka (Mościszki) położonych w granicach zlewni 

Rowu Wyskoć, który należy do zlewni Kościańskiego Kanału Obry. Jezioro Mórka położone jest w 
powiatach: śremskim (gmina Śrem) – część północno-zachodnia oraz kościańskim (gmina Krzy-
wiń) – część południowo-wschodnia. Jezioro Zbęchy położone jest w powiecie kościańskim (gmina 
Krzywiń), w granicach Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego − 
jest największym zbiornikiem wodnym na terenie Parku. 

W zlewni bezpośredniej jeziora Mórka dominują pola uprawne (prawie 62 % powierzchni) oraz podmo-
kłe łąki (około 13 %), występujące przede wszystkim na przedłużeniu rynny jeziora. Jezioro jest użytkowane 
rybacko, rozwija się także jego funkcja rekreacyjna (indywidualne budownictwo letniskowe). W sąsiedztwie 
jeziora położone są trzy wsie (zwodociągowane, bez kanalizacji i oczyszczalni ścieków); w jednej działa 
rolnicza spółdzielnia produkcyjna, prowadząca dużą fermę hodowlaną. Na okoliczne pola wywożone są 
ścieki pochodzące z rolnictwa, a ukształtowanie terenu sprzyja spływom powierzchniowym w kierunku je-
ziora. Jezioro nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

W zlewni bezpośredniej jeziora Zbęchy pola uprawne zajmują prawie 66 % powierzchni, łąki – 24 %, 
brakuje natomiast lasów. Od strony południowej do jeziora przylega miejscowość Zbęchy (wieś jest zwodo-
ciągowana, nie ma kanalizacji sanitarnej, ani deszczowej). Jezioro jest użytkowane rybacko; dotychczas nie 
było wykorzystywane rekreacyjnie, ale pojawiają się już oznaki rozwijania funkcji turystycznej. W zlewni 
jeziora nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. Na okoliczne pola wywożone są ścieki pochodzące 
z hodowli oraz z pobliskich zakładów rzeźnicko–masarniczych. 

Programy działań 
W konsekwencji ustanowienia obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Poznaniu i we Wrocławiu 
wydali stosowne rozporządzenia w sprawie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 51 z dnia 20 kwietnia 
2004 roku i Nr 61 z dnia 5 maja 2004 roku). 

Program działań określa: 
1. obszar objęty zakresem obowiązywania programu, 
2. naruszone standardy jakości środowiska – w odniesieniu do wytypowanych wód wrażliwych na zanie-

czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
3. podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów środowiska, 
4. harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań, 
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5. podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie oraz dodatkowe obowiązki podmio-
tów korzystających ze środowiska, 

6. sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu. 
Zmniejszeniu ilości związków azotu pochodzących ze źródeł rolniczych służyć ma głównie wprowadza-

nie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej – program podaje zalecenia dotyczące: 
− okresów, w których nie wolno stosować nawozów, 
− dawek i sposobów nawożenia, 
− stosowania nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych i pokrytych śniegiem, 
− nawożenia pól w pobliżu cieków i zbiorników wodnych oraz ograniczenia zanieczyszczenia azotanami w 

strefach ochrony wód, 
− użytkowania gruntów i organizacji produkcji na użytkach rolnych, 
− magazynowania nawozów naturalnych oraz pasz soczystych, 
− dokumentacji prowadzonej w gospodarstwach. 

Wprowadzaniu założeń praktyki rolniczej pomagać mają również określone w programie działania 
wspomagające – tj. edukacja i specjalistyczne doradztwo dla rolników. Program podaje też wytyczne doty-
czące monitoringu skuteczności programu (w zakresie zasobności gleb i płytkich wód gruntowych w profilu 
glebowym, oceny stanu i jakości wód powierzchniowych, oceny jakości wód podziemnych pobieranych do 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia) oraz monitoringu stanu rolnictwa. Dodatkowo określa zasady 
kontroli rolniczych źródeł zanieczyszczeń, porusza także kwestie organizacji wdrażania i realizacji programu 
z uwzględnieniem wszystkich zaangażowanych stron. 

Poziom zanieczyszczenia wód azotanami na podstawie badań z roku 2003 
W roku 2003 jakość wód płynących badano w 151 przekrojach pomiarowych na terenie całego woje-

wództwa wielkopolskiego. W każdym z tych punktów określono, jakiego rodzaju zanieczyszczenie ma 
wpływ na jakość wód. Widoczny wpływ rolnictwa jest obserwowany w 34 punktach pomiarowo-
kontrolnych, wpływ rolnictwa i gospodarki wodno-ściekowej (w większości z obszarów nieskanalizowanych) 
odnotowano w 56 punktach, natomiast w 17 punktach pomiarowych obok rolnictwa i zanieczyszczeń komu-
nalnych o klasyfikacji wód decydują również zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu. Zanieczyszczenia 
pochodzące z gospodarki komunalnej wpływają na jakość wód w 13 przekrojach badawczych, natomiast po-
chodzące z przemysłu w jednym punkcie (jest to przekrój zlokalizowany na rowie z Kopalni Soli Kłodawa). 
W 6 punktach określono wpływ zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych i przemysłowych. W pozostałych 
24 punktach nie ma widocznego wpływu z żadnego z wymienianych wyżej źródeł zanieczyszczeń.  

We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych oznaczono zawartość azotanów w wodach. Średnio-
roczne stężenia azotanów w roku 2003 tylko w jednym przekroju pomiarowym przekraczały normy 
50 mg NO3/l, wyznaczające wody zanieczyszczone azotanami pochodzenia rolniczego. Jest to punkt zlokali-
zowany na rzece Samicy Stęszewskiej w miejscowości Kalwy, powyżej jeziora Niepruszewskiego (odcinek 
źródłowy), gdzie średnioroczna wartość stężenia azotanów wynosiła 77,66 mg NO3/l. W przekroju tym rol-
nictwo jest głównym źródłem zanieczyszczeń, jednak przez większość okresu badawczego (od czerwca do 
grudnia) koryto rzeki w tym punkcie było suche, co ma wpływ na wysoką wartość azotanów, tym bardziej, 
że w okresie zimowym, z którego wyznaczono średnią, koncentracja azotanów w wodach jest wyższa, gdyż 
nie są one w tym czasie wykorzystywane przez rośliny, jak również większe jest ich wymywanie z pól.  

Zawartość w wodach azotanów od 40 do 50 mg NO3/l, która zgodnie z kryteriami kwalifikuje wody jako 
zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych odnotowano w punktach pomiarowych 
zlokalizowanych na trzech rzekach: 
• w odcinku źródłowym rzeki Orla (przekrój w miejscowości Orla, tereny wokół którego są użytkowane 

rolniczo) średnioroczna zawartość azotanów wynosiła 49,97 mg NO3/l;  
• na stanowisku zlokalizowanym na rzece Margonince poniżej miejscowości Lipiny, gdzie na jakość wód 

głównie wpływ ma rolnictwo, wartość średnia azotanów w wodach wynosiła 42,31 mg NO3/l. Średnia zo-
stała wyznaczona z badań prowadzonych przez okres 4 miesięcy, istnieje możliwość wystąpienia sytuacji 
analogicznej jaka miała miejsce na Samicy Stęszewskiej);  

• w jednym przekroju badawczym na rzece Ner (dopływie Prosny, gdzie obok rolnictwa duży wpływ na 
jakość wód mają zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki komunalnej i przemysłu) wartość średnio-
roczna azotanów wynosiła 41,42 mg NO3/l. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku, w którym podane są kryteria wyzna-
czania obszarów, jako jedno z kryteriów przyjmuje również eutrofizację wód wyrażoną zawartością związ-
ków azotu, fosforu i chlorofilu „a”. Zgodnie z tym kryterium średnioroczną wartość stężenia azotanów 
w wodach na poziomie większym niż 10 mg NO3/l (ale nieprzekraczającym 40 mg NO3/l) oznaczono 
w 61 punktach pomiarowych, z czego na obszarach użytkowanych rolniczo znajdowało się 11 przekrojów, 
zlokalizowanych głównie na rzekach: Wrześnica, Mała Wrześnica, Rgilewka, Margoninka, Gulczanka, Ku-
roch (dopływ Baryczy), Radęca i Olcha (zlewnia Orli) oraz Samica Krobska (zlewnia Rowu Polskiego).  

W 62 punktach pomiarowych zawartość azotu ogólnego przekraczała wartość 5 mg N/l. Stanowiska ba-
dawcze, gdzie głównie zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa mogą określać jakość wód w tym zakresie, 
zlokalizowane są na rzekach Wrześnica, Mała Wrześnica, Samica Stęszewska, Margoninka, Rgilewka, Ra-
dęca, Olcha oraz Samica Krobska.  

Zawartość fosforu ogólnego była większa od 0,25 mg P/l w 65 przekrojach badawczych (punkty z prze-
kroczeniami tego kryterium eutrofizacji w wyniku działalności rolniczej zlokalizowane są głównie na rze-
kach: Wrześnicy, Oszczynicy, Rgilewce, Meresznicy (zlewnia Baryczy), Margonince, Gulczance, Radęcy, 
Olsze oraz Samicy Krobskiej).  

Chlorofil „a” oznaczono tylko w 64 punktach pomiarowych (ze 151), z czego jego zawartość przekracza-
ła stężenia 25 µg/l w 21 punktach. Na obszarach o wzmożonym rolnictwie znajdowały się dwa z nich − na 
rzece Oszczynicy w miejscowości Sieraków i na Noteci w miejscowości Przewóz. 

 
 Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych w odpowiednich 

grupach (podział ze względu na wpływ źródeł zanieczyszczeń) 
Przedziały ustalone na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w 
sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolni-
czych  

rolnicze rolniczo-
komunalne 

rolniczo-
komunalno-

przemysłowe 
inne* 

ilość punktów pomiarowo-kontrolnych ogółem 34 56 17 44 
azotany                                       > 50 mg NO3/l 1    
azotany                       40 mg/l < NO3 < 50 mg/l 2  1  

kryteria eutrofizacji:     
azotany                        10 mg/l < NO3 < 40 mg/l  11 32 6 12 
azot ogólny                                > 5 mg Nogólny/l 12 31 8 11 
fosfor ogólny                         > 0,25 mg Pogólny/l 20 14 4 27 
chlorofil “a”                                         > 25 µg/l 2 6 3 10 

* punkty pomiarowe, w których zanieczyszczenia pochodzą z gospodarki komunalnej, z przemysłu, lub są komunalno-
przemysłowe oraz punkty bez widocznego wpływu zanieczyszczeń z wymienionych źródeł.  

Z punktów pomiarowo-kontrolnych badanych w 2003 roku, na obszarach szczególnie narażonych na za-
nieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego znajdują się punkty zlokalizowane na rzekach Rów Pol-
ski, Orla i Samica Stęszewska. Zawartości azotanów w wodach tych rzek w okresie badawczym roku 2003 
przedstawiono poniżej. 

Rów Polski 
W roku 2003 średnioroczne zawartości azotanów w wodach Rowu Polskiego na całym badanym odcinku 

wynosiły od 6,20 mg NO3/l do 8,99 mg NO3/l. Najwyższe stężenia odnotowano poniżej miejscowości Poniec 
(przekrój w km 42,8 Śmiłowo); w dół rzeki zawartość azotanów zmniejszała się. W ciągu całego okresu 
badawczego zawartości azotanów wahały się od 0,1 mg NO3/l do 37,3 mg NO3/l. Analiza przebiegu zmian 
w ciągu roku wykazuje, że najwyższe stężenia oznaczano w okresie od lutego do kwietnia. Od połowy maja 
zawartość azotanów w wodach zdecydowanie się zmniejszała, osiągała wartości minimalne w lipcu i sierp-
niu, i pozostawała niska do końca okresu badawczego, na co wpływ miały szczególne warunki hydrologicz-
ne (wyjątkowo suchy roku w Wielkopolsce). 

Wody dopływów górnego odcinka Rowu Polskiego zawierały znacznie wyższe ilości azotanów w po-
równaniu z wodami Rowu Polskiego (Samica Krobska − 31,72 mg NO3/l, Rów Luboński − 24,32 mg NO3/l), 
co wskazuje, że były one źródłem wzbogacania wód Rowu w te związki. Zawartości azotanów w wodach 
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tych dopływów były znacznie wyższe, niż w wodach dopływów dolnego odcinka (Rów Śląski II – 
6,96 mg NO3/l, Kopanica − 7,31 mg NO3/l).  

Orla 
Poziom zanieczyszczenia azotanami wód w zlewni Orli był wysoki. Najwyższe stężenia średnioroczne 

odnotowano na odcinku źródłowym (przekrój w km 87,1 w miejscowości Orla) - 49,97 mg NO3/l. Taka za-
wartość azotanów kwalifikuje wody jako zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolni-
czych. W dalszym biegu rzeki średnioroczne zawartości azotanów były zdecydowanie niższe i wahały się od 
29,68 do 16,13 mg NO3/l – z najniższą wartością w przekroju w Korzeńsku w km 15,3. W ciągu okresu ba-
dawczego zawartość azotanów zmieniała się od 0,49 do 99,14 mg NO3/l.  

Spośród dopływów Orli najmniej zanieczyszczone azotanami były wody Borownicy: od 16,57 do 
5,01 mg NO3/l na odcinku ujściowym. Pozostałe dopływy były zanieczyszczone w podobnym stopniu i za-
wierały od 25,87 do 12,98 mg NO3/l – wyjątkiem były wody Ochli, które na odcinku ujściowym zawierały 
34,02 mg NO3/l. 

Samica Stęszewska 
Zawartość azotanów w wodach Samicy Stęszewskiej była bardzo wysoka tylko w odcinku źródłowym, 

gdzie średnie stężenie azotanów wynosiły 77,66 mg NO3/l. Jest to średnia z 5 miesięcy (od stycznia do ma-
ja), ponieważ w pozostałym okresie badawczym koryto rzeki w tym przekroju było suche. Stężenia azota-
nów w poszczególnych miesiącach badawczych wynosiły: 70,79 mg NO3/l w styczniu, 96,57 mg NO3/l w 
lutym, 95,47 mg NO3/l w marcu, 84,17 mg NO3/l w kwietniu i 41,33 mg NO3/l w maju. W pozostałych prze-
krojach badawczych średnioroczne zawartości azotanów nie przekraczały 10 mg NO3/l i malały wraz z bie-
giem rzeki od 8,37 mg NO3/l poniżej jeziora Niepruszewskiego (również średnia z 5 miesięcy, w pozostałym 
okresie badawczym nie pobierano wody ze względu na niski stan wód nie osiągający wysokości zastawki na 
wypływie z jeziora) do 2,08 NO3/l w przekroju na ujściu rzeki do Kanału Mosińskiego. Wpływ rolnictwa 
decyduje na jakość wód tylko w źródłowym odcinku rzeki (tylko ten fragment leży w obszarach szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego) w dalszym biegu rzeki na jakość wpływ 
ma gospodarka ściekowa. Analizując zawartości azotanów w poszczególnych miesiącach widzimy, że ich 
stężenia przekraczały 10 mg NO3/l (według kryterium eutrofizacji) w okresie zimowym, widoczny spadek 
stężeń azotanów następuje od maja, w okresie wegetacyjnym, kiedy azotany wykorzystywane są przez rośliny. 
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