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4.3. Monitoring zbiorników wodnych 

W roku 2003 określono stan czystości wód trzech sztucznych zbiorników wodnych. Ze względu na brak 
jednolitej metodyki wykonywania badań sztucznych zbiorników wodnych, badania poszczególnych zbiorni-
ków wykonano w różnych okresach czasu, a do oceny zastosowano różne metody.  

Stan wód wszystkich badanych zbiorników oceniono jako pozaklasowy.  
Dwa zbiorniki wodne zostały zbadane w roku 2003 po raz drugi. Zbiornik Kobyla Góra za 1997 rok oce-

niono na podstawie wyników wiosennych, gdyż badania jesienne wykonane były po powodzi, co wpłynęło 
na wartość stężenia zawiesiny ogólnej i miana Coli − były pozaklasowe. Jakość wód zbiornika Września nie 
uległa zmianie. 

Stan czystości zbiorników wodnych badanych w roku 2003 

Poprzednie badania Nazwa       
zbiornika Położenie zbiornika Rzeka Powierzchnia 

[ha] 

Klasa czysto-
ści w roku 

2003 rok klasa czystości

Września Równina Wrzesińska Wrześnica 17,3 poza klasą 1996 poza klasą 
Kobyla Góra Meresznica 17,35 poza klasą 1997 III 
Sośnie 

Wysoczyzna Kaliska 
Młyńska Woda 11,0 poza klasą - - 

4.3.1. Zbiornik Września 
Zbiornik Września – zwany również Jeziorem Września lub zalewem Lipówka – powstał w latach 

1965−1967, poprzez spiętrzenie wód rzeki Wrześnica (31+650 km). Zbiornik położony jest w północno-
wschodniej części miasta Września, 260 m powyżej mostu kolejowego na linii Poznań-Warszawa.  

Tereny zajęte przez zbiornik pierwotnie stanowiły łąki i grunty orne. Zbiornik ma kształt silnie wydłużo-
ny. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta.  

Długość zbiornika wynosi około 3,7 km, szerokość przy zaporze 180 m, w końcówce pomiędzy mostami 
w Psarach Polskich a Nowym Folwarkiem od 50 m do 15 m.   

Pozostałe parametry morfometryczne: 
• normalny poziom piętrzenia 103,5 m, 
• pojemność całkowita przy normalnym poziomie piętrzenia 215,0 tys. m3, 
• powierzchnia zalewu przy normalnym poziomie piętrzenia 19,8 ha, 
• średnia głębokość około 1,3 m,  
• maksymalna głębokość około 3,5 m.    

W kwietniu 2000 roku woda ze zbiornika została całkowicie spuszczona. Przez ponad rok trwały prace 
remontowe przy jazie, oczyszczono z namułów czaszę zbiornika. Ponownie napełnianie zbiornika rozpoczę-
to w czerwcu 2001 roku. 

Jest to zbiornik przepływowy, nie redukujący fali powodziowej, wybudowany dla potrzeb rolnictwa, 
w celu poboru wody do nawodnień deszczownianych, miał także służyć do rekreacji i sportów wodnych.  

Obecnie ujęcia wody dla rolnictwa nie istnieją, obiekt przeznaczony jest głównie do celów rekreacji 
i wędkarstwa. Znajduje się nad nim „dzikie” kąpielisko. Na wschodnim brzegu usytuowano camping. Jezio-
ro można zaliczyć do typu rybackiego linowo-szczupakowego. Dzierżawcą zbiornika jest Polski Związek 
Wędkarski w Poznaniu.  

Zbiornik zasilany jest wodami rzeki Wrześnicy oraz czterech rowów melioracyjnych odwadniających 
przyległe grunty.  

Powierzchnia zlewni całkowitej zbiornika w przekroju zapory wynosi 245,1 km2. Zlewnia bezpośrednia 
to w 88,8 % grunty orne, 10,5 % stanowią zabudowania, a tylko 0,7 % to lasy.  

Badania stanu czystości wód zbiornika Września dokonano w miesiącach od marca do grudnia 2003 roku 
na dwóch stanowiskach pomiarowych:  
1 − na wpływie do zbiornika,  
2 − przy tamie. 

Ocenę stanu czystości zbiornika dokonano w oparciu o normy dla powierzchniowych wód płynących 
określone Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
5.11.1991 roku (Dz. U. Nr 116, poz. 503).   
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Stan czystości wód zbiornika Września zależy od zanieczyszczeń wnoszonych z wodami rzeki Wrześni-
cy. W badanym okresie jakość jej wód nie odpowiadała normom ze względu na zanieczyszczenia fizyczno-
chemiczne i bakteriologiczne.  

W ocenie ogólnej jakość wód zbiornika w obydwu punktach określono jako pozaklasową. Zadecydowały 
o tym wysokie stężenia wskaźników z grupy biogennej: azotu azotynowego, fosforanów, fosforu ogólnego 
oraz zły stan sanitarny i wysokie stężenie chlorofilu „a”. Pozostałe wskaźniki z grupy biogenów: azot amo-
nowy i ogólny zakwalifikowano do III klasy na wpływie do zbiornika, natomiast do II − przy tamie.  

Niskie natlenienie wody w okresie letnim spowodowało zakwalifikowanie tego parametru do III klasy 
w punkcie na wpływie do zbiornika, natomiast w punkcie przy tamie nastąpił wzrost natlenienia do I klasy. 
Pozostałe wskaźniki określające poziom materii organicznej nie przekraczały II klasy czystości.    

Na poziomie II klasy było zasolenie. Ilości zawiesin odpowiadały II klasie na wpływie do zbiornika i I 
przy tamie. Substancje specyficzne (metale ciężkie, detergenty i fenole) odpowiadały I klasie czystości. 

Stan sanitarny (miano Coli) w większości badanego okresu dyskwalifikował wodę zbiornika w obydwu 
punktach.  

Wskaźniki hydrobiologiczne wskazują na dużą trofię jeziora. Pozaklasowe wartości przyjmują: chloro-
fil „a” w większości badanego okresu, sucha masa sestonu i przezroczystość w okresie letnim. 

Liczebność planktonu w sestonie sieciowym była dużo niższa wiosną niż latem. W fitoplanktonie wio-
sennym liczne były okrzemki, w letnim zielenice.  

W zooplanktonie wiosennym najliczniej występowały organizmy z grupy orzęsków i skorupiaków, w let-
nim wrotków. Saprobowość na wypływie do zbiornika wskazywała na wody alfamezosaprobowe (III klasa), 
na wypływie na wody betamezosaprobowe (II klasa). 

W porównaniu do badań prowadzonych w 1996 roku, należy stwierdzić pogłębiającą się trofię jeziora i 
wzrost jego zanieczyszczenia. 

Stan czystości zbiornika Września w roku 2003  

4.3.2. Zbiornik Kobyla Góra 
Zbiornik Kobyla Góra został wybudowany w roku 1984. Jest zlokalizowany w górnej części zlewni rzeki 

Meresznicy, która wpływa do Polskiej Wody (lewostronnego dopływu Baryczy).  
Podstawowe parametry techniczne zbiornika: 

• powierzchnia zbiornika − 17,35 ha, 
• pojemność całkowita − 612 tys. m3, 
• średnia głębokość − 3,5 m, 
• maksymalna głębokość − 7,5 m.  

Zbiornik pełni różnorodne funkcje, jego główne zadanie to retencja wody. Ponadto wykorzystywany jest 
do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie, hodowli ryb oraz do celów rekreacyjnych. 

W roku 2003 w ramach monitoringu wód powierzchniowych wykonano dwukrotnie badania jakości wód 
zbiornika: wiosną (początek maja) i jesienią (koniec września). Próby pobierane były w dwóch punktach: w 

Wskaźniki decydujące o wypadkowej klasie czystości 
Lokalizacja stanowi-

ska pomiarowego 
Klasa czy-

stości Wskaźnik minimum średnia 
roczna  maksimum 

azot azotynowy /mg N-NO3/l/ 0,002 0,069 0,213 
fosforany /mg PO4/l/ 0,33 3,24 6,77 
fosfor ogólny /mg P/l/ 0,14 1,35 3,29 
chlorofil „a” /mg/m3/ 3,2 44,6 158,1 

Stanowisko nr 1 − na 
wpływie do zbiorni-
ka 

poza klasą 

miano Coli 0,001 0,034 0,2 
azot azotynowy /mg N-NO3/l/ 0,003 0,031 0,100 
fosforany /mg PO4/l/ 0,21 1,07 1,96 
fosfor ogólny /mg P/l/ 0,12 0,48 0,87 
chlorofil „a” /mg/m3/ 10,8 58,4 202,6 

Stanowisko nr 2 − 
przy tamie 

poza klasą 

miano Coli 0,001 0,051 0,2 
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zatoce – od strony ujścia Meresznicy oraz przy zaporze w odległości około 100 m od urządzenia przelewo-
wego. Pierwszy punkt uwzględnia efekt oddziaływania na środowisko wodne elementów zagospodarowania 
najbliższego otoczenia zbiornika, drugi pozwala prześledzić zmiany w jakości wód w jego największej, wła-
ściwej części. 

W każdym z punktów dokonano oceny zanieczyszczenia warstw powierzchniowej i naddennej wód, wa-
runków tlenowych na różnych poziomach (profil tlenowy), struktury osadów dennych. Równolegle kontro-
lowano stan czystości wód Meresznicy powyżej zbiornika (park w Kobylej Górze) i poniżej zbiornika 
(Kuźnica Myślniewska). 

Poniżej zestawiono wyniki badań zbiornika poprzez przyporządkowanie podstawowym wskaźnikom ja-
kości wód powierzchniowych odpowiadających im wartości klas. 

Stan czystości zbiornika Kobyla Góra w roku 2003 

zatoka 100 m od przelewu 
wiosna jesień wiosna jesień 

Wskaźnik/klasa 
czystości 

warstwa 
powierzch

niowa 
warstwa    

naddenna 

warstwa 
powierzch

niowa 
warstwa    

naddenna 

warstwa 
powierzch

niowa 
warstwa    

naddenna 

warstwa 
powierzch

niowa 
warstwa    

naddenna 

Odczyn I I non I II I non I 
Tlen rozpuszczony I I I III I non I non 
BZT5 III II II II III I III I 
ChZT–Mn I II I I I I I I 
ChZT–Cr I II II I I I II I 
Substancje rozpusz-
czone I I I I I I I I 

Zawiesina ogólna I non I I I I I I 
Potas I I I I I I I I 
Azot amonowy I I I I I I I I 
Azot azotynowy II II I I II I I I 
Azot azotanowy I I I I I I I I 
Azot ogólny I I I I I I I I 
Fosforany I I I I I I I II 
Fosfor ogólny I II II II I I II III 
Chlorofil „a” non - non - non - non - 
Saprobowość II - II - II - II - 
Miano Coli II - II - II - II - 

Wody zbiornika w zmieniającym się stopniu obciążała materia organiczna, przede wszystkim łatwo roz-
kładalna (BZT5 z reguły wyższe – III klasowe − w warstwie powierzchniowej, szczególnie w czaszy głów-
nej; w zatoce tylko wiosną).  

Zawartość tlenu rozpuszczonego, niezależnie od okresu badań, odpowiadała normie I klasy tylko w war-
stwie powierzchniowej wód (fotosynteza fitoplanktonu, dyfuzja tlenu z powietrza). W kolejnych warstwach 
zbiornika zaznaczał się spadek ilości tlenu, aż do wystąpienia w warstwie naddennej zatoki i czaszy głównej 
deficytu tlenowego.  

W osadach dennych w zatoce i przy przelewie oznaczono siarczki, a organoleptycznie stwierdzono także 
siarkowodór, co świadczyło o intensywnym zachodzeniu procesów beztlenowych. 

Obciążenie zbiornika biogenami kształtowało się na względnie niskim poziomie. W obu badanych war-
stwach powierzchniowej i naddennej − zarówno wiosną jak i jesienią – stężenia potasu, azotu amonowego, 
azotu azotanowego i azotu ogólnego odpowiadały normie I klasy czystości. Z oznaczanych form azotu, tylko 
częściowo zmineralizowany azot w postaci azotu azotynowego osiągał wiosną stężenia z zakresu II klasy 
(w zatoce w obu warstwach, a w punkcie 100 m od przelewu tylko w warstwie powierzchniowej).  
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Związki fosforu oznaczane jako fosforany i fosfor ogólny, w obu okresach badawczych w warstwie po-
wierzchniowej osiągały maksymalnie poziom II klasy. Natomiast jesienią w warstwie naddennej przy prze-
lewie stwierdzono najwyższe stężenia tych związków (fosforany – II klasa, fosfor ogólny – klasa III). 

Niezależnie od okresu badań stan sanitarny zbiornika (miano Coli) odpowiadał normie II klasy. Dobry 
stan sanitarny zbiornika potwierdzały badania wód przeprowadzane w okresie letnim przez służby sanitarne. 
Przez ten okres zbiornik był czynny bez przerwy jako kąpielisko. 

W rzece Meresznicy zasilającej zbiornik, w przekroju Kobyla Góra, wartości podstawowych wskaźników 
czystości wód w zdecydowanej większości pozostawały w normie I klasy. Bardzo korzystnie kształtowały 
się warunki tlenowe (tlen rozpuszczony w I klasie). Niski był poziom obciążenia wód materią organiczną 
(BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn – także I klasa) oraz głównych biogenów (poza azotem azotynowym w III kla-
sie pozostałe związki azotu – klasa I, a związki fosforu – klasa II). 

Wartość wskaźnika saprobowości odpowiadała normie II klasy (strefa β-mezosaprobowa). Tylko stan sa-
nitarny rzeki (miano Coli) nie odpowiadał normie żadnej z klas i dyskwalifikował jakość wód w tym prze-
kroju. Jednak zanieczyszczenie bakteriami Coli z zakresu pozaklasowego stwierdzono tylko w 16 % prób. 
Przez większą część okresu badawczego poziom zanieczyszczenia bakteriami Coli mieścił się w klasach 
(67 % prób w III klasie, 17 % prób w klasie II). 

Jakość rzeki poniżej zbiornika, w przekroju Kuźnica Myślniewska, uległa wyraźnemu pogorszeniu. Nor-
my zostały przekroczone przez stężenia fosforanów, fosforu ogólnego i manganu. Także stężenia tlenu roz-
puszczonego w wodzie nie odpowiadały normie żadnej z klas czystości. Stwierdzono natomiast 
zdecydowaną poprawę stanu rzeki pod względem zanieczyszczenia bakteriologicznego, które osiągnęło po-
ziom II klasy. 

Zbiornik w niewielkim stopniu podlega wpływowi wód Meresznicy. Stan czystości rzeki od chwili uru-
chomienia gminnej oczyszczalni ścieków w Ligocie i likwidacji wylewiska w Marcinkach, ulega systema-
tycznie poprawie. W samej Kobylej Górze udało się praktycznie zlikwidować znaczące źródła ścieków.  

Zlewnia źródłowego odcinka Meresznicy to obszar użytkowany rolniczo o znacznym pochyleniu, stąd na-
leży się liczyć ze spływem biogenów pochodzących z nawozów i pestycydów. 

4.3.3. Zbiornik Sośnie  
Zbiornik wodny na Młyńskiej Wodzie w miejscowości Sośnie oddano do użytku w 1980 roku. Powstał 

przez pogłębienie i poszerzenie wraz z obwałowaniem zabagnionego stawu. Koryto rzeki pozostaje poza 
zbiornikiem, ale dopływ wód i ich poziom mogą być regulowane poprzez dwa jazy. 

Podstawowe parametry techniczne zbiornika: 
• powierzchnia zbiornika 11,00 ha, 
• pojemność całkowita 154 tys. m3, 
• średnia głębokość 1,4 m, 
• maksymalna głębokość 1,7 m.  

Obiekt wykorzystywany jest do retencji wód, jest zarybiony, a w okresie lata wykorzystywany dla celów 
rekreacji. 

Badania czystości wód zbiornika (wiosną i jesienią) prowadzono w jednym punkcie kontrolnym, zlokali-
zowanym w najgłębszej strefie tj. w odległości około 50 m od wschodniego brzegu wyspy. Oceniono stopień 
zanieczyszczenia warstw powierzchniowej i naddennej wód, warunki tlenowe w przekroju wód, strukturę 
osadów dennych. 

Materia organiczna, przede wszystkim łatwo rozkładalna, w niewielkim stopniu obciążała wody zbiorni-
ka; zawsze jednak bardziej zanieczyszczona była warstwa naddenna (BZT5 wiosną i jesienią zakwalifikowa-
no odpowiednio w III i II klasie). 

Oznaczany w warstwie powierzchniowej chlorofil, w stężeniach pozaklasowych pojawiał się tylko wio-
sną, kiedy wystąpił masowy zakwit glonów. 

Zawartość tlenu rozpuszczonego, niezależnie od okresu badawczego, w warstwie powierzchniowej od-
powiadała normie I klasy, a spadek do II klasy zaznaczył się tuż nad dnem. W osadzie dennym, który prak-
tycznie tworzyły obumierające szczątki roślinne, nie wystąpiły warunki beztlenowe. 

Poziom obciążenia zbiornika biogenami, szczególnie związkami azotu i potasu, był niewielki − wartości 
stężeń odpowiadały normie I klasy. W większych ilościach pojawiały się związki fosforu, w tym zwłaszcza 
fosforanów (wiosną i jesienią odpowiednio w III i II klasie). Fosfor ogólny odpowiadał normie II klasy tylko 
w warstwie naddennej w okresie wiosny. 



 STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 136

Stan sanitarny zbiornika (miano Coli) niezmiennie odpowiadał normie II klasy czystości wód. 
W Młyńskiej Wodzie, w przekroju powyżej zbiornika, wartości nielicznych wskaźników osiągały poziom 

III klasy czystości (fosfor ogólny i mangan oraz indeks saprobowości). Tylko warunki sanitarne (miano Coli) 
nie odpowiadały normom. Pozostałe oznaczane wskaźniki osiągały maksymalnie poziom II klasy czystości. 

W rzece poniżej zbiornika, jakość wody nie uległa żadnym zasadniczym zmianom, z wyjątkiem stężenia 
azotu azotynowego, które wzrosło do poziomu III klasy.  
Zbiornik Sośnie nie wykazuje wysokiego poziomu zanieczyszczenia wód. Wpływ Młyńskiej Wody jest nie-
wielki, gdyż wody rzeki kierowane są do zbiornika sporadycznie. 

Poniżej zestawiono wyniki badań zbiornika poprzez przyporządkowanie podstawowym wskaźnikom ja-
kości wód powierzchniowych odpowiadających im wartości klas. 

Stan czystości zbiornika Sośnie w roku 2003  

Stanowisko pomiarowe: przy wyspie 
wiosna jesień Wskaźnik/klasa czystości 

warstwa po-
wierzchniowa 

warstwa          
naddenna 

warstwa po-
wierzchniowa 

warstwa         
naddenna 

Odczyn I I non non 
Tlen rozpuszczony I I I I 
BZT5 II III I II 
ChZT–Mn II II II I 
ChZT–Cr II II II II 
Substancje rozpuszczone I I I I 
Zawiesina ogólna I I II III 
Potas I I I I 
Azot amonowy I I I I 
Azot azotynowy I I I I 
Azot azotanowy I I I I 
Azot ogólny I I I I 
Fosforany III I II I 
Fosfor ogólny I II I I 
Chlorofil „a” non - I - 
Saprobowość II - II - 
Miano Coli II - II - 

 


