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Korzystanie z materiałów zamieszczonych w niniejszym opracowaniu   wymaga zgody autorów, poza wyjątkami 
określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t. jedn. z późn. zm.). 
 
Rozpowszechnianie  i wykorzystywanie danych  i  informacji  lub  ich części zawartych w Koncepcja pompowni przerzutowej 
„Zawadka z ujęciem wody z rzeki Warty dla celów planowanej  lub awaryjnej  likwidacji Zakładu Górniczego  ‐ Kopalni Soli 
Kłodawa S.A. w Kłodawie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody autorów. 
Przysługuje  prawo  kopiowania  całości  lub  części  opracowania,  drukowania  stron  lub  ich  fragmentów  pod  warunkiem 
nienaruszania praw autorskich. 
 
W przypadku uzyskania  zgody autorów na  rozpowszechnianie  i wykorzystywanie danych,  informacji,  całości utworu  lub 
jego części zawartych w dokumencie, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:  
1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;  
2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do niniejszego opracowania 
 
Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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1. Podstawa	i	cel	opracowania	
 

Opracowanie  pt.:  „Ustalenie  rzeczywistych  źródeł  zanieczyszczeń  będących  przyczyną 

eutrofizacji  zbiornika  Brody  Ilżeckie  oraz  analiza możliwych  do  zastosowania metod  rekultywacji 

zbiornika”  zostało  wykonane  zgodnie  z  umową  nr  231/2K‐2/14  zawartą  w  Warszawie  w dniu 

18.04.2014r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym 

przez  Leszka Bagińskiego   – Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  (z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B –  jako Zamawiającym, a firmą E & W Consulting Beata 

Grzonka  z  siedzibą w  Poznaniu przy ul.  Piątkowskiej  165,  60  ‐  650  Poznań  reprezentowaną przez 

Beatę  Grzonkę   ‐  właściciela    –  jako  Wykonawcą.  Celem  zadania  jest  identyfikacja  źródeł 

zanieczyszczeń zbiornika Brody Iłżeckie powodujących eutrofizację, wskazanie działań zmierzających 

do poprawy jego stanu i optymalnej metody rekultywacji zbiornika. Praca będzie stanowić podstawę 

do  podjęcia  efektywnych  działań  prowadzących  do  poprawy  stanu  zbiornika  Brody  Iłżeckie  i  w 

konsekwencji  do  osiągnięcia  przez  niego  dobrego  potencjału  ekologicznego  i  dobrego  stanu 

chemicznego. 

2. Charakterystyka	obszaru	i	typologia	JCWP	
 

Zgodnie z podziałem administracyjnym zlewnia zbiornika Brody leży na obszarze województw 

świętokrzyskiego i mazowieckiego, w obrębie powiatów skarżyskiego, starachowickiego, kieleckiego, 

szydłowieckiego i koneckiego. Obejmuje swoim zasięgiem gminy powiatu skarżyskiego: Suchedniów, 

Łączna,  Skarżysko  Kamienna,  Skarżysko  Kościelne,  Suchedniów  miasto  i  Bliżyn,  gminy  powiatu 

starachowickiego: Mirzec, Wąchock, Wąchock miasto Brody, Starachowice, Kunów, Kunów miasto  i 

Pawłów,  gminy  powiatu  kieleckiego:  Bodzentyn  i  Zagnańsk,  gminy  powiatu  szydłowieckiego: 

Szydłowiec i Chlewiska oraz gminę Stęporków należącą do powiatu koneckiego. 

Rzeka Kamienna jest lewostronnym – II rzędowym dopływem Wisły o całkowitej powierzchni zlewni 

1892 km2, z czego na jej górny fragment stanowi zlewnię całkowitą Zbiornika Brody . Rzeka stanowi 

główną  oś  drenażową  regionu,  odwadniając  obszar  zlewni  zbiornika  na  odcinku  do  największego 

dopływu  –  rz.  Kamionki  w  kierunku  południowo‐wschodnim,  następnie  wschodnim.  Głównym 

dopływem Kamiennej  jest Kamionka  (dawniej  Łączna) o częściowo górskim charakterze  (spadki do 

5‰) i dużą zmiennością wielkości odpływu, uzależnionego od aktualnych warunków opadowych. Na 

odcinku źródłowym,   rzeka Kamienna, silnie meandrując, płynie wąską – w przeszłości podmokłą, a 

obecnie  silnie  zmeliorowaną  doliną.  Głównymi  dopływami  na  tym  odcinku  są  prawostronne: 

Kuźniczka,  Kobylanka  i  Kamionka  oraz  lewostronne:  Bernatka  i  Oleśnica.  Odcinek  Kamiennej  od 

Skarżyska‐ Kamiennej do Zbiornika Brody  Iłżeckie  jest uregulowany  i częściowo zmeliorowany. Sieć 

dopływów jest na tym odcinku znacznie uboższa, a z głównych cieków zasilających można wymienić 

prawostronne: Żarnówkę, Lubiankę oraz  lewostronną Młynówkę. Oprócz Zbiornika Brody Iłżeckie w 

rozpatrywanej  części  zlewni Kamiennej większymi  elementami obszarowymi  sieci   hydrograficznej 

są: zbiorniki na Kamionce w Rejowie  i w Suchedniowie, a na Lubiance  i Kamiennej „Pasternik”. Sieć 

hydrograficzną  uzupełniają  liczne  zbiorniki  powyrobiskowe  i  poprzemysłowe,  częściowo 

wykorzystywane  obecnie  do  gospodarki  rybackiej.  W  granicach  zlewni  Zbiornika  Brody  Iłżeckie 
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wydzielono 10 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych, ich oznaczenia wraz z typologią 

zamieszczono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 1. Typologia JCWP rzecznych w zlewni Zbiornika Brody Iłżeckie 

L.p.  Nazwa JCWP  Kod JCWP 
Kod  
SCWP 

Typ JCWP  Charakter 

1  Kamienna do Bernatki 
PLRW20005
234312 

SW0201 
Potok wyżynny krzemianowy z substratem 

drobnoziarnistym‐ zachodni (5) 
naturalna 

2 
Kamienna od Bernatki 

do Żarnówki 
PLRW20008

23435 
SW0202 

Mała rzeka wyżynna krzemianowa ‐ 
zachodnia (8) 

naturalna 

3  Wężyk 
PLRW20006

23434 
SW0202 

Potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i 

lessopodobnych (6) 
naturalna 

4  Oleśnica 
PLRW20006
234329 

SW0202 
Potok wyżynny węglanowy z substratem 

drobnoziarnistym na lessach i 
lessopodobnych (6) 

naturalna 

5  Żarnówka 
PLRW20005
234369 

SW0202 
Potok wyżynny krzemianowy z substratem 

drobnoziarnistym‐ zachodni (5) 
naturalna 

6 
Kamienna od Żarnówki 
do Zb. Brody Iłżeckie 

PLRW20008
23439 

SW0203 
Mała rzeka wyżynna krzemianowa ‐ 

zachodnia (8) 
naturalna 

7  Młynówka 
PLRW20006
234378 

SW0203 
Potok wyżynny węglanowy z substratem 

drobnoziarnistym na lessach i 
lessopodobnych (6) 

naturalna 

8  Dopływ z Kuczowa 
PLRW20005

2344 
SW0203 

Potok wyżynny krzemianowy z substratem 
drobnoziarnistym‐ zachodni (5) 

naturalna 

9  Lubianka 
PLRW20005
234389 

SW0203 
Potok wyżynny krzemianowy z substratem 

drobnoziarnistym‐ zachodni (5) 
naturalna 

10  Zb. Brody Iłżeckie 
PLRW20008

23459 
SW0204 

Mała rzeka wyżynna krzemianowa ‐ 
zachodnia (8) 

silnie 
zmieniona 

 

Największą powierzchnię przedmiotowej zlewni zajmują  lasy oraz ekosystemy seminaturalne 

(66,30% powierzchni), które odgrywają wiodącą rolę w strukturze przyrodniczej. Są najważniejszym 

ogniwem  wiążącym  główne  komponenty  środowiska  przyrodniczego,  ponieważ  tworząc  węzły 

ekologiczne o  znakomitych walorach przyrodniczych oraz  leśne  korytarze  ekologiczne umożliwiają 

rozprzestrzenianie  się  gatunków.  Dodatkowo  spełniają  rolę  naturalnych  buforów  ochronnych. 

Grunty  pokryte  wodami  stanowią  niespełna  0,62%  obszaru  zlewni.  Tereny  rolnicze  o  łącznej 

powierzchni  15936,7  ha  (25,16%)  zlokalizowane  są w  obrębie  niezabudowanych  i  niezalesionych 

terenów doliny Kamiennej oraz  jej dopływów. Koncentracja zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 

rolniczych może stanowić potencjalne zagrożenie dla jakości środowiska gruntowo – wodnego i wód 

powierzchniowych w tym rejonie,  jednak z uwagi na zaniechanie  intensywnej gospodarki rolnej nie 

stanowi  realnego  zagrożenia.  Tereny  przekształcone  antropogenicznie  zajmują  jedynie  7,92% 

powierzchni  zlewni. Z punktu widzenia gospodarki krajowej obszar  ten  zaliczany  jest do  regionów 

słabiej uprzemysłowionych.  
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3. Charakterystyka	i	funkcje	zbiornika	Brody	Iłżeckie	
 

Zbiornik  Brody  Iłżeckie  powstał  w  latach  1960‐1964  dla  zaopatrzenia  w  wodę 

niefunkcjonujących  obecnie  zakładów  przemysłowych   w  Zębcu  i  Tychowie.  Posiada  on  zarówno 

cechy  zbiornika nizinnego  jak  i górskiego. Zapora  czołowa  zbiornika  zlokalizowana  jest w 83,6  km 

rzeki  Kamiennej w miejscowości  Brody  Iłżeckie w woj.  świętokrzyskim.  Zbiornik  położony  jest w 

kierunku  południowo‐zachodnim  i  północno‐wschodnim.  Zbiornik ma  powierzchnię  261  ha,  przy 

niepełnym zalewie  jest to 260ha, długość 5,3km  i maksymalną głębokość 7m. Pojemność całkowita 

wynosi 7,5 mln m³, pojemność powodziowa  ‐ 1 mln m3, natomiast pojemność użytkowa 5 mln m³. 

Średnia  głębokość  zbiornika  to  2‐3 m.  Zwierciadło wody  znajduje  się  na wysokości  195 m  n.p.m. 

Długość zapory wynosi 362,5 m. Obecnie zbiornik pełni głównie funkcję przeciwpowodziową. Służy 

wyrównaniu minimalnych przepływów  rzeki Kamiennej poniżej  zbiornika. Dodatkowo na  zbiorniku 

zlokalizowana  jest  elektrownia wodna  dzięki  czemu  zbiornik  pełni  funkcję  energetyczną.  Zbiornik 

stanowi ważne miejsce na mapie turystycznej regionu w tym w szczególności ma ogromne znaczenie 

dla Gminy  Brody. Niejednokrotnie  podkreślana  jest  odbudowa  funkcji  rekreacyjnej  zbiornika  jako 

jedna z najważniejszych  inwestycji w regionie  i stanowi ważny punkt w aktywizacji  turystycznej. W 

strategii  rozwoju  Gminy  Brody  zbiornik  określany  jest  jako  potencjalne  wspaniałe  miejsce  do 

rekreacji  i uprawiania  sportów wodnych, a  jego wykorzystanie  jest  ściśle  związane  z osiągnięciem 

zadowalającego stanu  jego wód. Zbiornik nie stanowi źródła wody pitnej. Zbiornik usytuowany  jest 

na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. 

4. Jakość	wód	zbiornika	i	dopływów	 	
 

W  celu  ustalenia  rzeczywistych  źródeł  zanieczyszczeń  będących  przyczyną  eutrofizacji 

zbiornika Brody  Iłżeckie  dokonano  analizy  danych  pochodzących  z monitoringu wykonywanego w 

ramach  Państwowego  Monitoring  Środowiska.  Ocena  stanu  wód  Jednolitych  Części  Wód 

powierzchniowych  wchodzących  w  skład  zlewni  zbiornika  została  opracowana  w  ramach 

monitoringu operacyjnego. Z uwagi na brak punktu monitoringu zlokalizowanego bezpośrednio na 

zbiorniku w celu oceny stanu wód zbiornika wykorzystano dane dla punktu zlokalizowanego poniżej 

zbiornika  –  Kamienna Nietulisko. Uznano,  że  punkt  ten  będzie  reprezentatywny  dla  oszacowania 

wielkości  zanieczyszczeń  wynoszonych  ze  zbiornika,  a  co  za  tym  idzie  reprezentatywny  dla 

oszacowania  rzeczywistego  ładunku  w  zbiorniku.  W  czterech  scalonych  zlewniach    [SW0201] 

[SW0202]  [SW0203]  [SW0204]    w  ramach  PMŚ  monitorowanych  jest  sześć  zlewni  JCWP.  Dwie 

zlewnie  Kamienna  do  Bernatki  i  Zb.  Brody  Iłżeckie  mają  umiarkowany  potencjał  ekologiczny 

natomiast dwie zlewnie Oleśnica i Lubianka mają dobry potencjał ekologiczny. Zlewnia Kamienna od 

Żarnówki ma potencjał słaby, a jedynie zlewnia Młynówka ma zły potencjał ekologiczny.  

Pozostałe cieki dopływające bezpośrednio do zbiornika, pozbawione są punktów monitoringu WIOŚ, 

w związku z czym konieczne stało się wykonanie pomiarów i analiz uzupełniających dla tych cieków.  
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5. Aktualny	stan	ekologiczny	zbiornika	i	dopływów	–	badania	
uzupełniające	

5.1. Metodyka	wykonywania	uzupełniających	badań	
laboratoryjnych	

 
Bezpośrednio  w  terenie  dokonywano  pomiarów  odczynu  pH  i  przewodnictwa 

elektrolitycznego  wody.  W  zbiorniku  mierzono  także  przeźroczystość  wody  za  pomocą  krążka 

Secchiego.    W  pobranych  próbkach  wody  analizowano  każdorazowo  zawartość  form  azotu 

(amonowego,  azotynowego,  azotanowego,  organicznego  i  ogólnego)  i  fosforu  (fosforanów 

rozpuszczonych i fosforu ogólnego). Ponadto, analizowano zawartość zawiesiny ogólnej (suchej masy 

sestonu) o  koncentrację  chlorofilu‐a.   Analizy  fizyczno‐chemiczne wykonywano  zgodnie  z Polskimi 

Normami  (Elbanowska  i  in.  1999).  Zawartość  tlenu  rozpuszczonego  oraz  materii  organicznej, 

wyrażonej jako biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) analizowano metodą Winklera.  

Próbki  osadów  dennych  pobierane  były  jednorazowo  z  7  stanowisk  badawczych  za  pomocą 

zmodyfikowanego  czerpacza  rurowego  Kajaka.  Analizie  poddawano  powierzchniową,  ca  10‐

centymetrową warstwę osadów. W każdej pobranej próbce analizowano zawartość fosforu ogólnego 

oraz  jego  frakcji  zgodnie  ze  schematem  frakcjonowania  zaproponowanym  przez  Psennera  i  in. 

(1988). W mokrej próbce osadu o objętości 1 cm3 oznaczano 5 frakcji fosforu: 

 luźno związany (NH4Cl‐P)  

 związany z żelazem (Fe‐P)  

 związany z glinem i materią organiczną (NaOH‐P) 

 związany z wapniem (HCl‐P) 

 fosfor pozostały (Res‐P) 

Ponadto część z każdej próby świeżego osadu odwirowywano celem uzyskania wody  interstycjalnej 

(śródosadowej) do analizy stężenia fosforu ogólnego i fosforanów rozpuszczonych w niej zawartych.  

Badania zjawiska kumulowania  fosforu w osadach dennych  lub  jego wydzielania wykonywane były 

exsitu,  z  wykorzystaniem  niezaburzonych  rdzeni  osadów  pobieranych  przy  pomocy 

zmodyfikowanego  czerpacza  rurowego.  Ich  celem  było  określenie  wielkości  wymiany  fosforu 

zachodzącej na  granicy  faz woda‐osad denny.  Z  każdego  z 7  stanowisk pobrano 3  rdzenie osadu. 

Podczas  eksperymentu  analizowano  stężenie  fosforu  ogólnego  w  wodzie  nadosadowej.  Łącznie 

eksperyment  trwał  ca  14  dni,  co  pozwoliło  na  przeanalizowanie  zmian  w  stężeniu  fosforu 

zachodzących  w  wodzie  nadosadowej  oraz  określenie  średniego  wydzielania  lub  kumulowania 

fosforu w przeliczeniu na m2 osadu w ciągu doby.  Te same rdzenie osadu wraz z wodą nadosadową 

wykorzystano do przeprowadzenie  doświadczenia  ex‐situ mającego na  celu  określenie możliwości 

stymulacji  wiązania  fosforu  w  osadzie  przez  dodanie  preparatów  inaktywujących  fosfor.  Dalsza 

kolejność postępowania była adekwatna do postępowania podczas doświadczenia mającego na celu 

naturalną zdolność osadów do wiązania/uwalniania fosforu. Lokalizacje poboru prób wody zbiornika 

i cieków przedstawiono na rycinach 1 i 2. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie profili pomiarowych na wodach bieżących wokół  Zbiornika Brody  Iłżeckie 

(opracowanie własne na podstawie BDOT i MPHP 2010) 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie profili pomiarowych i punktów poboru prób wody i osadów dennych  

(opracowanie własne na podstawie BDOT i MPHP 2010) 
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5.2. Podstawowe	właściwości	wody	
 

Wskaźniki poddane ocenie w  ramach badań uzupełniających  to wskaźniki, których wielkości 

świadczą w  znaczący  sposób  o  stanie  zbiornika  i możliwości  jego  rekultywacji. Dodatkowo mogą 

wskazywać na źródło pochodzenia zanieczyszczenia zbiornika.  

 Przezroczystość wody w zbiorniku zmieniała się w niewielkim zakresie pomiędzy badanymi 

stanowiskami,  bowiem  od  0,7  do  0,9 m  (ryc.17.). Niższe wartości występowały w  górnej 

części  zbiornika  (stanowiska 2, 3, 4)  a wyższe bliżej  zapory  (7, 10, 11).  Średnia dla  całego 

zbiornika wyniosła 80 cm. 

 Odczyn  pH wód  zbiornika wahał  się  od  8,05  do  8,75. Najniższą wartość  odnotowano  na 

stanowisku 9  (zbiornik Ruśnia), najwyższą  zaś na  stanowisku 2  (górna  część  zbiornika). Na 

stanowiskach od 2 do 6 i na stanowisku 8 wartości odczynu nie spadały poniżej 8,4 jednostki 

pH.  

Wody dopływające cechował niższy odczyn, zmieniający się od 6,9 na stanowisku Q5 do 7,03 

na stanowisku Q1. Zmienność wartości pomiędzy stanowiskami była więc bardzo mała.  

 Przewodność  elektrolityczna.  Zawartość  jonów  rozpuszczonych  w  wodach  zbiornika 

zmieniała się w przedziale od 217 S/cm na stanowisku 9  (zbiornik Ruśnia) do 283 S/cm na 

stanowisku 3  (południowa część akwenu). Nieco wyższe wartości przewodności cechowały 

górną  część  zbiornika,  lecz  różnice  pomiędzy  kolejnymi  stanowiskami  nie  były  znaczące. 

Średnia wartość przewodnictwa  elektrolitycznego w  zbiorniku wyniosła  259 µS/cm. Wody 

dopływające  do  zbiornika  cechowała  przewodność  elektrolityczna  wahająca  się  od  197 

µS/cm  do  410  µS/cm. Wyraźnie wyższe wartości  cechowały  dopływy Q1  i Q4  (około  400 

µS/cm), a najniższe dopływy Q 3 i Q5. Średnio w dopływach zbiornika przewodność wyniosła 

300 µS/cm.  

 Stężenie  tlenu  rozpuszczonego. Wody  zbiornika wykazywały  się  dobrym  natlenieniem  na 

każdym  z  badanych  stanowisk,  bowiem  zawartość  tego  pierwiastka  nie  spadła  poniżej  10 

mgO2/l. Większość  stanowisk cechowały koncentracje wahające  się od 10 do 15 mgO2/l, a 

wyraźnie wyższe  ilości  tlenu  stwierdzono w wodzie  zbiornika na  stanowiskach 3  i 8  (15,8‐

17,2  mgO2/l),  zaś  maksymalne  stężenie  wystąpiło  na  stanowisku  4  (środkowa  część 

zbiornika),  przekraczając  20  mgO2/l  (ryc.  22).  Średnia  koncentracja  tlenu  w  zbiorniku 

wyniosła 13,8 mgO2/l. Również wody dopływające cechowały dobre warunki tlenowe, przy 

czym  notowane  koncentracje  były  niższe  niż  w  zbiorniku,  nie  przekraczały  bowiem  10 

mgO2/l. Ilość tlenu w dopływach była dość wyrównana, wahając się od 7,8 do 9,2 mgO2/l, a 

średnio wyniosła 8,8 mgO2/l.  

 Azot  (amonowy,  azotynowy,  azotanowy, mineralny,  organiczny,  ogólny).  Na  większości 

rozpatrywanych  stanowisk  badawczych  zlokalizowanych  w  zbiorniku  dominowała  forma 

organiczna, której udział sięgał od 28% na stanowisku 4 do 81% na stanowisku 6, a średnio 

wyniósł 54%.  Średni udział azotu mineralnego  sięgnął natomiast 46%, a wahał  się od 19% 

(stanowisko  6)  do  72%  (stanowisko  4).  Z  kolei  w  wodach  badanych  cieków  tylko  na 

stanowisku Q5 dominował  azot organiczny  (71%), natomiast na pozostałych  stanowiskach 

badawczych mineralny (66‐96%). 
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 Fosfor.  Stężenia  fosforanów  rozpuszczonych w wodach  badanego  zbiornika wahały  się w 

przedziale od 0,02 mgP/l do 0,12 mgP/l, a  fosforu ogólnego od 0,07 mgP/l do 0,19 mgP/l. 

Wartości maksymalne dla obu  rozpatrywanych  form  fosforu  stwierdzono na  stanowisku 5. 

Średnie  stężenie  dla  fosforanów  rozpuszczonych  wyniosło  0,075  mgP/l  a  dla  fosforu 

ogólnego  0,134 mgP/l.  Z  kolei  w  przypadku  wód  dopływających  do  zbiornika  najwyższe 

stężenia  fosforanów odnotowano na  stanowisku Q4  ‐  0,034 mgP/l  a  fosforu ogólnego na 

stanowisku Q5  ‐ 0,463 mgP/l (ryc. 44). Średnia koncentracja dla obu form fosforu wyniosła 

odpowiednio 0,02 i 0,22 mgP/l. 

 Biochemiczne  zapotrzebowanie  tlenu  (BZT5).  Zawartość  materii  organicznej  w  wodach 

zbiornika,  wyrażona  w  postaci  biochemicznego  zapotrzebowania  tlenu  zmieniała  się  w 

szerokich  granicach  –  od  3,74 mgO2/l  na  stanowisku  1  do  18,5 mgO2/l  na  stanowisku  4. 

Wyraźnie niższe wartości cechowały dwa stanowiska najbliżej dopływającej rzece Kamiennej, 

po czym nastąpiło  ich  znaczne  zwiększenie do ponad 18 mgO2/l na  stanowiskach 3  i 4. W 

środkowej części zbiornika nastąpiło  ich obniżenie do około 6‐10 mgO2/l, a w dolnej części 

zbiornika  Brody  Iłżeckie  i  w  zbiorniku  Ruśnia  obniżenie  to  postępowało,  osiągając  przed 

zaporą niecałe 5 mgO2/l. Średnia wartość BZT5 w wodach zbiornika wyniosła 8,9 mgO2/l. W 

wodach  dopływających  do  zbiornika  zawartość materii  organicznej  była  wyraźnie  niższa, 

wahając  się od 0,8 mgO2/l w dopływie Q2 do 4,5 mgO2/l w dopływie Q5.  Średnia wartość 

BZT5 w wodach cieków wyniosła 2,9 mgO2/l.  

 Zawiesina ogólna. W wodach zbiornika zawartość zawiesiny ogólnej wahała się od 13,3 mg/l 

do 28,7 mg/l. Na większości stanowisk ilość zawiesiny nie przekraczała 18,3 mg/l, jedynie na 

stanowiskach  2  i  3  zwiększyła  się  wyraźnie  do  ponad  25  mg/l.  Średnia  wartość  tego 

parametru  wyniosła  w  zbiorniku  18,0  mg/l.  Także  w  przypadku  wód  dopływających 

stwierdzono  zróżnicowanie  notowanych  ilości  zawiesiny  ogólnej.  Najwyższą  wartość 

odnotowano na stanowisku Q1, gdzie przekroczyła 22 mg/l. Na pozostałych stanowiskach jej 

ilości były wyraźnie niższe (7,2‐10,6 mg/l), sięgając minimalnie 3,8 mg/l w cieku Q5. Średnio 

do zbiornika cieki wnosiły 10,2 mg/l zawiesiny.  

 Chlorofil‐a. Koncentracje chlorofilu‐a w zbiorniku zmieniały się w dość szerokim przedziale 

od 13,5 µg/l na stanowisku 9 do 95,6 µg/l na stanowisku 3.  Wyraźnie wyższe ilości barwnika 

fotosyntetycznego wystąpiły w  górnej  i  środkowej  części  zbiornika  (stanowiska 2‐8),  gdzie 

wartości nie  spadały poniżej 60 µg/l. Niewiele niższe  ilości  chlorofilu‐a  stwierdzono przed 

zaporą (blisko 50 µg/l). Wyraźnie niższa koncentracja cechowała zbiornik Ruśnia (stanowisko 

9 – poniżej 14 µg/l). Średnio w wodach zbiornika zawartość chlorofilu‐a wyniosła 59,8 µg/l. 

Wśród  cieków dopływających  jedynie  ciek Q1 wykazywał wysoką  zawartość  chlorofilu‐a w 

wodzie, przekraczającą 30 µg/l. W pozostałych ciekach ilość barwnika była dziesięciokrotnie 

niższa, nie przekraczając 3 µg/l. 

 Ładunki azotu i fosforu 

Najwyższe  ładunki  azotu  prowadziły  wody  rzeki  Kamiennej  na  stanowiskach  Q1  (poniżej 

Starachowic) oraz Q4 (przed zbiornikiem). W obu przypadkach ich wielkości przekraczały 360 

kgN/d. Pozostałe drobne cieki niosły znacznie niższe  ładunki  (poniżej 1,5 kgN/d). Podobnie 

jak w przypadku azotu,  także  ładunki  fosforu były wyraźnie wyższe w  rzece Kamiennej na 
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stanowiskach Q1  i Q4,  gdzie  przekraczały  20  kgP/d. W  pozostałych  ciekach  były  znacznie 

niższe, wynosząc zaledwie od 0,02 do 0,16 kgP/d). 

5.3. Właściwości	osadów	dennych	
 

 Fosfor ogólny i jego poszczególne frakcje 

Osady  denne  badanego  zbiornika  charakteryzowały  się  dość  wysoką  zawartością  fosforu 

ogólnego. Wahała się ona od 1,65 do 2,76 mgP/g s.m. Wartość najwyższą odnotowano na 

stanowisku 7 a najniższą na stanowisku 4. Rozpatrując zawartość oraz udział poszczególnych 

frakcji  w  fosforze  ogólnym  w  osadach  dennych  badanego  zbiornika  stwierdzono,  iż  na 

stanowisku 1 najwięcej było frakcji Res‐P, czyli fosforu występującego w postaci praktycznie 

nierozpuszczalnych  związków  o  charakterze  mineralnym  i  organicznym.  Jego  zawartość 

wyniosła 0,93 mgP/g s.m., co stanowiło 34,2%.   Z kolei na stanowisku 2 przewagę uzyskała 

frakcja  NaOH‐NRP,  czyli  fosforu  zawartego  w  materii  organicznej  (odpowiednio  0,92 

mgP/gs.m.  i  40,6%).  Na  pozostałych  stanowiskach  badawczych  wyraźną  przewagę  miała 

frakcja  NaOH‐P,  czyli  fosfor  związany  z  tlenkami  metali  (głównie  Al  i  Fe).  Jej  zawartość 

wahała się od 0,56 do 1,39 mgP/gs.m. a udział od 33,8 do 52,7%. Najmniejszą koncentrację 

wykazywały  dwie  frakcje  t.j.  NH4Cl‐P  oraz  Fe‐P.  Charakteryzują  one  fosfor  o  największej 

dostępności biologicznej, czyli luźno sorbowany na powierzchni cząstek oraz fosfor wrażliwy 

na  zmiany  potencjału  redoks,    głównie  związany  z  FeOOH  i  związkami  Mn,  również 

potencjalnie mobilny i dostępny dla glonów.  

 Materia organiczna w osadach dennych 

Zawartość  materii  organicznej  w  osadach  dennych  Zbiornika  Brody  Iłżeckie  była  dość 

zróżnicowana  na  poszczególnych  stanowiskach  badawczych  i  wahała  się  od  6,8  % 

(stanowisko 1) do 23,4% (stanowisko 6). 

 Fosfor  w  wodzie  interstycjalnej  osadów  dennych  analizowano  jako  ilość  fosforanów 

rozpuszczonych oraz fosforu ogólnego. Wahały się one w przedziale od 0,11 mgP/l do 1,56 

mgP/l (fosforany rozpuszczone) oraz od 0,32 mgP/l do 2,39 mgP/l (fosfor ogólny). Wartości 

najwyższe odnotowano na stanowisku 1 a najniższe na stanowisku 7. 

5.4. Uwalnianie	fosforu	z	osadów	dennych	w	zbiorniku	Brody	
Iłżeckie	

 
Badania  eksperymentalne  dotyczące  uwalniania  fosforu  z  osadów  dennych  badanego 

zbiornika przeprowadzono na 5 wybranych stanowiskach badawczych. Na wszystkich stanowiskach 

stwierdzono przewagę uwalniania  tego pierwiastka  z osadów dennych do wody nadosadowej nad 

jego kumulacją. Najwyższe wartości zarówno w przypadku fosforanów rozpuszczonych  jak  i fosforu 

ogólnego odnotowano na stanowisku 5 ‐ odpowiednio 2,82 i 3,14 mgP/m2∙d. Bardzo niskie, zbliżone 

do  siebie  natężenie  tego  procesu  obserwowano  na  2  stanowiskach  badawczych:  stanowisku  3  i 

stanowisku 6 ‐ odpowiednio około 0,7 i 0,8 mgP/m2∙d. 
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6. Analiza	zagrożeń	dla	jakości	wód	i	ustalenie	rzeczywistych	
źródeł	zanieczyszczeń	będących	przyczyną	eutrofizacji	
zbiornika	

 
Każdorazowa  próba  sporządzenia  programu  rekultywacji,  winna  być  poprzedzona  oceną 

wpływu warunków zlewniowych na istniejący stan zbiornika, a także na planowane do zastosowania 

metody  rekultywacji.  W  przypadku  zlewni  Zbiornika  Brody  Iłżeckie  do  czynników  zdecydowanie 

niekorzystnie wpływających na samooczyszczanie zbiornika, a także na ewentualną trwałość efektów 

rekultywacji mają: 

 Przyspieszony odpływ z górnej części zlewni w okresach występowania deszczy nawalnych, 

pogłębiany  dodatkowo  niekorzystnymi  warunkami  filtracji  (brak  możliwości  absorpcji 

substancji niebezpiecznych podczas spływu powierzchniowego), 

 Duży  udział  uszczelnionych,  nie  do  końca  prawidłowo  skanalizowanych  terenów 

zurbanizowanych i przemysłowych, 

 Kumulacja zanieczyszczeń w zbiorniku w rejonie zapory czołowej. 

 Silna presja wędkarska 

Do czynników sprzyjających działaniom zmierzającym do oczyszczenia zbiornika i ograniczenia 

zakwitów sinicowych zaliczyć można niewątpliwie: 

 Dużą  liczbę obszarów chronionych, objętych dodatkowymi obostrzeniami  środowiskowymi, 

w tym ograniczeniu z korzystania z wód, 

 Mały  odsetek  nawożonych  gruntów  ornych,  ograniczający  presję  ze  strony  działalności 

rolniczej, 

 Stosunkowo  duży  odsetek  powierzchni  zlewni  pokrytej  roślinnością  seminaturalną  i 

nieużytkami zielonymi, 

 Stosunkowo szybka wymiana wody w obrębie samego zbiornika.  

 

W  celu  identyfikacji  presji  antropogenicznych mających wpływ  na  stan wód  Zbiornika  Brody 

Iłżeckie  dokonano  przeglądu  pozwoleń  wodnoprawnych,  których  użytkowanie  odbywa  się  na 

obszarze zlewni  zbiornika. W ramach przeglądu  zweryfikowano ważność pozwoleń oraz lokalizację 

użytkowania. Przegląd dokumentów obejmował również dane WIOŚ o przeprowadzonych kontrolach 

w zakresie emisji substancji do środowiska, rejestr poważnych awarii oraz dane o nałożonych karach 

za  niewłaściwe  korzystanie  ze  środowiska.  Podobną  analizę  przeprowadzono  w  odniesieniu  do 

informacji  z  Sanepidu.  Z  uwagi  na  brak  szczegółowych  danych  o  aktualności  i  wielkości  presji 

przeprowadzono ankietyzację użytkowników wód. Ankietyzacji poddani zostali użytkownicy, których 

zdeklarowane użytkowanie zlokalizowane  jest w obrębie zlewni zbiornika.  Jako materiał wyjściowy 

do ankietyzacji wykorzystano dane dotyczące użytkowników  i konsumentów wód przekazane przez 

RZGW.  Przegląd  pozwoleń  oraz  ankietyzacja  użytkowników  pozwoliła  na  identyfikację 

poszczególnych  presji.  Spośród  wszystkich  znaczących  użytkowników  posiadających  pozwolenia 

wodnoprawne  i  znajdujących  się  na  terenie  zlewni  zbiornika  Brody  zdecydowanie  przeważają 

użytkownicy  zrzucający  ścieki  opadowe  41%  (w  tym  9  podmiotów  funkcjonujących  i  4  podmioty 

zlikwidowane  lub nie posiadające ważnych pozwoleń wodnoprawnych) oraz użytkownicy zrzucający 
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ścieki  komunalne  z  oczyszczalni  34%  (w  tym  8  to  podmiotów  funkcjonujących  i  3  to  podmioty 

zlikwidowane  lub  nie  posiadające ważnych  pozwoleń wodnoprawnych).  Typ  użytkowania  rybacki, 

energetyczny,  technologiczny  i  przemysłowy  wynosi  w  sumie  25%.  Spośród  użytkowników 

prowadzących monitoring  zrzutu wód  lub  ścieków, potencjalnie największy wpływ   na  jakość wód  

rzeki  Kamiennej ma Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów  i  Kanalizacji w  Skarżysku  Kamiennej. 

Przeprowadzona  szczegółowa  analiza  wszystkich  podmiotów  prowadząc  zrzuty  w  zlewni  rzeki 

Kamiennej,  wykazała  ich  największe  natężenie  w  czerwcu,  co  może  wpływać  na  powstawanie 

zakwitów sinicowych w zbiorniku w miesiącach  letnich przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

W ramach identyfikacji źródeł zanieczyszczeń, przeanalizowano dane z lat 2012 – 2014 o kontrolach i 

poważnych  awariach,  przeprowadzonych  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w 

Kielcach  i Wojewódzką  Stację  Sanitarno  –  Epidemiologiczną w  Kielcach,  z  których wynika,  że  nie 

odnotowano żadnych zdarzeń wpływających w znaczący sposób negatywnie na jakość wód zbiornika. 

Kolejnym  etapem  oceny  rzeczywistych  źródeł  zanieczyszczenia  zbiornika  była  wizja  terenowa,  w 

trakcie, której stwierdzono tylko jeden przypadek potencjalnego nielegalnego zrzutu ścieków.  

Analiza  materiałów  oraz  przeprowadzona  wizja  terenowa  pozwoliła  na  sformułowanie 

następujących wniosków w odniesieniu do zidentyfikowanych presji na badanym obszarze: 

 Stwierdzono poprawę  jakości zrzucanych ścieków komunalnych w wyniku przeprowadzonych 

inwestycji polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków 

 Nie stwierdzono niekontrolowanych zrzutów  ścieków, co może być związane z rozbudową w 

ostatnich latach sieci kanalizacyjnych  

 Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę 

jakości  zrzucanych  ścieków  oczyszczonych.  Zwiększenie  wydajności  oczyszczalni  należy 

korelować ze zwiększeniem liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie, a co za tym idzie 

dalszego  ograniczenia  niekontrolowanych    zrzutów  ścieków.  W  związku  z  realizacją 

przedsięwzięć  należy  spodziewać  się  poprawy  stanu  jakościowego wód  powierzchniowych. 

Działanie będzie miało wpływ na uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni. 

 Depozycja  atmosferyczna  jest  w  dużej  mierze  czynnikiem  niezależnym  ze  względu  na 

niekontrolowany  roczny  rozkład  opadów  atmosferycznych  i migrację  zanieczyszczeń  spoza 

zlewni 

 Zagrożenia jakości wód związane z działalnością człowieka na obszarach wiejskich wynikają nie 

tylko  z  nieuregulowanej  gospodarki  ściekowej,  ale  również  z  niewłaściwego  stosowania 

nawozów  i  prowadzenia  intensywnej  produkcji  zwierzęcej.  Nawożenie  mineralne  jest 

względnie  stałe, uwarunkowane ogólnie przyjętymi w  tym zakresie wytycznymi  i warunkami 

ekonomicznymi.  Na  obszarze  zlewni  zbiornika  nawożenie  stanowi  jedynie  potencjalne 

zagrożenie  dla  jakości  wód.  Obecnie  na  obszarze  zlewni  tereny  intensywnie  użytkowane 

rolniczo stanowią niewielki procent  jej powierzchni. Większość terenów rolnych to nieużytki, 

które  obecnie  podlegają  zalesianiu.  Nawożenie  naturalne  jest  również  ściśle  powiązane  z 

wielkością  produkcji  zwierzęcej  i  pochodzi  z  tej  produkcji  stanowiąc  nadwyżkę    nawozów 

naturalnych. Na badanym obszarze presja ta jest aktualnie niewielka. 

 Zapotrzebowanie na wodę i kontrolowany/niekontrolowany zrzut ścieków wynika z przyjętych 

programów/planów poprawy gospodarki wodno‐ściekowej (KPOŚK) i uzależnione jest m.in. od 
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zmian  liczby  ludności. Na  terenie  zlewni  obserwuje  się  stały  trend  emigracyjny  związany  z 

migracją zarobkową do większych miast, co ma dodatkowo pozytywny wpływ na jakość wód, 

poprzez objęcie większej ilości osób zbiorowymi systemami oczyszczenia ścieków. 

 Dużym zagrożeniem dla jakości wód zbiornika jest wędkarstwo, w szczególności nieumiejętne 

wykorzystywanie  zanęt, które w dużych  ilościach powoduje użyźnianie  zbiornika. Taka  sama 

sytuacja zachodzi w przypadku dokarmiania ptactwa wodnego  (kaczki,  łabędzie). Dodatkowo 

wędkarze  nierzadko  nie  dbają  o  otoczenie  i   wyrzucają  śmieci  do wody,  a  po  zakończeniu 

łowienia  zostawiają  resztki  ryb  na  brzegu.  Aby  temu  zapobiec  i  ograniczyć  tego  typu 

zachowania, należy przy okazji wydawania kart wędkarskich, wprowadzić element edukacyjny 

np.  dając  foldery  informacyjne  o  zasadach  prawidłowego wędkowania. Na  zbiorniku  Brody 

Iłżeckie stwierdzono znaczącą presję wędkarską. 

 

Główną  przyczyną  zanieczyszczania  zbiornika  jest  nadmierna  presja  antropogeniczna  w 

ubiegłych  dziesięcioleciach, wywołana w  szczególności  przez  duże  ośrodki  przemysłowe. Obecnie 

presje  te w dużej mierze nie  istnieją. Podjęte przez władze  samorządowe działania między  innymi  

budowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnych, w znaczący sposób przyczyniły się do 

ograniczenia  tempa  eutrofizacji  zbiornika  .  Nie  są  to  jednak  działania wystarczające  do  poprawy 

dobrego stanu wód i jakości wód w obu zbiornikach wodnych.  

Obecnie  w  zbiorniku    przebiegają  liczne  procesy  biochemiczne,  które  uniemożliwiają 

samooczyszczanie zbiornika. O ciągłym zanieczyszczeniu zbiornika  świadczą przede wszystkim:  

 przekroczone ładunki dopuszczalne biogenów, 

 zakwity glonów,  

 mała przezroczystość wody,  

Wszystkie te zjawiska niekorzystnie wpływają na ocenę zbiornika. 

Analiza  badań  wód  zbiornika  z  dopływów,  wskazuje  jednoznacznie,  że  najwięcej  zanieczyszczeń 

dopływa  do  zbiornika  Brody  Iłżeckie  z wodami  rzeki  Kamiennej.  Zanieczyszczenie wód  Kamiennej 

biogenami pochodzi w dużej mierze  z dwu największych miast w  zlewni  tj.  Skarżyska‐Kamiennej  i 

Starachowic. 

Należy  zwrócić  uwagę  na  uregulowanie  gospodarki wodno‐ściekowej w  całej  zlewni,  prawidłowej 

lokalizacji obiektów w  zlewni bezpośredniej,  zabezpieczenia dróg  i parkingów przed bezpośrednim 

odpływem wód deszczowych i roztopowych do jeziora. 

Z  uwagi  na  długi  okres  zanieczyszczania  zbiornika  należy  spodziewać  się  zatem,  że  źródło 

zanieczyszczenia  zbiornika  tkwi w  samym  zbiorniku.  Świadczą  o  tym  przeprowadzone w  ramach 

niniejszego  opracowania  badania  osadów.  Analizy  wskazują,  że  wydzielanie  fosforu  z  osadów 

dennych  znacznie  przekracza  możliwości  obronne  tego  ekosystemu  i  prowadzi  do  powstawania 

zakwitów wody. Konieczne jest zatem podjęcie działań rekultywacyjnych w zbiorniku. 
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7. Propozycja	działań	ochronnych	
 

Analizując ładunki azotu i fosforu ogólnego docierające ze zlewni do zbiornika Brody Iłżeckie  

należy zauważyć, że już na stanowiskupołożonym na przedmieściach Starachowic są one nieznacznie 

wyższe niż tuż powyżej zbiornika. Na tym tle ładunki dopływające ciekami wodnymi bezpośrednio do 

zbiornika  oraz  do  rzeki  Kamiennej  powyżej  zbiornika  są  bardzo małe,  stanowiąc  ok.  1%  ładunku 

docierającego głównym dopływem. Zabiegi ochronne powinny więc dotyczyć przede wszystkim rzeki 

Kamiennej.  Ponieważ  jednak  małe  cieki  wnoszą  wody  bezpośrednio  do  zbiornika,  mogą  być 

przyczyną zanieczyszczeń incydentalnych (awarie, wypadki drogowe, itp.), celowych (zrzut ścieków z 

wozu asenizacyjnego, szamba, itp.), a także okresowych (wody deszczowe po nawalnych deszczach). 

Z tego względu również one muszą być objęte zabiegami ochronnymi, niwelującymi te zagrożenia. 

Zanieczyszczenie wód  Kamiennej biogenami pochodzi w dużej mierze  z dwu największych 

miast w  zlewni,  Skarżyska‐Kamiennej  i  Starachowic. Miasta  te oczyszczają  ścieki w  nowoczesnych 

oczyszczalniach mechaniczno‐biologicznych  z  podwyższonym  usuwaniem  azotu  i  fosforu.  Zgodnie 

jednak z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (2006) ścieki oczyszczone z miast tej wielkości, mogą 

zawierać 15 mg N/l  i 2 mg P/l. Są to bardzo wysokie stężenia dla niewielkiego odbiornika jakim jest 

rzeka Kamienna, a w dalszej kolejności  zbiornik wód powierzchniowych. Są one główną przyczyną 

dużych  ładunków  biogenów  dopływających  Kamienną  do  Zbiornika  Brody.  Konieczne  jest  więc 

podjęcie  starań  o  zmianę  pozwolenia  wodno‐prawnego  na  odprowadzanie  ścieków  z  tych 

miejscowości,  przynajmniej  do  wartości  przewidzianych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska 

(2006) dla miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców, a więc 10 mg N/l  i 1 mg P/l. W przypadku 

braku możliwości modernizacji oczyszczalni należy zapewnić przynajmniej redukcje związków fosforu 

poprzez  łatwo  dostępne  i  tanie  dozowanie  preparatu  PIX. Ważnym  zabiegiem  ochronnym  będzie 

modernizacja oczyszczalni ścieków dla miejscowości Styków  i Podlesie, położonej nad górną częścią 

zbiornika  Brody,  z  której  odprowadzanie  oczyszczonych  ścieków  odbywa  się  bezpośrednio  do 

zbiornika. Oczyszczalnia po zmodernizowaniu musi charakteryzować się podwyższonym usuwaniem 

azotu  i  fosforu  ze  ścieków,  najlepiej  żeby  stężenie  azotu  ogólnego  nie  przekraczało  10 mg N/l,  a 

fosforu 0,5 mg P/l. Tak oczyszczone ścieki powinny być poddane dodatkowemu usuwaniu związków 

fosforu  poprzez  odprowadzenie  oczyszczonych  ścieków  do  gruntu,  a  co  za  tym  idzie  zatrzymanie 

fosforu na kompleksie sorpcyjnym gleb przed ich dotarciem do zbiornika.  

Ważnym elementem procesu ochrony zbiornika Brody przed  ładunkami biogenów dopływającymi z 

wodami  dopływów,  będzie  założenie  i  utrzymywanie  stref  inaktywacji  fosforu  z  zastosowaniem 

preparatu  SINOBENT.  W  przypadku  zbiornika  Brody  Iłżeckie  konieczne  będzie  założenie  stref 

inaktywacji fosforu również na rzece Kamiennej powyżej zbiornika. Na rzece Kamiennej zaplanowano 

dwie  strefy  inaktywacji  fosforu  –  tuż  powyżej  zbiornika  Brody  Iłżeckie  oraz  powyżej  zbiornika 

Pasternik  w  Starachowicach.    Należy  mieć  na  uwadze,  że  żadne  zabiegi  ochronne  oraz 

rekultywacyjne nie będą skuteczne w przypadku wystąpienia poważnej awarii. 

Kolejnym elementem ochrony    zbiornika Brody  Iłżeckie  jest bezwzględne dostosowanie obecnego 

użytkowania  wód  w  zlewni  do  zapisów  zawartych  w  Rozporządzeniu  Dyrektora  Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Środkowej Wisły. 
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8. Program	rekultywacji	zbiornika	

8.1. Podsumowanie	wyników	badań	
 

Analiza  badań  wód  zbiornika  z  dopływów  wskazuje  jednoznacznie,  że  najwięcej 

zanieczyszczeń dopływa do zbiornika Brody Iłżeckie z wodami Kamiennej. Z wodami rzeki dopływają 

wprawdzie  stosunkowo niskie  stężenia  fosforanów  rozpuszczonych  (0,034 mgP/l),  jednak wysokie 

stężenia  fosforu  całkowitego  (prawie  0,2  mgP/l).  Znacznie  wyższe,  bo  osiągające  0,463  mgP/l 

stężenia  fosforu ogólnego dopływają potokiem Ruśna do bocznej  zatoki  zbiornika. Przy natężeniu 

przepływu w Kamiennej zmierzonym w dniu poboru próbek, wynoszącym 1,5 m3/s, dobowy ładunek 

fosforu całkowitego wynosi aż 25 kg. Na  fosfor całkowity dopływający z wodami dopływów oprócz 

fosforanów w formie mineralnej składa się fosfor organiczny (zarówno w postaci rozpuszczonej, jak i 

stałej), a  także  zaadsorbowany na  zawiesinach mineralnych  i organicznych. Większość  z  tych  form 

trafia do osadów dennych, jednak duża ich część jest luźno związana z cząsteczkami osadu, tworząc 

formy  łatwo  dostępne  dla  organizmów  fotoautotroficznych.  Z  analizy  zawartości  poszczególnych 

frakcji  fosforu  w  osadach  dennych  wynika,  że  udział  form  zaadsorbowanych  na  kompleksie 

sorpcyjnym osadów, a więc najłatwiej uwalnianych do toni wodnej jest bardzo mały (do 3%). Bardzo 

dużo  jest natomiast  fosforu  związanego  z metalami  (glinem,  żelazem)  ‐ od 33,8 do 52,7%.  Jest  to 

fosfor średnio dostępny dla organizmów planktonowych, gdyż jego uwalnianie uzależnione jest m.in. 

od potencjału redoks w osadach dennych. Z przeprowadzonych badań wynika, że tlen obecny jest w 

wodzie do dna, a potencjał redoks osadów  jest dodatni. Zapewnia to stabilność związków żelaza w 

osadach  dennych,  uniemożliwiając  ich  uwalnianie  do  toni  wodnej.  Zważywszy  jednak,  że  udział 

materii organicznej w osadach dennych  rośnie od dopływu w kierunku zapory, przy  jednoczesnym 

wzroście  głębokości  wody,  jest możliwe  całkowite  okresowe  odtlenienie  interfazy  osad‐woda  w 

okresie bezwietrznej pogody w  lecie, przy wysokiej  temperaturze wody  i osadów dennych. Może 

wówczas dochodzić do krótkotrwałego  lecz  intensywnego zasilania  toni wodnej w  fosfor z osadów 

dennych. W tym kontekście niezmiernie ważne jest używanie dolnego upustu wód ze zbiornika, który 

usuwa  odtleniającą  się  naddenną warstwę wody,  utrzymując  dodatni  potencjał  redoks w  strefie 

najgłębszej wody w dolnej części zbiornika.  

Analizując  obecny  proces  zasilania  wewnętrznego  w  fosfor  z  osadów  dennych  trzeba 

przyznać,  że  jest  on  niewielki.  Najwyższą  wartość  stwierdzono  w  dolnej  części  zbiornika  na 

stanowisku 5, gdzie wynosiła ona 3,14 mgP/m2•d.  Jest  to wartość  typowa dla  jezior o dnie dobrze 

natlenionym,  a  więc  mezotroficznych  lub  płytkiego  litoralu  jezior  eutroficznych  (Kowalczewska‐

Madura  i  in. 2010). Tym niemniej uwagę zwraca fakt, że na wszystkich stanowiskach dochodziło do 

wydzielania  fosforu  z  dna,  a  nie  jego  kumulowania  w  osadach.  Dotyczyło  to  nawet  płytkiego 

stanowiska nr 2, dobrze zaopatrywanego w tlen. Świadczy to z jednej strony o intensywnym procesie 

rozkładu materii  organicznej w  dnie, w wyniku wzrostu  temperatury w  okresie  letnim.  Z  drugiej 

strony wskazuje  to  na wyczerpanie  się możliwości  kumulacji  uwalnianego  fosforu  na  kompleksie 

sorpcyjnych  osadów  dennych. Wskazuje  to  na  konieczność  dodatkowego  zwiększenia  kompleksu 

sorpcyjnego osadów, prowadzące do ograniczenia wydzielania fosforu – szczególnie w dolnej części 

zbiornika. Przyjmując średnie zasilanie zbiornika Brody z osadów dennych na poziomie tylko 1,6 mg 

P/m2•d (dane uzyskane z badań eksperymentalnych) i mnożąc przez powierzchnię dna, otrzymujemy 
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ładunek 4,18 kg P w ciągu doby. Jest on wyraźnie niższy od ładunku dopływającego aktualnie rzeką 

Kamienną  – przy natężeniu przepływu wody 1,5 m3/d  i  stężeniu  fosforu  całkowitego 0,195 mgP/l 

wynosi  on  25,27  kgP/d.  Porównanie  to  pokazuje,  jak  ważne  są  zewnętrzne  źródła  fosforu  dla 

funkcjonowania zbiornika Brody Iłżeckie oraz wskazuje na konieczność podjęcia działań ochronnych, 

prowadzących do ich ograniczenia. Porównując jednak samo wewnętrzne zasilanie zbiornika w fosfor 

z  osadów  dennych  na  obecnym  niskim  poziomie  1,6  mg  P/m2•d,  z  kryteriami  Vollenweidera 

(Giercuszkiewicz‐Bajtlik 1990), wynoszącymi dla tego zbiornika 46,25 mg P/m2•r i 92,5 mg P/m2•d w 

odniesieniu  do  obciążenia  dopuszczalnego  i  krytycznego  –  uzyskujemy  ponad  12‐krotne 

przekroczenie obciążenia dopuszczalnego i 6‐krotne przekroczenie obciążenia krytycznego. Wskazuje 

to na konieczność podjęcia działań rekultywacyjnych w samym zbiorniku, gdyż wydzielanie fosforu z 

osadów dennych znacznie przekracza możliwości obronne ekosystemu  i prowadzi do powstawania 

zakwitów wody. 

8.2. Ocena	efektywności	metod	
 

W  celu oszacowania najbardziej efektywnych metod  rekultywacyjnych dla  zbiornika Brody 

Iłżeckie możliwe technicznie do realizacji w ramach Programu Rekultywacji zbiornika Brody  Iłżeckie 

metody poddane zostały ocenie pod kątem ich efektywności dla zbiornika. Przy ocnie eksperciej brak 

pod uwagę  takie  czynniki  jak warunki hydrologiczno‐meteorologiczna obszaru,  aspekty  społeczno‐

ekonomiczne  oraz  inne  zidentyfikowane  w  toku  analiz.  W  celu  oceny  metody,  poszczególnym 

metodom  przyporządkowane  zostały  punkty. Metoda,  która  osiągnęła  największą  ilość  punktów 

okazuje  się  być  najbardziej  efektywna  do  zastosowania  na  zbiorniku,  przy  możliwie  najniższych 

nakładach w stosunku do uzyskanego efektu. Kryteriami oceny były: 

 Efektywność krótkoterminowa   

 Efektywność długoterminowa 

 Efektywność ekonomiczna   

 Możliwość wystąpienia efektu negatywnego 

 

Tabela 2. Ocena metod rekultywacji 

Metoda 
Efekt 

krótkoterminowy 
Efekt 

długoterminowy 
Efektywność 
ekonomiczna 

Możliwość 
wystąpienia efektu 

negatywnego 

Inaktywacja fosforu na 
całej powierzchni 

zbiornika 
Bardzo dobry  Bardzo dobry  Dobra  Średnia 

Inaktywacja fosforu na 
ciekach dopływających 

Bardzo dobry  Dobra  Średnia  Średnia 

Odłowy ryb  Średni  Dobry  Dobra  Średnia 

Zarybienia  Mały  Dobry  Dobra  Średnia 

Budowa tarlisk  Mały  Dobry  Dobra  Mała 

Nasadzenia roślin 
podwodnych 

Średni  Dobry  Bardzo dobra  Mała 

Wyspy makrofitowe  Dobry  Dobry  Bardzo dobra  Mała 

Bariery dla zakwitów ze 
słomy jęczmiennej 

Bardzo dobry  Mały  Bardzo dobra  Mała 

ClearWater/Dronic  Bardzo dobry  Mały  Dobra  Mała 
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Metody,  które  otrzymały w  sumie  poniżej  15  punktów,  to metody,  których  efekt  długo  i  

krótkoterminowy  nie  jest  pewny,  a  także  są  to  bardzo  kosztowne metody. W  dalszej  ocenie  na 

podstawie  punktacji  uzyskanej  przez  daną  metodę,  można  wyróżnić  działania,  które  stanowią 

podstawę  rekultywacji  zbiornika.  Jednocześnie  punktacja  pozwoliła  na  ułożenie  harmonogramu 

zadań rekultywacyjnych. 

 

Tabela 3. Ocena efektywności metod rekultywacji 

Metoda 
Efekt 

krótkoterminowy 
Efekt 

długoterminowy 
Efektywność 
ekonomiczna 

Możliwość 
wystąpienia 

efektu 
negatywnego 

SUMA 

Inaktywacja fosforu na 
całej powierzchni 

zbiornika 
5  5  4  4  18 

Inaktywacja fosforu na 
ciekach dopływających 

5  4  4  3  16 

Odłowy ryb  5  4  3  3  15 

Zarybienia  4  4  4  3  15 

Budowa tarlisk  2  3  4  4  13 

Nasadzenia roślin 
podwodnych 

2  4  4  4  14 

Wyspy makrofitowe  3  3  5  4  14 

Bariery dla zakwitów 
ze słomy jęczmiennej 

4  3  5  4  17 

ClearWater/Dronic  5  2  4  4  15 



     
 

19 

 

8.3. Proponowane	metody	rekultywacji	i	ich	zastosowanie	w	
zbiorniku	Brody	

 
Z przedstawionych metod rekultywacji możliwych do zastosowania w zbiorniku Brody Iłżeckie 

autorzy  opracowania  proponują  zastosować  inaktywację  fosforu,  biomanipulację.  Proponuje  się 

zastosowanie  również metody  ultradźwiękowej  do  bieżącego  zwalczania  zakwitów  sinicowych. W 

tym celu należy zainstalować na jeziorze boje podstawową systemu MPC‐Buoy wraz z dwiema bojami 

„córkami”.  Równocześnie  należy  wdrożyć  ochronę  wód  zbiornika  przed  dopływem  zewnętrznego 

ładunku  biogenów,  w  tym  strefy  inaktywacji  fosforu  na  dopływach.  Ważne  jest  zastosowanie 

wszystkich metod jednocześnie, gdyż wzajemnie się one uzupełniają, uniemożliwiając pojawienie się 

mechanizmów sprzężenia zwrotnego, utrzymujących ekosystem w dotychczasowym stanie. 

Inaktywacja  fosforu  powinna  być  rozpoczęta  od  strącenia  go  wiosną  (po  przejściu  fali 

wezbraniowej) z toni wodnej do osadów dennych niewielką dawką preparatu PIX, ściśle uzależnioną 

od aktualnego  stężenia  tego pierwiastka w  toni wodnej. W  razie potrzeby  (gdyby  stężenie  fosforu 

ogólnego w zbiorniku przekraczało 0,1 mg P/l), zabieg ten można powtórzyć jesienią pierwszego roku 

rekultywacji. Dawkowanie preparatu PIX do toni wodnej powinno być ograniczone do wymienionych 

wyżej chłodnych pór roku (wiosna, jesień).  

Późną wiosną  powinien  rozpocząć  się  proces  inaktywacji  fosforu w  osadach  dennych  przy 

pomocy  preparatu  SINOBENT.  Niezbędna  ilość  SINOBENTU  w  postaci  pasty  powinna  zostać 

rozprowadzona  na  całej  powierzchni  zbiornika,  z  uwzględnieniem  różnego  zapotrzebowania  na 

preparat  ze  strony  kompleksu  sorpcyjnego  osadów  zbiornika  w  poszczególnych  jego  częściach 

Średnia  ilość  zastosowanego  preparatu  wynosić  będzie  w  przybliżeniu  200  kg/ha  rocznie  w 

pierwszym  roku  rekultywacji.  W  drugim  i  trzecim  roku  dawka  ta  będzie  niższa,  a  jej  wysokość 

powinna zostać ustalona na podstawie  testów  laboratoryjnych wykonanych w  ramach monitoringu 

efektów  działań  rekultywacyjnych  przeprowadzonych  po  pierwszym  roku  rekultywacji.  Dawka 

przewidziana  do  zastosowania w  pierwszym  roku  powinna  zostać  podana w  czterech  terminach, 

rozłożonych  w  ciągu  okresu  z  temperaturą  wody  powyżej  15oC.  Związane  jest  to  ze  stopniową 

inaktywacją  fosforu  uwalnianego  z  dna  w  wyniku  mineralizacji  materii  organicznej  oraz 

napływającego sukcesywnie ze zlewni. W drugim  i trzecim roku rekultywacji preparat powinien być 

zastosowany w dwóch terminach w okresie letnim. 

Zabieg  biomanipulacji  powinien  być  rozpoczęty  od  odłowienia  nadmiaru  ryb  pospolicie 

występujących  w  zbiorniku,  choć  niekoniecznie  należących  do  rodziny  karpiowatych  (płoć,  okoń, 

leszcz, karaś). Optymalne  jest odłowienie 75% obecnej obsady  ryb, co  stanowi ok. 60  ton. Odłowy 

należy  prowadzić  sieciami  ciągnionymi  (niewodami),  co  umożliwia  wpuszczenie  do  zbiornika 

złowionych ryb drapieżnych. Zabieg ten powinien być przeprowadzony przez rybackiego użytkownika 

zbiornika. Ze względu na mały popyt na te gatunki ryb w handlu, należy odkupić od użytkownika cały 

połów  i  rozdać  miejscowej  ludności,  promując  w  ten  sposób  rekultywację  zbiornika  oraz 

rekompensując ewentualne straty w połowach przez miejscowych wędkarzy.  

Zbiornik  powinien  być  zarybiany  występującymi  w  nim  gatunkami  ryb  drapieżnych,  co 

spowoduje  zmianę proporcji  ilościowej  ryb  spokojnego  żeru do  ryb drapieżnych. Zarybienie  roczne 
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powinno wynosić 1000 sztuk narybku gatunków drapieżnych na 1 ha zbiornika, czyli 260 000 sztuk, w 

następujących proporcjach: szczupak 65%, sandacz 20%, sum 10%, boleń 5%. Preferowany powinien 

być  podchowany  narybek  letni  (tzw.  palczak),  który  zaczyna  odżywiać  się  rybami.  Może  on 

kontrolować wylęg ryb karpiowatych, odpowiedzialny za silną presję pokarmową na duże skorupiaki 

planktonowe (zwłaszcza odżywiające się fitoplanktonem wioślarki). Ponieważ przeżywalność narybku 

letniego  w  zbiorniku  pozbawionym  roślinności  podwodnej  jest  niewielka,  konieczne  będzie 

ponawianie  zarybień  przez minimum  3  lata. Uzupełnieniem  zarybień  późno‐wiosennych może  być 

wpuszczenie  narybku  jesiennego,  który  ograniczy  liczebność  tegorocznych  osobników  ryb 

karpiowatych.  Dodatkowym  działaniem  wspomagającym  zarybienia  powinno  być  tworzenie 

sztucznych miejsc do  rozrodu  ryb drapieżnych,  głównie  szczupaka  (tzw.  krześlisk). Najprostsze  jest 

zatapianie w litoralu krzewów jałowca, wykorzystywanego chętnie przez szczupaka do składania ikry. 

Nie  jest  konieczne wprowadzanie  zakazu odławiania  ryb drapieżnych  ze  zbiornika, a wręcz 

zachęcanie wędkarzy  do  przechodzenia  z  połowu  ryb  karpiowatych  na  dorosłe  gatunki  drapieżne. 

Ograniczy się w ten sposób ilość zanęt, wprowadzanych do zbiornika przez wędkarzy, a jednocześnie 

uzyska się ich aprobatę na odłowienie sieciami większości ryb karpiowatych. 

Ważna  jest  także akcja  informacyjno‐edukacyjna wśród miejscowej  ludności, by korzystając 

ze zwiększonych usług ekosystemowych nie przyczyniać się do zanieczyszczania zbiornika lecz dbać o 

prawidłowy przebieg procesów odpowiedzialnych za poprawę  jakości wody. Dotyczy  to szczególnie 

wędkarzy oraz osób wypoczywających nad zbiornikiem. 

8.4. Harmonogram	i	program	monitoringu	skuteczności	działań	
rekultywacyjnych	

 
 

Celem  monitoringu  procesów  rekultywacyjnych  jest  stały  monitoring  parametrów 

wskazujących  na  zmiany  jakości  wody.  Koncepcja  monitoringu  stworzona  została  w  oparciu  o 

nowoczesne  technologie  ciągłego  pomiaru  parametrów  środowiskowych  z możliwością  bieżącego 

przesytu danych i ich implementacji do systemów komputerowych oraz ultradźwiękowym systemem 

likwidacji zakwitów sinicowych. Program monitoringu zakłada  instalację w boji głównej  („matki”) w 

centralnej  części  zbiornika  oraz  przynajmniej  2  boi  dodatkowych  („córek”)  w  reprezentatywnych 

punktach Zbiornika (na dopływie w rejonie rzeki Kamiennej oraz na wypływie ze zbiornika tuz przed 

zaporą  czołow).  Boje wyposażone  zostaną w  sondy  z  czujnikami  do  rejestracji m.in.  temperatury, 

zawartości  tlenu  rozpuszczonego,  odczynu  pH,  potencjału  REDOX,  przewodności  elektrolitycznej 

właściwej azotu, chlorofilu a oraz fikocyjaniny. Wszystkie przyrządy pomiarowe zostaną podłączone 

bezprzewodowo  (GPRS)  do  systemu  archiwizującego.  Naukowcy mający  dostęp  do  systemu  będą 

mogli na bieżąco monitorować stan wód zbiornika, a co za tym idzie efektów rekultywacji. Ułatwi to 

w znaczny sposób proces weryfikacji danych, umożliwi bieżącą korektę stosowanych metod, korektę 

częstotliwości  i  zasięgu  prowadzonych  zabiegów,  identyfikację  zjawisk wpływających  niekorzystnie 

lub uniemożliwiających uzyskanie pożądanych  efektów. Dodatkowo  system będzie miał możliwość 

automatycznej  aktywizacji  nadajnika  ultradźwiękowego w momencie wystąpienia  zakwitu.  Planuje 

się pozostawienie monitoringu przez okres 5  lat po  zakończeniu  rekultywacji. Proponowany  zakres 
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rejestrowanych danych oraz  system  ich przetwarzania umożliwi  również kontrolowanie  zlewni pod 

kątem  zanieczyszczeń dopływających do  zbiornika wraz  z wodami  głównego dopływu. Dodatkowo 

badania  składu  jakościowo‐ilościowego  fito‐  i  zooplanktonu  prowadzone  będą  raz w miesiącu  na 

trzech stanowiskach usytuowanych wzdłuż osi głównej zbiornika oraz na dopływie rzeki Kamiennej. 

Raz na kwartał wykonywane zostaną dodatkowo badania składu chemicznego osadów dennych oraz 

zasilania wewnętrznego wody w fosfor z osadów dennych oraz kontrolne analizy parametrów fizyko‐

chemicznych celem ewentualnej kalibracji czujników automatycznych. 

 

Szczegółowe założenia programu monitoringu skuteczności działań rekultywacyjnych: 

 wykonanie  badań  premonitoringowych  w  celu  określenia  wyjściowego  stanu  ekosystemu 

wodnego tuż przed podjęciem działań, 

 zakres  badań  premonitoringowych  musi  odpowiadać  zakresowi  badań  kontrolnych 

prowadzonych w trakcie rekultywacji, 

 Budowa systemu monitoringu ciągłego opartego na MPC  Buoy 

 prowadzenie  regularnych  badań  kontrolnych  w  trakcie  rekultywacji  z  częstotliwością 

uzależnioną od harmonogramu działań rekultywacyjnych, 

 badania kontrolne muszą swoim zakresem obejmować: 

 badania  wskaźników  fizyczno‐chemicznych:  temperatura,  tlen,  przewodność, 

przezroczystość, odczyn pH, potencjał oksydoredukcyjny REDOX, 

 badania wskaźników chemicznych: związki azotu, fosforu, siarczanów, żelaza, 

 badania bilogiczne: fitoplankton, zooplankton, seston, chlorofil „a”,  

 wszelkie badania i analizy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami,  

 Każdorazowo  po  uzyskaniu wyników  badań  laboratoryjnych  należy  dokonać  sprawdzenia  i 

kalibracji systemu automatycznego 

 regularne  badania  jakości  wód  zasilających  zbiornik  w  następującym  zakresie:  odczyn  pH, 

przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, zawartość siarczanów, żelaza, związków azotu i 

fosforu, 

 pomiar potencjału oksydoredukcyjnego, odczynu pH, przewodności oraz pobór prób wody do 

analiz chemicznych należy wykonać na głębokości 1 m oraz dla wody interstycjalnej, 

 badania  zawartości  związków  fosforu w wodzie  powierzchniowej  i  naddennej  każdorazowo, 

przed i po zabiegu inaktywacji, 

 równocześnie  z  badaniami  wód  należy  prowadzić  obserwację  struktury  ichtiofauny  na 

podstawie odłowów, 

 w  sytuacjach  awaryjnych  należy  natychmiast  powiadomić  władze  samorządowe,  podmiot 

sprawujący  prawa właścicielskie w  imieniu  Skarbu  Państwa,  użytkownika  rybackiego  jeziora 

oraz Inspekcję  Sanitarną i Ochrony Środowiska 
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Tabela 4. Harmonogram działań rekultywacyjnych 

Działanie 

2015 2016  2017  2018  2019 

IV  I  II  III IV I  II  III IV I  II  III  IV  I  II III

Odłów nadmiaru ryb karpiowatych 
                               

Zarybienie narybkiem gatunków 
drapieżnych                                 

Inaktywacja fosforu w osadach dennych 
poprzez zastosowanie koagulantów                                 

Założenie i utrzymanie stref inaktywacji na 
dopływie rzeki Kamiennej                                 

Instalacja MPC Buoy                                 

Kalibracja systemu monitoringowego 
                               

Badania premonitoringowe                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

23 

 

9. Wnioski	
 

 Największą  powierzchnię  zlewni  zajmują  lasy  oraz  ekosystemy  seminaturalne  (66,30% 

powierzchni),  które  odgrywają  wiodącą  rolę  w  strukturze  przyrodniczej.  Pełnią  rolę 

naturalnych buforów ochronnych, przejmujących część zanieczyszczeń infiltrujących w strefie 

aeracji  gleby  oraz  migrujących  w  wodach  gruntowych.  Koncentracja  zanieczyszczeń 

pochodzących  ze  źródeł  rolniczych  może  stanowić  potencjalne  zagrożenie  dla  jakości 

środowiska gruntowo – wodnego  i wód powierzchniowych w badanym  rejonie. Aktualnie z 

uwagi  na  zaniechanie  intensywnej  gospodarki  rolnej,  nie  stanowi  realnego  zagrożenia. 

Obecnie na obszarze zlewni tereny  intensywnie wykorzystywane rolniczo stanowią niewielki 

procent  jej  powierzchni. Większość  terenów  rolnych  to nieużytki,  które obecnie podlegają 

zalesianiu.  Z  punktu widzenia  gospodarki  krajowej  obszar  ten  zaliczany  jest  do  regionów 

słabiej uprzemysłowionych. Region stanowi znaczny potencjał do rozwoju rekreacji i rozwoju 

turystyki. Wykorzystanie istniejącego zbiornika   wodnego jest w głównej mierze uzależnione 

od  poprawy  stanu  czystości  wód  rzeki  Kamiennej,  w  konsekwencji  może  stanowić 

podstawowy kierunek rozwoju gminy.  

 W  celu  ustalenia  rzeczywistych  źródeł  zanieczyszczeń  będących  przyczyną  eutrofizacji 

zbiornika  Brody  Iłżeckie,  dokonano  analizy  danych  pochodzących  z  monitoringu 

wykonywanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dwie zlewnie ‐ Kamienna 

do Bernatki  i Zb. Brody  Iłżeckie, mają umiarkowany potencjał ekologiczny, natomiast dwie 

zlewnie  ‐  Oleśnica  i  Lubianka,  mają  dobry  potencjał  ekologiczny.  Zlewnia  Kamienna  od 

Żarnówki ma potencjał słaby, a jedynie zlewnia Młynówka ma zły potencjał ekologiczny. 

 Punkty  monitoringowe  WIOŚ  nie  posiadały  kompletu  danych,  niezbędnych  dla 

przeprowadzenia  analiz  rzeczywistych  źródeł  zanieczyszczeń  zbiornika.  Uzupełniono  dane 

pomiarowe, wykonując własne  badania  na  rzece  Kamiennej  oraz  innych  ciekach w  zlewni 

zbiornika ‐  dopływie z Kruczowa i Ruśni. 

 W  ramach  badań  uzupełniających  przeprowadzono  badanie  podstawowych  elementów 

jakości wód  zbiornika  i  dopływów  tj;  pH,  przewodnictwo,  tlen, BZT5,  azot  amonowy,  azot 

Kjeldahla,  azot  azotanowy,  azot  ogólny,  fosforany  rozpuszczone,  fosfor  ogólny. Wskaźniki 

poddane ocenie w ramach badań uzupełniających to wskaźniki, których wielkości świadczą o 

stanie zbiornika i możliwości jego rekultywacji. 

 Wykonano na 5 wybranych stanowiskach badawczych ‐ badania eksperymentalne, dotyczące 

uwalniania  fosforu  z  osadów  dennych  zbiornika. Na wszystkich  stanowiskach  stwierdzono 

przewagę uwalniania pierwiastka fosforu z osadów dennych do wody nadosadowej nad jego 

kumulacją w osadach dennych.  

 Do czynników zdecydowanie niekorzystnie wpływających na samooczyszczanie zbiornika, a 

także na ewentualną trwałość efektów rekultywacji mają: 

o Przyspieszony  odpływ  z  górnej  części  zlewni  w  okresach  występowania  deszczy 

nawalnych,  pogłębiany  dodatkowo  niekorzystnymi  warunkami  filtracji  (brak 

możliwości absorpcji substancji niebezpiecznych podczas spływu powierzchniowego), 
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o Udział powierzchni uszczelnionych oraz nie do  końca prawidłowo  skanalizowanych 

terenów zurbanizowanych, 

o Kumulacja zanieczyszczeń w zbiorniku w rejonie zapory czołowej, 

o Silna presja wędkarska. 

 Do  czynników  zdecydowanie  sprzyjających  działaniom  zmierzającym  do  oczyszczenia 

zbiornika i ograniczenia zakwitów sinicowych zaliczyć można: 

o Dużą  liczbę  obszarów  chronionych,  objętych  dodatkowymi  obostrzeniami 

środowiskowymi, w tym ograniczeniu w korzystaniu z wód, 

o Mały  odsetek  nawożonych  gruntów  ornych,  ograniczający  presję  ze  strony 

działalności rolniczej, 

o Stosunkowo duży odsetek powierzchni zlewni pokrytej  roślinnością  seminaturalną  i 

nieużytkami zielonymi, 

o Stosunkowo szybka wymiana wody w obrębie samego zbiornika,  

o Stały trend emigracyjny ludności związany z migracją zarobkową do większych miast, 

co ma dodatkowo pozytywny wpływ na  jakość wód, poprzez objęcie większej  ilości 

ludności zbiorowymi systemami oczyszczenia ścieków. 

 W celu  identyfikacji presji antropogenicznych mających wpływ na stan wód Zbiornika Brody 

Iłżeckie  dokonano  przeglądu  pozwoleń  wodnoprawnych.  W  ramach  identyfikacji  źródeł 

zanieczyszczeń, przeanalizowano dane z lat 2012 – 2014 o kontrolach i poważnych awariach, 

przeprowadzonych  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  i 

Wojewódzką  Stację  Sanitarno  –  Epidemiologiczną  w  Kielcach,  z  których  wynika,  że  nie 

odnotowano  żadnych zdarzeń wpływających w znaczący sposób negatywnie na  jakość wód 

zbiornika.  

 Przeprowadzona szczegółowa analiza zrzutów zanieczyszczeń dokonywanych przez wszystkie 

podmioty w zlewni rzeki Kamiennej wykazała  ich największe natężenie w miesiącu czerwcu, 

co może wpływać na powstawanie  zakwitów  sinicowych w  zbiorniku w miesiącach  letnich, 

przy jednoczesnym występowaniu sprzyjających warunków pogodowych. 

 Analiza  materiałów  oraz  przeprowadzona  wizja  terenowa  wykazały  znaczną  poprawę  w 

zakresie gospodarki wodno‐ściekowej na terenie zlewni, co w znacznym stopniu przyczyniło 

się  do  zmniejszenia  ilości  ścieków  dopływających  do  zbiornika. W  trakcie wizji  terenowej 

stwierdzono tylko jeden przypadek potencjalnego nielegalnego zrzutu ścieków.  

 Warunki  naturalne  takie  jak  depozycja  atmosferyczna  czy  tło  geochemiczne  nie  mają 

znaczącego wpływu na jakość wód zbiornika. 

 Dużym zagrożeniem dla jakości wód zbiornika jest wędkarstwo, a w szczególności stosowanie 

zanęt, które w dużych ilościach powodują użyźnianie zbiornika. Taka sama sytuacja zachodzi 

w  przypadku  dokarmiania  ptactwa  wodnego  (kaczki,  łabędzie).  Negatywny  wpływ  ma 

również nie dbanie o otoczenie tj. wyrzucanie śmieci do wody oraz po zakończeniu łowienia, 

zostawianie resztek ryb na brzegu. Aby temu zapobiec, należy zakazać stosowania zanęt oraz 

edukować  wędkarzy,  udostępniając  ulotki  informacyjne  z  zakresu  dobrych  praktyk 

wędkarskich np. przy okazji wydawania kart wędkarskich.  
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 Główną przyczyną  zanieczyszczenia  zbiornika  jest nadmierna presja antropogeniczna, która 

powstała  w  ubiegłych  dziesięcioleciach,  wywoływana  w  szczególności  przez  duże  ośrodki 

przemysłowe.  Obecnie  presje  te  w  dużej  mierze  nie  istnieją.  Podjęte  przez  władze 

samorządowe działania min. budowa oczyszczalni  ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnych 

w  znaczący  sposób przyczyniły  się do ograniczenia  tempa eutrofizacji  zbiornika  . Nie  są  to 

jednak działania wystarczające do poprawy  jakości wód. Obecnie w  zbiorniku   przebiegają 

liczne  procesy  biochemiczne,  które  uniemożliwiają  proces  samooczyszczania  przez  co 

konieczne  jest  wykonanie  zabiegów  rekultywacyjnych.  Wydzielanie  fosforu  z  osadów 

dennych  znacznie przekracza możliwości obronne  ekosystemu  i  prowadzi do  powstawania 

zakwitów wody. 

 Analiza  badań  wód  zbiornika  i  dopływów  wskazuje  jednoznacznie,  że  najwięcej 

zanieczyszczeń dopływa do  zbiornika Brody  Iłżeckie  z wodami Kamiennej. Zanieczyszczenie 

wód  Kamiennej  biogenami  pochodzi w  dużej mierze  z  dwu  największych miast w  zlewni, 

Skarżyska‐Kamiennej  i  Starachowic.  Miasta  te  oczyszczają  ścieki  w  nowoczesnych 

oczyszczalniach  mechaniczno‐biologicznych  z  procesem  podwyższonego  usuwania  azotu  i 

fosforu. Mimo  to  zrzucane  ścieki  cechuje  relatywnie wysokie  stężenie w  stosunku  do  tak  

niewielkiego odbiornika jakim jest rzeka Kamienna, a w dalszej konsekwencji zbiornik Brody. 

Są one główną przyczyną dużych ładunków biogenów dopływających Kamienną do Zbiornika 

Brody.  Dlatego  konieczne  jest  podjęcie  starań  o  zmianę  pozwolenia wodno‐prawnego  na 

odprowadzanie  ścieków  z  powyższych  miejscowości,  przynajmniej  do  wartości 

przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (2006) dla miejscowości powyżej 100 

tys. mieszkańców, a więc 10 mg N/l i 1 mg P/l.  

 Ładunki dopływające pozostałymi ciekami wodnymi, a wpływające bezpośrednio do zbiornika 

są  bardzo  małe  i  stanowiąc  ok.  1%  ładunku  docierającego  głównym  dopływem.  Zabiegi 

ochronne  powinny więc  dotyczyć  przede wszystkim  rzeki  Kamiennej. Małe  cieki wnoszące 

wody bezpośrednio do  zbiornika, mogą być przyczyną  zanieczyszczeń  incydentalnych  tj. w 

przypadku  awarii,  wypadków  drogowych  itp.,  celowych  zrzutów  ścieków  np.  z  wozu 

asenizacyjnego,  szamba, a  także okresowych powstałych na  skutek wystąpienia nawalnych 

deszczy. 

 Ważnym  elementem  procesu  ochrony  zbiornika  Brody  przed  ładunkami  biogenów 

dopływającymi wraz z wodami dopływów, będzie założenie i utrzymywanie stref inaktywacji 

fosforu z zastosowaniem preparatu SINOBENT. Na rzece Kamiennej zaplanowano dwie strefy 

inaktywacji fosforu – tuż powyżej zbiornika Brody Iłżeckie oraz powyżej zbiornika Pasternik w 

Starachowicach.  

 Ważnym elementem ochrony wód  zbiornika Brody  Iłżeckie  jest bezwzględne dostosowanie 

obecnego  użytkowania wód w  zlewni  do  zapisów  zawartych w  Rozporządzeniu Dyrektora 

Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  w  sprawie  ustalenia  warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Istotne jest używanie dolnego upustu 

wód ze zbiornika, który usuwa odtleniającą się naddenną warstwę wody, utrzymując dodatni 

potencjał redoks w strefie najgłębszej wody w dolnej części zbiornika.  
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 Proponuje  się  zastosować  następujące  metody  rekultywacji:  inaktywację  fosforu  oraz 

biomanipulację. Proponuje się zastosowanie również metody ultradźwiękowej do bieżącego 

zwalczania  zakwitów  sinicowych.  Równocześnie  z  zabiegami  rekultywacyjnymi  należy 

wdrożyć ochronę wód zbiornika przed dopływem zewnętrznego  ładunku biogenów. Ważne 

jest zastosowanie wszystkich tych metod jednocześnie, gdyż wzajemnie się one uzupełniają, 

uniemożliwiając  pojawienie  się  mechanizmów  sprzężenia  zwrotnego,  utrzymujących 

ekosystem w dotychczasowym stanie. 

 Dodatkowym  działaniem  wspomagającym  powinna  być  biomanipulacja  gatunkami  ryb 

poprzez odpowiednio ukierunkowane zarybienia. Niezbędne jest tworzenie sztucznych miejsc 

do  rozrodu  ryb  drapieżnych,  głównie  szczupaka  (tzw.  krześlisk).  Nie  jest  konieczne 

wprowadzanie zakazu odławiania ryb drapieżnych ze zbiornika, a wręcz zachęcanie wędkarzy 

do  przechodzenia  z  połowu  ryb  karpiowatych  na  dorosłe  gatunki  drapieżne. Wymaga  to 

postawienia przed operatem rybackim zadania wspomożenia poprawy stanu  jakości wód w 

zbiorniku. 

 Proponuje  się  przeprowadzenie  tzw.  „Dni  otwartych  Zbiornika”  ‐    akcji  informacyjno‐

edukacyjnej  wśród  miejscowej  ludności,  by  korzystając  ze  zwiększonych  usług 

ekosystemowych nie przyczyniać  się do zanieczyszczania zbiornika,  lecz dbać o prawidłowy 

przebieg  procesów  odpowiedzialnych  za  poprawę  jakości  wody.  Dotyczy  to  szczególnie 

wędkarzy oraz osób wypoczywających nad zbiornikiem. 

 Koncepcja  monitoringu  parametrów  wskazujących  na  zmiany  jakości  wód,  opracowana 

została  na  podstawie  nowoczesnych  technologii  ciągłego  pomiaru  parametrów 

środowiskowych z możliwością bieżącego przesyłu danych  i  ich  implementacji do systemów 

komputerowych  oraz  z  ultradźwiękowym  systemem  likwidacji  zakwitów  sinicowych. 

Podmioty,  które  będą  miały  bezpośredni  dostęp  do  systemu,  będą  mogły  na  bieżąco 

monitorować stan wód zbiornika i efekty rekultywacji.  

 Reasumując  powyższe  analizy,  w  celu  osiągnięcia  poprawy  jakości  wód  Zbiornika  Brody 

Iłżeckie, a przy okazji osiągnięcia dodatkowego celu tj. poprawy warunków siedliskowych na 

obszarach Natura 2000 występujących poniżej zbiornika, najważniejszym działaniem powinna 

być  rekultywacja  zbiornika.  Zastosowanie  zaproponowanej  metody  wraz  zastosowaniem 

działań wspomagających, pozwali na osiągnięcie celu w najbardziej efektywny sposób, przy 

możliwie najniższych nakładach w stosunku do uzyskanego efektu.  
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Korzystanie  z  materiałów  zamieszczonych  w  niniejszym  opracowaniu    wymaga  zgody  autorów,  poza  wyjątkami 
określonymi w  powszechnie  obowiązujących  przepisach  prawa  takich  jak  dozwolony  użytek w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t. jedn. z późn. zm.). 
 
Rozpowszechnianie  i  wykorzystywanie  danych  i  informacji  lub  ich  części  zawartych  w  Koncepcja  pompowni  przerzutowej 
„Zawadka  z  ujęciem wody  z  rzeki Warty  dla  celów  planowanej  lub  awaryjnej  likwidacji  Zakładu  Górniczego  ‐  Kopalni  Soli 
Kłodawa S.A. w Kłodawie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody autorów. 
Przysługuje  prawo  kopiowania  całości  lub  części  opracowania,  drukowania  stron  lub  ich  fragmentów  pod  warunkiem 
nienaruszania praw autorskich. 
 
W przypadku uzyskania  zgody autorów na  rozpowszechnianie  i wykorzystywanie danych,  informacji,  całości utworu  lub  jego 
części  zawartych  w  dokumencie,  rozpowszechnianie  to  i  wykorzystywanie  dopuszczalne  jest  na  poniższych  zasadach:  
1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;  
2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do niniejszego opracowania. 
 
Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
 
W opracowaniu wykorzystano dane Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
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1. Podstawa	i	cel	opracowania	
 

 

Opracowanie  pt.:  „Ustalenie  rzeczywistych  źródeł  zanieczyszczeń  będących  przyczyną 

eutrofizacji  Zbiornika  Brody  Iłżeckie  oraz  analiza  możliwych  do  zastosowania  metod  rekultywacji 

zbiornika”  zostało  wykonane  zgodnie  z  umową  nr  231/2K‐2/14  zawartą  w  Warszawie  w dniu 

18.04.2014r.  pomiędzy  Regionalnym  Zarządem  Gospodarki Wodnej w Warszawie,  reprezentowanym 

przez  Leszka  Bagińskiego    –  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  (z 

siedzibą w Warszawie  przy  ul.  Zarzecze  13B  –  jako  Zamawiającym,  a  firmą  E & W  Consulting  Beata 

Grzonka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 165, 60 ‐ 650 Poznań reprezentowaną przez Beatę 

Grzonkę  ‐ właściciela  – jako Wykonawcą. 

Celem  zadania  jest  identyfikacja  źródeł  zanieczyszczeń  zbiornika Brody  Iłżeckie powodujących 

eutrofizację, wskazanie działań zmierzających do poprawy  jego stanu  i optymalnej metody rekultywacji 

zbiornika. Praca będzie stanowić podstawę do podjęcia efektywnych działań prowadzących do poprawy 

stanu  zbiornika  Brody  Iłżeckie  i  w  konsekwencji  do  osiągnięcia  przez  niego  dobrego  potencjału 

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    6 
 

2. Metodyka	wykonywania	badań	
 

2.1. Metodyka	analizy	dostępnych	materiałów,	danych	i	dokumentów		
 

Analiza  dostępnych materiałów  i  danych  dotyczących  rzeczywistego  ‐  aktualnego  stanu wód 

zbiornika oraz  jego dopływów polegała w głównej mierze na zebraniu dostępnych opracowań, których 

zakres  obejmował  zagadnienia  związane  z  oceną  stanu  zbiornika  i  jego  dopływów, w  tym wyników 

badań monitoringowych wód i osadów dennych. 

Celem  szczegółowej  analizy  zmian  presji  oraz  dynamiki  zmian  stanu  ekologicznego  zbiornika, 

analizie poddane  zostały  również dostępne materiały  archiwalne,  co pozwoliło na określenie wpływu 

poszczególnych czynników zanieczyszczających na stan jakościowy zbiornika i jego dopływów.  

Analiza dokumentów  związanych  z wprowadzaniem  zanieczyszczeń do wód  zbiornika  i  zlewni 

obejmowała  również  analizę  pozwoleń  wodnoprawnych,  spośród  których  wybrane  zostały  takie 

pozwolenia, dla których zakres korzystania miał potencjalny wpływ na stan ekologiczny.  

 

2.2. Metodyka	identyfikacji	i	określenia	czynników	mających	wpływ	
na	eutrofizację	Zbiornika	Brody	Iłżeckie.	

 

Identyfikacja  i określenie czynników mających wpływ na eutrofizację zbiornika przeprowadzona 

została w kilku etapach; 

Etap I ‐ obejmował szczegółową analizę presji antropogenicznych, w tym ich rozłożenia w czasie 

na  podstawie  ankietyzacji  użytkowników.  Ankietyzacji  poddani  zostali  użytkownicy,  których 

zdeklarowane użytkowanie zlokalizowane  jest w obrębie zlewni zbiornika.  Jako materiał wyjściowy do 

ankietyzacji wykorzystano dane dotyczące użytkowników i konsumentów wód przekazane przez RZGW. 

W identyfikacji presji przyjęto podział oparty na grupach konsumenckich i użytkowych: 

 Presje komunalne  (w odniesieniu do  indywidualnych  i  zbiorczych  źródeł komunalnych, 

socjalno‐bytowych), 

 Presje przemysłowe  (oddziaływanie na  stan  jakościowy  zasobów wodnych,  związane  z 

użytkowaniem wód do celów przemysłowych, w tym w szczególności zrzuty), 

 Presje  rolnicze  (emisja  ścieków  związane  z  gospodarką  rolną,  w  tym  nawodnienia 

upraw), 

 Presje rybackie (zrzuty  wód ze stawów, presje wędkarskie), 

 Inne (pozostałe nie sklasyfikowane powyżej). 
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Etap  II  ‐  W  ramach  etapu  II,  przeprowadzono  wizję  terenową  zlewni  zbiornika  w  celu 

identyfikacji presji wykraczających poza korzystanie  z wód,  zidentyfikowane na podstawie dostępnych 

materiałów. Wizja terenowa przeprowadzono została w dniach 25‐26 lipca 2014r. 

 

Etap III ‐ obejmował badania uzupełniające wód zbiornika oraz cieków dopływających.  

Badania  przeprowadzone  zostały  25  lipca  2014  roku,  w  pełni  okresu  wegetacyjnego,  gdy 

wartości wskaźników i parametrów wykazują największą wartość indykacyjną.  

W  wyznaczonych,  na  podstawie  planu  batymetrycznego  zbiornika  i  map  hydrograficznych, 

profilach  pomiarowych  pobrane  zostały  próby  wód  powierzchniowych,  naddennych  oraz  osadów 

uwodnionych.  Pobór  prób  do  analiz  fizyko‐chemicznych  pobrano  w  11  reprezentatywnych  profilach 

pomiarowych.  Na  każdym  stanowisku  wykonane  zostały    pomiary  przeźroczystości,  przewodności 

elektrolitycznej właściwej wody oraz odczynu pH. Pobrane próby przekazane zostały do laboratoryjnych 

analiz zawartości związków azotu i fosforu. 

Pobrane  zostały  nienaruszone  rdzenie  osadów  do  analizy  ilościowej  poszczególnych  frakcji 

fosforu  w  osadach  i  w  wodzie  interstycjalnej,  wielkości  materii  organicznej  oraz  tempa  uwalniania 

fosforu z osadów dennych.  

Analizy laboratoryjne zebranych prób wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi metodykami 

w laboratorium Zakładu Ochrony Wód, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 

  Szczegółowe  rozmieszczenie  profili  pomiarowo‐badawczych  na  ciekach,  w  obrębie 

zbiornika oraz punkty poboru prób osadów dennych  w ramach badań uzupełniających zamieszczono na 

ryc. 1‐2. 

 

 



    

    8 
 

 
Ryc. 1. Rozmieszczenie profili pomiarowych na wodach bieżących wokół Zbiornika Brody Iłżeckie 

(opracowanie własne na podstawie BDOT i MPHP 2010) 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie profili pomiarowych i punktów poboru prób wody i osadów dennych  

(opracowanie własne na podstawie BDOT i MPHP 2010) 
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3. Charakterystyka	ogólnogeograficzna	obszaru		

3.1. Położenie	geograficzne	
 

Zgodnie  z podziałem  administracyjnym  zlewnia  zbiornika Brody  leży na obszarze województw 

świętokrzyskiego  i mazowieckiego,  w  obrębie  powiatów  skarżyskiego,  starachowickiego,  kieleckiego, 

szydłowieckiego  i  koneckiego.  Obejmuje  swoim  zasięgiem  gminy  powiatu  skarżyskiego:  Suchedniów, 

Łączna,  Skarżysko  Kamienna,  Skarżysko  Kościelne,  Suchedniów  miasto  i  Bliżyn,  gminy  powiatu 

starachowickiego: Mirzec, Wąchock, Wąchock miasto  Brody,  Starachowice,  Kunów,  Kunów miasto  i 

Pawłów, gminy powiatu kieleckiego: Bodzentyn i Zagnańsk, gminy powiatu szydłowieckiego: Szydłowiec i 

Chlewiska oraz gminę Stęporków należącą do powiatu koneckiego. 

Według opracowanej przez  J. Kondrackiego  regionalizacji  fizyczno – geograficznej  teren zlewni 

leży  na  obszarze  Prowincji  Wyżyny  Polskie  (34)  w  podprowincji  Wyżyna  Małopolska  (342)  w 

makroregionie Wyżyna  Kielecka  (342.3) w  trzech mezoregionach:  Płaskowyż  Suchedniowski  (342.31), 

Przedgórze Iłżeckie (342.33) zajmujące północno zachodnią część zlewni oraz Garb Gielniowski (342.32), 

który jest obszarem źródłowym rzeki Kamiennej. 

Płaskowyż  Suchedniowski  jest  częścią  Wyżyny  Kielecko  –  Sandomierskiej.  Rozciąga  się  na 

powierzchni  915  km²  przy  rozciągłości  około  75  km  i  szerokości  około  15  km,  pomiędzy  Górami 

Świętokrzyskimi  na  południu  a  Garbem  Gielniowskim  i  doliną  Kamiennej  na  północy.  Zbudowany  z 

triasowych masywnych  piaskowców  płaskowyż wznosi  się maksymalnie  do  400 m.  n.p.m.  Dominują 

formy  łagodne  chociaż  zdarzają  się  również  stoki  tarasowate  oraz  pojedyncze  wychodnie  skał 

odporniejszych  na  erozję.  W  wyższych  partiach  (powyżej  300  m  n.p.m.)  przeważają  skały  ery 

mezozoicznej  takie  jak piaskowce, mułowce,  łupki a  także zlepieńce barwy czerwonej  i wiśniowej  tzw. 

pstry piaskowiec. 

Przedgórze Iłżeckie znajduje się w północno – wschodniej części Wyżyny Kieleckiej. Rozpościera 

się między  doliną  Kamiennej  na  południu  a  Równiną  Radomską  na  północy. Występują  tutaj  pasma 

wzniesień  ze  skał  kredowych  i  jurajskich  o wysokości  200  –  300 m  n.p.m. W  obrębie mezoregionu 

wyróżnia  się  dwie  jednostki  geomorfologiczne.  Pierwszą  jest  wysoczyzna  polodowcowa  zbudowana  

piasków  i  żwirów  wodnolodowcowych  oraz  glin  zwałowych,  które  zalegają  kilkunastocentymetrową 

warstwą  na  skałach  jurajskich.  Lokalnie  na  obszarach  piaszczystych  występują  pokrywy  piasków 

eolicznych oraz niewielkie wydmy i płaty lessów. Drugą jednostką jest dolina rzeki Kamiennej wcinająca 

się w Przedgórze  Iłżeckie na głębokość około 50m. Dolina wypełniona  jest osadami aluwialnymi takimi 

jak: torfy, namuły, mady, piaski i żwiry rzeczne o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. 

Garb Gielniowski  rozciąga  się od doliny  Kamiennej w  kierunku północno  –  zachodnim do wsi 

Gielniów obniżając się od około 400 m do 280 m. Na zachodzie sąsiaduje ze Wzgórzami Opoczyńskimi, 

na południu zaś z Płaskowyżem Suchedniowskim. Zbudowany z piaskowców retycko – liasowych region 
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ma  40  km  długości  i  zajmuje  powierzchnię  515  km².  Najwyższym  wzniesieniem  jest  góra  Altana  o 

wysokości 408 m n.p.m. 

 

 
Ryc. 3. Zapora czołowa Zbiornika Brody Iłżeckie z urządzeniami spustowymi (fot. własna) 
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3.2. Warunki	klimatyczne	
 

Na podstawie regionalizacji klimatycznej, przedstawionej w pracy A. Woś „Klimat Polski” teren 

zlewni zbiornika Brody został zaliczony do Regionu Wschodniomałopolskiego (R – XXI). W regionie tym 

występuje  klimat  przejściowy między  klimatem  środkowoeuropejskim  i  subkontynentalnym. Warunki 

klimatyczne omawianej zlewni posiadają cechy charakterystyczne dla makroregionu gór niskich jakimi są 

Góry Świętokrzyskie. W porównaniu do innych makroregionów strefy środkowopolskiej występują tutaj 

niższe  temperatury powietrza  i  zwiększona  ilość opadów.  Średnie  roczne  temperatury mieszczą  się w 

przedziale od +6,8°C w Wąchocku do +7,8°C w okolicach Suchedniowa. Najchłodniejszym miesiącem jest 

styczeń ze  średnią  temperaturą powietrza  ‐3,5°C a najcieplejszym  lipiec  ze  średnią  temperaturą około 

+18°C.  

Lata nie są zbyt upalne. Największą wilgotność powietrza stwierdzono w miesiącach od listopada 

do  marca,  najmniejszą  natomiast  w  czerwcu  i  lipcu.  Suma  średnich  rocznych  opadów  jest  bardzo 

zróżnicowana  i wynosi  od  450  do  850 mm w  Paśmie  Łysogórskim  Gór  Świętokrzyskich. W  półroczu 

chłodnym od listopada do kwietnia decydującym o zasilaniu wód podziemnych wynoszą one średnio 150 

– 250 mm a w Łysogórach przekraczają nawet 300 mm.  

Parowanie terenowe kształtuje się w przedziale 400 – 500 mm rocznie. Nieco wyższe jest tylko w 

rejonie zbiornika Sulejów na Pilicy. Średni odpływ rzeczny wynosi 3‐8 l/s x km2, a średni niski 0,5‐3 l/s x 

km2 (Z. Wiszniewski red.,1973; M. Najgrakowski red., 1993). 

Obszar zlewni charakteryzuje się średnimi wielkościami nasłonecznienia typowymi dla większości 

obszarów Polski. Średnie lub małe zachmurzenie występuje przez około 42 dni w roku w miesiącach od 

maja do września, pochmurno  jest przez około 201 dni a duże zachmurzenie zaobserwować można w 

miesiącach zimowych przez blisko 120 dni. W ciągu roku najwyższe nasłonecznienie występuje w lipcu a 

najniższe w styczniu. Średnia roczna suma nasłonecznienia wynosi 1600 godzin. 

Na  omawianym  terenie  zimy  są  łagodne,  z  okresami  krótkotrwałych mrozów  oraz  częstymi 

odwilżami. Rocznie występuje około 133 dni z przymrozkami, przy czym pierwsze pojawiają się  już we 

wrześniu a ostanie w drugiej połowie maja. Ma to swoje konsekwencje w krótszym o około 2 tygodnie 

okresie wegetacyjnym trwającym 195 dni od połowy kwietnia do początku listopada. Ilość dni z pokrywą 

śnieżną waha się w granicach 42 – 70 dni przy średniej grubości pokrywy wynoszącej 8,9 – 11,4 cm. 

Wiatry  o  dużej  prędkości  (powyżej  10  –  15 m/s) występują w  okresie  zimy, wiosny  i  późnej 

jesieni  łącznie około 20 dni w  roku. Najczęściej wieją wiatry o niewielkich prędkościach  tj. poniżej 4,0 

m/s. Dni z ciszą gdy wiatr osiąga prędkość poniżej 1 m/s lub słabym wiatrem do 5 m/s jest w ciągu roku 

50.  Zdecydowanie  przeważają  wiatry  zachodnie,  w  okresie  jesiennym  i  zimowym  z  kierunków 

południowo  –  zachodnich  i  zachodnich  a  w  okresie  wiosennym  i  letnim  z  kierunków  północno  – 

zachodnich i zachodnich. 
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3.3. Budowa	geologiczna	z	elementami	geomorfologii	
 

W  podłożu,  a  lokalnie  na  powierzchni,  występują  utwory  różnego  wieku,  od  prekambru  do 

holocenu,  tworząc  kilka  różnych  dużych  jednostek  geologicznych  o  rozciągłości  NW‐SE.  Trzon 

paleozoiczny Gór Świętokrzyskich zbudowany  jest z utworów prekambru (mułowce,  iłowce, szarogłazy, 

arkozy  i  zlepieńce),  kambru  (piaskowce,  kwarcyty, mułowce,  iłowce  i  łupki),  ordowiku  (piaskowce  z 

wkładkami wapieni  i  zlepieńców,  iłowce  i mułowce),  syluru  (łupki  krzemionkowe  i  iłowce  z wkładami 

wapieni)  i  dewonu.  Otaczają  go  leżące  niezgodnie  utwory  obrzeżenia  permsko‐mezozoicznego.  W 

rejonie  wzgórz  i  wzniesień  utwory  paleozoiczne  i  mezozoiczne  ukazują  się  na  powierzchni.  W 

obniżeniach leżą osady plejstocenu i holocenu, wykształcone głównie w formie glin zwałowych, piasków 

i  żwirów  lodowcowych    i  wodnolodowcowych,  a  także  piasków  i  mułków    i  iłów  zastoiskowych 

zlodowaceń  południowopolskiego  i  środkowopolskiego  oraz  piasków  i  żwirów  tarasowych  rzecznych, 

lessów, piasków eolicznych i torfów. 

Struktura utworów powierzchniowych wskazuje na wyraźne oddzielenie osadów pochodzących z 

okresu  zlodowaceń  (stadiał Odry  –  zlodowacenie  środkowopolskie),  obejmujących  lewostronną  część 

zlewni  od  starszych  osadów  będących  wynikiem  przekształceń  neotektonicznych.  Szczegółowe 

rozmieszczenie  osadów  przedstawia  mapa  geologiczna  zakryta,  będąca  szkicem  Mapy  Geologicznej 

Polski w skali 1:500.000 (zamieszczona poniżej).  
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Ryc. 4. Wyciąg z Mapy Geologicznej Polski w skali 1:500.000 
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3.4. Charakterystyka	hydrogeologiczna	
 

Plejstoceński poziom wodonośny występuje pomiędzy licznymi wychodniami starszego podłoża. 

Warstwy piasków, pospółek  i  żwirów są wodonośne głównie w dolinach większych  rzek, natomiast na 

wysoczyźnie  i  w  dolinach  mniejszych  rzek  rzadko  stanowią  użytkowe  poziomy  wód  podziemnych. 

Największe zasoby dyspozycyjne mają serie piaszczyste w dolinach Wisły, Pilicy, Radomki, Kamiennej  i 

Nidy. Miąższość warstw wodonośnych wynosi średnio 15‐30 m, współczynniki filtracji są rzędu 1x10‐5‐

1x10‐3 m/s, a przewodność wodna od ≤ 100 do 1000 m2/d (przeważnie  ok. 100 m2/d). Zwierciadło wód 

w  stropie  osadów  rzecznych.  Poziom  plejstoceński    ma  często  bezpośredni  kontakt  hydrauliczny  z 

leżącymi niżej  starszymi poziomami wodonośnymi. W warunkach  intensywnej  i  skupionej eksploatacji 

wód  podziemnych  w  dolinach  rzecznych  istnieje  możliwość  pozyskania  dodatkowych  zasobów 

pochodzących z infiltracji wód powierzchniowych.   

Na przeważającym obszarze  subregionu występują dobre warunki  zasilania wód podziemnych 

przez  opady  atmosferyczne.  Sprzyjają  temu  licznie  występujące  wychodnie  warstw  poziomów 

wodonośnych  z  poziomów  przedczwartorzędowych.  Miąższość  osadów  plejstocenu  pomiędzy 

wychodniami  utworów  starszych,  poza  strefami  głębokich  dolin  kopalnych, wynosi  od  kilku  do  około 

30m, a w  ich stropowych partiach często zalegają przepuszczalne piaski  i piaski ze żwirem pochodzenia 

fluwioglacjalnego,  eolicznego  i  rzecznego.  Średni  moduł  zasilania  wód  podziemnych  wynosi  6‐12 

m3/hxkm2. Głównymi  strefami drenażu wód podziemnych  są doliny większych  rzek.  Zalegające płytko 

wodonośne warstwy są drenowane także przez mniejsze rzeki  i cieki powierzchniowe. Około 5 % wód 

podziemnych berze udział w głębokim  regionalnym obiegu, który  jest  skierowany na północ, do niżej 

położonej niecki mazowieckiej w subregionie środkowej Wisły nizinnym.  

Głębokość  strefy występowania wód  słodkich wynosi 300‐600 m. Największa  jest w północnej 

części Wyżyny Małopolskiej  i  na  obszarze  niecki  lubelsko‐radomskiej.  Na  całym  obszarze  przeważają 

wody  typu  HCO3‐Ca  i  HCO3‐Ca‐Mg.  Wody  piętra  kredowego  w  nieckach  miechowskiej  i  lubelsko‐

radomskiej  są  głównie  typu HCO3‐Ca. W wielu miejscach  są  one  jednak  zmienione  antropogenicznie. 

Występują  typy  wody  HCO3‐SO4‐Ca  i  HCO3‐SO4‐Ca‐Mg,  w  których  istniejąca  podwyższona  zawartość 

siarczanów  jest  skutkiem  zanieczyszczeń  antropogenicznych  (Prażak  J.,  2002a,b).  Sporadycznie 

występują też typy wody świadczące o jej zanieczyszczeniu azotanami lub chlorkami. Należy podkreślić, 

że pod względem przydatności do spożycia jest na ogół bardzo dobra lub dobra. Wody te nadają się do 

spożycia  bez  uzdatniania  lub  wymagają  jedynie  prostego  uzdatniania  z  powodu  niewielkiego 

podwyższenia zawartości Fe lub/i Mn (klasa jakości I lub II). Zawartość związków azotu przekracza ilości 

dopuszczalne tylko sporadycznie i ma charakter lokalny. Inne rodzaje zanieczyszczeń występują lokalnie i 

nie decydują o regionalnych właściwościach wód podziemnych.  

Zmiany warunków hydrogeologicznych są spowodowane   głównie przez pobór wody z  licznych 

ujęć  wód  podziemnych  i  odwadnianie  kopalń  odkrywkowych.  Odwodnienia  budowlane  spotyka  się 
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sporadycznie  i mają one ograniczony zasięg przestrzenny. Na wielu obszarach pobór wody z ujęć wód 

podziemnych  jest  na  tyle  duży  i  skoncentrowany,  że wytworzyły  się wokół  nich  duże  regionalne  leje 

depresji.  Odwadnianie  wyrobisk  górniczych  kopalń  wapieni,  margli,  dolomitów  i  piaskowców 

rozmieszczone  są  na  całym  obszarze  subregionu.  Największe  są  kopalnie  skał  węglanowych 

eksploatowanych  dla  potrzeb  przemysłu  cementowego  i  wapienniczego w  rejonie  Kielc, Wierzbicy  i 

Ożarowa. Dopływy wód podziemnych do wyrobisk górniczych  są  zróżnicowane od 100 do 1000 m3/h. 

Woda  z  odwodnień  odprowadzana  jest  do  najbliższych  rzek  i  cieków. Wokół  odwadnianych  kopalń 

powstają powiększające się leje depresji na coraz niższych poziomach eksploatacyjnych, dochodzące do 

80 m poniżej pierwotnego  zwierciadła wód podziemnych. W  lejach depresji ujęć wód podziemnych  i 

systemów  odwadniających  kopalnie  następuje  osuszenie  terenu  i  infiltracja  wód  powierzchniowych.  

Powoduje to zmniejszenie przepływów w rzekach i ciekach, w niektórych miejscach nawet ich stały  lub 

okresowy  zanik.  Jednocześnie należy  zwrócić uwagę na  fakt,  że odprowadzanie wód  kopalnianych do 

rzek wpływa na zwiększenie przepływów, co jest szczególnie zauważalne w okresach suchych. 

Gospodarka  komunalna,  rolnictwo  i  przemysł  zaopatrują  się w wodę  niemal wyłącznie  z  ujęć 

wód  podziemnych.  Pomimo  iż  tereny  Gór  Świętokrzyskich  są  pozbawione  użytkowych  poziomów 

wodonośnych  to  ich  zasoby  w  zupełności  pokrywają  zapotrzebowanie.  Największe  ujęcia  wód 

podziemnych  są  zlokalizowane  w  okolicach  Jędrzejowa,  Włoszczowy,  Kielc,  Skarżyska‐Kamiennej, 

Starachowic,  Ostrowca  Świętokrzyskiego,  Końskich,  Szydłowca,  Przysuchy  i  Radomia.  Rozbudowa 

gminnych wodociągów powoduje,  że podłącza się do nich wiele  indywidualnych użytkowników, którzy 

zrezygnowali z eksploatacji studni głębinowych. Systematycznie zmniejsza się  również pobór ze studni 

kopanych.  Aktualnie  prognozy  nie  wykazują  istotnych  zmian  zasobów  wód  podziemnych.  Istniejące 

rezerwy  zasobowe wystarczają na pokrycie w najbliższych  latach potrzeb miejscowych użytkowników. 

Należy  jednak  zaznaczyć,  że  stany  wód  podziemnych  w  subregionie  są  bardzo  zależne  od  wielkości 

zasilania zbiorników wód podziemnych przez opady atmosferyczne. Na niektórych obszarach w okresach 

posusznych wysychają  źródła  i  coraz mniej  używane  studnie  kopane,  lecz  nie  powoduje  to  istotnych 

zaburzeń w gospodarce wodnej.  

Zlewnia Zbiornika Brody Iłżeckie w całości położona jest w granicach jednej jednolitej części wód 

podziemnych nr 101 i obejmuje następujące Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (źródło PSH PIG): 

 GZWP  415  (T1‐2)  –  rz.  górna  Kamienna,  zasoby  dyspozycyjne  około  1  790  m3/h  ‐ 

szczelinowo‐porowy i szczelinowo‐krasowy (piaskowce, mułowce, wapienie, margle), 

 GZWP  419  (D2,3)  ‐  Bodzentyn,  zasoby  dyspozycyjne  około  500  m3/h);  środkowo‐  i 

górnodewoński ‐ szczelinowo‐krasowy (wapienie, dolomity). 
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3.5. Sieć	hydrograficzna	i	typologia	JCWP	
 

Rzeka  Kamienna  jest  lewostronnym  –  II  rzędowym dopływem Wisły o  całkowitej powierzchni 

zlewni  1892  km2,  z  czego  na  jej  górny  fragment  stanowi  zlewnię  całkowitą  Zbiornika  Brody.  Rzeka 

stanowi główną oś drenażową regionu, odwadniając obszar zlewni zbiornika na odcinku do największego 

dopływu – rz. Kamionki w kierunku południowo‐wschodnim, następnie wschodnim.  Zlewnia jest zlewnią 

asymetryczną  z  przewagą    dopływów  prawostronnych,  odprowadzających  wody  z  obszaru 

wododziałowego  Gór  Świętokrzyskich.  Kierunki  odpływu  wód  w  prawostronnej  części  zlewni  są 

uzależnione od istniejącej sieci dolin rzecznych. Przeważają kierunki północne, co w przeciwieństwie do 

lewostronnej  części  zlewni  nie  jest  odzwierciedleniem  czwartorzędowych  zmian  morfologicznych 

stymulowanych  klimatem,  lecz  strukturą  podłoża  pochodzenia  wczesno‐trzeciorzędowego  i  zmian 

neotektonicznych. 

 
Ryc. 5. Rzeka Kamienna w rejonie Starachowic (fot. własna) 

 

Głównym  dopływem  Kamiennej  jest  Kamionka  (dawniej  Łączna)  o  częściowo  górskim 

charakterze  (spadki  do  5‰)  i  dużą  zmiennością  wielkości  odpływu,  uzależnionego  od  aktualnych 

warunków opadowych. Na odcinku  źródłowym,    rzeka Kamienna, silnie meandrując, płynie wąską – w 

przeszłości podmokłą, a obecnie  silnie  zmeliorowaną doliną. Głównymi dopływami na  tym odcinku  są 

prawostronne:  Kuźniczka,  Kobylanka  i  Kamionka  oraz  lewostronne:  Bernatka  i  Oleśnica.  Odcinek 

Kamiennej  od  Skarżyska‐  Kamiennej  do  Zbiornika  Brody  Iłżeckie  jest  uregulowany  i  częściowo 

zmeliorowany, jeszcze wg XIX‐wiecznych założeń. Sieć dopływów jest na tym odcinku znacznie uboższa, 

a z głównych cieków zasilających można wymienić prawostronne: Żarnówkę, Lubiankę oraz lewostronną 
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Młynówkę. Przeciętne spadki cieków w tej części zlewni wskazują  ich charakter zbliżony do nizinnego  i 

poza odcinkami źródłowymi z reguły nie przekraczają 3‰. 

Oprócz Zbiornika Brody Iłżeckie w rozpatrywanej części zlewni Kamiennej większymi elementami 

obszarowymi sieci  hydrograficznej są: zbiorniki na Kamionce w Rejowie (pow. 27,4 ha) i w Suchedniowie 

o  pow.  22,3  ha,  na  Lubiance  (pow.  ponad  34  ha)  i  Kamiennej  „Pasternik”  pow.  48,7  ha.  Sieć 

hydrograficzną uzupełniają liczne zbiorniki powyrobiskowe i poprzemysłowe, częściowo wykorzystywane 

obecnie do gospodarki rybackiej. Znaczące obszary okresowo  lub stale podmokłe występują  jedynie na 

niewielkich odcinkach dolin cieków: Oleśnicy, Bernatki i Żarnówki.   

 

 
Ryc. 6. Rzeka Kamienna – ujście do Zbiornika Brody Iłżeckie (fot. własna) 

 

W  zasilaniu wód  dominuje  typ  zasilania  zrównoważony  (zasilanie  podziemne  jest  zbliżone  do 

powierzchniowego)  jedynie  na  niewielkim  północnym  fragmencie  zauważa  się  niewielką  przewagę 

zasilania opadowego. Reżim hydrologiczny jest silnie uzależniony od warunków atmosferycznych (ryc. 7.) 

z jednym wyraźnym wezbraniem wiosennym i nieco mniejszym letnim. 
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Ryc. 7. Uproszczony hydrogram średnich przepływów rzeki Kamiennej z wielolecia 1951‐1990 w profilu Brody 

(opracowano na podstawie danych z Progr. małej retencji dla woj. świętokrzyskiego – za IMGW) 

 

  Przepływy  charakterystyczne  wg  danych  RZGW Warszawa  dla  poszczególnych  SCWP, 

zamieszczono w tabeli poniżej: 

  

Tabela  1. Wybrane  przepływy  charakterystyczne  i  prawdopodobne  dla  profili  zamykających  JCWP  na  rzece 

Kamiennej (źródło: RZGW Warszawa)  

Nazwa SCWP  Kod SCWP  SSQ [m3/s]  SNQ [m3/s]  Qgw95 [m3/s]  Qgw90 [m3/s]

Kamienna do Bernatki  SW0201  1,84  0,5  0,51  0,62 

Kamienna od Bernatki do Żarnówki 
(włącznie) 

SW0202  3,01  0,81  0,84  1,02 

Kamienna od Żarnówki do zb. Brody 
Iłżeckie 

SW0203  3,91  1,06  1,09  1,32 

 

 Dla  potrzeb  niniejszego  opracowania,  podczas  prac  terenowych,  dokonano  dodatkowych 

pomiarów  przepływu  dla  cieków  dopływających  bezpośrednio  do  Zbiornika  Brody  Iłżeckie  oraz 

wykorzystano wielkości przepływów na rzece Kamiennej, otrzymane z Nadzoru Zlewni RZGW Warszawa. 

Zestawienie przepływów pomiarowych i obliczeniowych zamieszczono w tabeli 2. 
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Tabela  2.  Wyniki  pomiarów  natężenia  przepływów  w  profilach  pomiarowo  badawczych  (oznaczenie  profili 

zgodnie z mapą rozmieszczenia profili pomiarowych zamieszczoną w dalszej części opracowania) 

Profil  Nazwa cieku  Q [m3/s] 

Q1  Kamienna (Starachowice)  1,332 

Q2  Dopływ z Kuczowa  0,007 

Q3  ciek bez nazwy (dopł. z Dziurowa)  0,0025 

Q4  Kamienna (dopływ do zbiornika)  1,506 

Q5  Ruśna  0,004 

Q6  Kamienna (wypływ ze zbiornika)  1,380 

Q7  Kamienna (Michałów)  1,480 

 

W  granicach  zlewni  Zbiornika  Brody  Iłżeckie  wydzielono  10  jednolitych  części  wód 

powierzchniowych  rzecznych,  ich  oznaczenia  wraz  z  typologią  zamieszczono  w  tabeli  poniżej. 

Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych JCWP rzecznych wraz z podstawową siecią hydrograficzną 

przedstawiono na ryc. 8. 

 

Tabela 3. Typologia JCWP rzecznych w zlewni Zbiornika Brody Iłżeckie 

L.p.  Nazwa JCWP  Kod JCWP  Kod SCWP  Typ JCWP  Charakter 

1 
Kamienna do 
Bernatki 

PLRW20005234
312 

SW0201 
Potok wyżynny krzemianowy z substratem 

drobnoziarnistym‐ zachodni (5) 
naturalna 

2 
Kamienna od 
Bernatki do 
Żarnówki 

PLRW20008234
35 

SW0202 
Mała rzeka wyżynna krzemianowa ‐ zachodnia 

(8) 
naturalna 

3  Wężyk 
PLRW20006234

34 
SW0202 

Potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych 

(6) 
naturalna 

4  Oleśnica 
PLRW20006234

329 
SW0202 

Potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych 

(6)
naturalna 

5  Żarnówka 
PLRW20005234

369 
SW0202 

Potok wyżynny krzemianowy z substratem 
drobnoziarnistym‐ zachodni (5) 

naturalna 

6 
Kamienna od 

Żarnówki do Zb. 
Brody Iłżeckie 

PLRW20008234
39 

SW0203 
Mała rzeka wyżynna krzemianowa ‐ zachodnia 

(8) 
naturalna 

7  Młynówka 
PLRW20006234

378 
SW0203 

Potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych 

(6) 
naturalna 

8  Dopływ z Kuczowa 
PLRW20005234

4 
SW0203 

Potok wyżynny krzemianowy z substratem 
drobnoziarnistym‐ zachodni (5) 

naturalna 

9  Lubianka 
PLRW20005234

389 
SW0203 

Potok wyżynny krzemianowy z substratem 
drobnoziarnistym‐ zachodni (5) 

naturalna 

10  Zb. Brody Iłżeckie 
PLRW20008234

59 
SW0204 

Mała rzeka wyżynna krzemianowa ‐ zachodnia 
(8) 

silnie 
zmieniona 
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Ryc. 8. Podstawowa sieć hydrograficzna zlewni Zbiornika Brody Iłżeckie z wyszczególnieniem granic zlewni 

jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (źródło: KZGW, MPHP 2010) 
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3.6. Zagospodarowanie	terenu	
 

Największą  powierzchnię  przedmiotowej  zlewni  zajmują  lasy  oraz  ekosystemy  seminaturalne 

(66,30%  powierzchni),  które  odgrywają  wiodącą  rolę  w  strukturze  przyrodniczej.  Są  najważniejszym 

ogniwem  wiążącym  główne  komponenty  środowiska  przyrodniczego,  ponieważ  tworząc  węzły 

ekologiczne  o  znakomitych  walorach  przyrodniczych  oraz  leśne  korytarze  ekologiczne  umożliwiają 

rozprzestrzenianie  się  gatunków.  Dodatkowo  spełniają  rolę  naturalnych  buforów  ochronnych, 

przejmujących  część  zanieczyszczeń  infiltrujących  w  strefie  aeracji  oraz  migrujących  z  wodami 

gruntowymi.  Grunty  pokryte  wodami  stanowią  niespełna  0,62%  obszaru  zlewni.  Tereny  rolnicze  o 

łącznej powierzchni 15936,7 ha (25,16%) zlokalizowane są w obrębie niezabudowanych i niezalesionych 

terenów  doliny  Kamiennej  oraz  jej  dopływów.  Koncentracja  zanieczyszczeń  pochodzących  ze  źródeł 

rolniczych może stanowić jedynie potencjalne zagrożenie dla jakości środowiska gruntowo – wodnego i 

wód powierzchniowych w tym rejonie, jednak z uwagi na zaniechanie intensywnej gospodarki rolnej nie 

stanowi  realnego  zagrożenia.  Tereny  przekształcone  antropogenicznie  zajmują  jedynie  7,92% 

powierzchni zlewni. Z punktu widzenia gospodarki krajowej obszar ten zaliczany jest do regionów słabiej 

uprzemysłowionych. Szczegółowy udział poszczególnych form użytkowania Zbiornika Brody Iłżeckie (wg 

klasyfikacji Corine Land Cover) przedstawia tabela nr 4.   

 

Tabela 4. Formy użytkowania terenu w Zlewni Zbiornika Brody Iłżeckie [wg Corine Land Cover 2010 i BDOT] 

Sposób użytkowania 

Kod wg 
klasyfikacji 
Corine Land 

Cover 

Powierzchnia 
w ha 

Udział % 
w całkowitej 

powierzchni zlewni 

Formy użytkowania stanowiące potencjalne źródła zanieczyszczeń obszarowych 

Tereny 
przekształcone 

antropogenicznie 

Tereny 
zurbanizowane 

Zabudowane  111, 112  4010,50  6,33 

7,92 

33,08 

Zantropizowane 
tereny zielone 

141, 142  ‐  ‐ 

Tereny górnicze, przemysłowe, 
handlowe i komunikacyjne 

121, 122, 123, 
124 

1006,50  1,59 

Tereny rolnicze 

Grunty orne 
nienawadniane 

211  7245,00  11,44 

25,16 Łąki  231  2257,50  3,56 

Sady, plantacje  222  ‐  ‐ 

Pozostałe  242, 243  6434,20  10,16 

Pozostałe formy użytkowania, w tym roślinność buforowa 

Lasy i ekosystemy 
seminaturalne 

Lasy 

Liściaste  311  1115,20  1,76 

66,30 

66,92 

Iglaste  312  28216,90  44,55 

Mieszane  313  9970,00  15,74 

Roślinność drzewiasta i krzewiasta  321, 322, 324  2691,30  4,25 

Wody  511, 512  389,90  0,62  0,62 
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Ryc. 9. Formy użytkowania terenu w Zlewni Zbiornika Brody Iłżeckie [wg Corine Land Cover 2010 i BDOT] 
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3.7. Charakterystyka	zbiornika	
 

Zbiornik Brody  Iłżeckie  jest  to zbiornik  retencyjny  leżący w sąsiedztwie trasy Radom‐Ostrowiec 

Świętokrzyski (trasa nr 9), trasy 42 na Starachowice i linii kolejowej nr 25. Administratorem zbiornika jest 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zbiornik w Brodach powstał w 1841 r. dla potrzeb 

istniejącej  tu  pudligarni  (zakład,  w  którym  oczyszcza  się  surówkę  z  węgla  i  innych  domieszek)  i 

funkcjonował do czasu katastrofalnej powodzi w 1903r., która zniszczyła większość urządzeń wodnych 

nad Kamienną.  

 

 
Ryc. 10. Zbiornik Brody Iłżeckie (fot. własna) 

 

Zbiornik Brody Iłżeckie został odbudowany w 1964r. w km 76+800 rzeki Kamiennej. Usytuowany 

jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Zapora została odbudowana w 1964 roku,  

z wykorzystaniem  zachowanego  przelewu wody, wykonanego  z  kamiennych  ciosów  a  pochodzącego  

z 1840 roku. Nowa tama miała za cel zaopatrywanie w wodę pobliskich Zakładów Górniczo‐Hutniczych  

w Zębcu. Jednakże nigdy do tego nie doszło, ze względu na wprowadzenie nowych oszczędnych w wodę 

technologii produkcji. Obecny  swój  kształt  zapora uzyskała w  1986  roku.  Zapora  ziemna o wysokości 

7,6m ulokowana  jest w miejscowości Brody. Zbiornik ma powierzchnię 261 ha, przy niepełnym zalewie 
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jest  to  260ha,  długość  5,3km  i maksymalną  głębokość  7m.  Pojemność  całkowita wynosi  7,5 mln m³, 

pojemność  powodziowa  ‐  1 mln  m3,  natomiast  pojemność  użytkowa  5  mln m³.  Średnia  głębokość 

zbiornika  to 2‐3 m. Zwierciadło wody  znajduje  się na wysokości 195 m n.p.m. Długość  zapory wynosi 

362,5 m. W zaporze, w rejonie lewego przyczółka pozostał, jako zabytek, fragment starego kamiennego 

przelewu  z  czasów  Stanisława  Staszica.  Istniejący  tu  dotąd  jaz  nazywany  staszicowskim  został 

zrekonstruowany  i wkomponowany w  skarpę odpowietrzną  zapory w Brodach  Iłżeckich  stanowiąc  jej 

ornament  (nie  pełniąc  już  żadnej  funkcji  technicznej).  Obecnie  zbiornik  pełni  funkcje 

przeciwpowodziowe  i  rekreacyjne.  Piętrzenie  wody  wykorzystywane  jest  też  dla  potrzeb  produkcji 

energii elektrycznej. W przyszłości mogłaby tutaj powstać elektrownia wodna dostarczająca energię na 

potrzeby  mieszkańców  okolicznych  wiosek.  Zbiornik  otoczony  jest  lasami  sosnowymi,  jodłowymi  i 

bukowymi  (40%),  natomiast  we  wschodniej  i  północnej  części  zbiornika  znajdują  się  tereny 

zurbanizowane. Zbiornik nie stanowi źródła wody pitnej.  

 

 
Ryc. 11. Urządzenia spustowe zapory czołowej (fot. własna)
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Ryc. 12. Plan batymetryczny Zbiornika Brody Iłżeckie wykonany przez Ośrodek Technicznej kontroli Zapór IMGW‐PIB w ramach projektu „KLIMAT”  
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3.8. Ograniczenia	w	użytkowaniu	zlewni	–	obszary	chronione	
 

Krajowy  system  obszarów  chronionych  tworzą  parki  narodowe,  rezerwaty  przyrody,  parki 

krajobrazowe  oraz  obszary  chronionego  krajobrazu.  Jest  to  układ  przestrzenny  wzajemnie 

uzupełniających się form przyrody. 

Na  terenie  zlewni  zbiornika  Brody  znajdują  się  trzy  rezerwaty.  Jednym  z  nich  jest  Rezerwat 

Dalejów.  Położony  na  terenie  gminy  Bliżyn  obejmuje  swoją  powierzchnią  obszar  87,76  ha.  Został 

utworzony w celu ochrony wielogatunkowych drzewostanów składających się głównie z liczących od 80 

do 150  lat  jodeł  i modrzewi polskich. Lasy te pochodzą z tzw. samosiewu czyli powstały bez  ingerencji 

człowieka. W  runie  leśnym można  spotkać wiele  gatunków  rzadkich  i  chronionych  roślin  (wawrzynek 

wilczełyko, storczyk plamisty, podkolan biały, bluszcz pospolity, kosaciec syberyjski, konwalia majowa), 

zwierząt  (łasica,  kuna  leśna,  kret,  jeż,  koszatka,  ryjówka  aksamitna)  oraz  ptaków  (  jarząbek,  dzięcioł 

czarny, dzięcioł zielony, pliszka górska, kowalik, kukułka, raniuszek). 

Kolejnym  rezerwatem  jest  utworzony  celem  zachowania  naturalnych,  wielogatunkowych 

zbiorowisk leśnych Rezerwat Wykus. Zajmuje on 53,01 ha w południowej części zlewni.  Położony jest na 

zachodnim  zboczu wzniesienia Wykus  (326 m  n.p.m.) w  głębi wschodniej  części  leśnego  kompleksu 

Puszczy  Świętokrzyskiej w  dolinie  rzeki  Lubianka  z  jej  lewobrzeżnym,  bezimiennym  dopływem. Wiek 

drzew, które występują na terenie rezerwatu waha się w granicach od 70 do 100  lat, z egzemplarzami 

dochodzącymi do 140 lat. Obszary te porasta roślinność leśna taka jak buczyna karpacka, grąd, wyżynny 

bór jodłowy, bór mieszany, środkowopolski bór mieszany z jodłą i łęg olszowo jesionowy. W podszyciu i 

runie  leśnym  natomiast  można  spotkać  m.in.  przylaszczkę,  żywca  gruczołowatego,  możylinka 

trójnerwowego, dębówkę rozłogową, wawrzynka wilczełyko oraz widłaka wrońca. 

Następnym, zasługującym na uwagę  rezerwatem  jest powstały w 1997  roku Rezerwat Skały w 

Krynkach. Obejmuje on obszar lasu i skał o powierzchni ponad 25 ha. Rezerwat ten znany jest z atrakcji 

przyrodniczych  jakimi  są  jaskinie pseudokrasowe.  Jest  ich pięć: Płaska  Jama  I  (długość 5,5 m), Płaska 

Jama  II  (długość 5,5 m), Płaska  Jama  III  (długość 2,5 m), Grota  Skrzatów  (długość 3 m)  i  Jaskinia  Św. 

Barbary  (długość  18  m),  która  jest  drugą  pod  względem  długości  pseudokrasową  jaskinią  regionu 

świętokrzyskiego.  Na  terenie  rezerwatu  występują  chronione  naturalne  odsłonięcia  piaskowców 

triasowych przybierających formę skałek, ambon, progów, ścian, grzybów i bloków skalnych. 

Na  krańcach północno  zachodnich  zlewnia  zbiornika Brody  graniczy  z utworzonym na  terenie 

gminy Przysucha Rezerwatem Podlesie. 

Kolejną  występującą  na  terenach  zlewni  formą  ochrony  przyrody  są  obszary  chronionego 

krajobrazu. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej położony jest na terenie gminy Brody oraz 

w częściach gmin: Wąchock, Mirzec i Suchedniów. Duże urozmaicenie podłoża skalnego, rzeźby oraz gleb 

ma  wpływ  na  występowanie  zróżnicowanej  i  bogatej  roślinności.  Na  terenach  piaszczysto  ‐  ilastych 

pokrytych osadami plejstoceńskimi występują liczne siedliska oligotroficzne. Są to świeże bory sosnowe 

oraz występujące w Lasach  Iłżeckich bory mieszane. W  lasach  tych  spotkać można prawnie chronione 
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rośliny (wawrzynek główkowy, wisienka stepowa, zawilec wielokwiatowy, len złocisty, aster gawędka) a 

wśród nich osobliwości florystyczne jakimi są murawy i zarośla kserotermiczne ze stepową ostnicą Jana. 

W  środkowej  części  zlewni  znajduje  się  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Iłża  –  Makowiec. 

Obejmuje on dolinę rzeki  Iłżanka w  jej górnym biegu, która przecina Wzgórza  Iłżeckie. Występują tutaj 

rzadkie gatunki roślin (wawrzynek wilczełyko,  listera  jajowata, groszek wiosenny) oraz zwierząt (bocian 

czarny, orlik krzykliwy, borsuk, łoś) W licznych łomikach i wyrobiskach wokół Iłży znajdowane są szczątki 

skamieniałych roślin i zwierząt. 

Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Lasy  Przysusko  –  Szydłowieckie  obejmuje  tereny  północnej 

części województwa  świętokrzyskiego. Charakteryzuje  się urozmaiconą  rzeźbą  terenu a  także  licznymi 

strumykami ze  źródliskami. Znaczną część obszaru pokrywają duże kompleksy  leśne borów sosnowo – 

jodłowych z bukiem oraz dębem dochodzącym do 140  lat.. Kraina ta stanowi bardzo atrakcyjny region 

turystyczno  –  wypoczynkowy  a  także  naukowo  –  badawczy.  Najlepiej  poznana  jest  na  tym  terenie 

ornitofauna. Z rzadkich gatunków ptaków występują cietrzewie, jarząbki, bociany czarne i orły bieliki.  

W zachodniej części gminy Stęporków znajduje się Konecko – Łopuszański Obszar Chronionego 

Krajobrazu.  Prawie  50%  powierzchni  zajmują  duże  kompleksy  leśne  o  charakterze  naturalnym  z 

wielogatunkowymi  drzewostanami  z  przewagą  jodły  i  sosny  oraz  z  domieszką  dębu,  świerka,  buku  i 

grabu.  Obszar  ten  utworzono  w  celu  ochrony  wód  podziemnych  i  powierzchniowych.  Odgrywa  on 

również  ważną  rolę  klimatotwórczą  i  aerosanitarną  mając  znaczący  wpływ  na  poprawę  powietrza 

atmosferycznego.  Na  omawianym  terenie  rosną  min.  gęsiówka  szorstkowłosista,  pełnik  europejski, 

pomocnik  baldaszkowy,  wawrzynek  wilczełyko,  wielosił  błękitny  i  zawilec  wielokwiatowy.  Faunę 

reprezentują jelenie europejskie, dziki i sarny. 

Na  terenie  gminy  Suchedniów w  zlewni  rzeki  Kamionki  leży  Podkielecki Obszar  Chronionego 

Krajobrazu  z  silnie  zróżnicowaną  florą.  Występują  tutaj  zbiorowiska  lasów  liściastych,  świeże  bory 

sosnowe  i  bory mieszane  z  udziałem  jodły  a  także  lasy  jesionowo  –  olszowe  z  licznymi  gatunkami 

rzadkich  i  prawnie  chronionych  roślin  takich  jak:  omieg  górski,  kozłek  bzowy,  świerząbek  orzęsiony. 

Doliny rzek zachowały charakter mało zmienionych cennych stref łąkowo – wodnych. 

W  celu  ochrony  najcenniejszych  walorów  historyczno  –  kulturowych,  krajobrazowych  oraz 

środowiska przyrodniczego utworzono na  terenie  zlewni zbiornika Brody dwa parki krajobrazowe. We 

wschodniej części znajduje się Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy którego 91% powierzchni 

porastają  lasy.  W  runie  leśnym  żyje  około  995  gatunków  roślin  naczyniowych  z  czego  73  podlega 

ochronie. Wśród fauny spotkać można łosie, jelenie, borsuki oraz piżmaki. 

W  obrębie  Wyżyny  Kieleckiej,  pomiędzy  doliną  rzeki  Kamiennej  na  północy  i  Doliną 

Bodzentyńską  na  południu  leży  Sieradowicki  Park  Krajobrazowy.  85%  obszaru  parku  zajmują  zwarte 

kompleksy  lasów wschodniej  części  Puszczy  Świętokrzyskiej  zwane  Lasami  Siekierzyńskimi. Występuje 

tutaj aż 12 typów siedliskowych lasu od boru świeżego do olsu oraz 11 zespołów roślinności leśnej wśród 

których dominują lasy mieszane świeże oraz lasy mieszane z dużym udziałem jodły i modrzewia. W runie 

leśnym spotkać można wiele gatunków  roślin objętych  ścisłą ochroną a wśród nich: paprocie, widłaki, 

goździki kosmate, pluskwice europejskie, tojady dzióbate, powojniki proste, sasanki wiosenne i otwarte, 
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rosiczki  długolistne,  parzydła  leśne, wawrzynki wilczełyko,  bluszcze  pospolite,  naparstnice  zwyczajne, 

gnidosze rozesłane i królewskie. Lasy parku stanowią ostoję dla zwierząt takich jak nietoperz,  łasica czy 

gronostaj oraz dla ptaków reprezentowanych przez bociana białego i czarnego, myszołowa zwyczajnego, 

jastrzębia gołębiarza, zimorodka, dudka, słonkę, bażanta i cietrzewia. Występują tu płazy: żaba, rzekotka 

drzewna, ropuch a także gady: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec żmija zygzakowata. 

 

 
Ryc. 13. Zlewnia Zbiornika Brody Iłżeckie –obszary chronione (na podstawie MPHP 2010, GDOŚ) 

 

Na  omawianym  obszarze wyznaczone  zostały  trzy  obszary  Sieci  Ekologicznej  Europy NATURA 

2000.  Obszar  Specjalnej  Ochrony  Siedlisk  Lasy  Skarżyskie  (PLH260011)  to  poprzecinane  dolinami 

strumieni wzgórza  i pagórki oraz  rozległe powierzchnie  terenu  równinnego  i  falistego.  Swoje obszary 

źródliskowe mają tutaj rzeki Oleśnica i Bernatka, które są dopływami Kamiennej. Centralną część zajmują 

charakteryzujące się dużą różnorodnością pod względem florystycznym torfowiska wysokie i przejściowe 

położone w obniżeniu terenu przyległego od południa do Wzgórz Szydłowieckich. Dużą rolę w systemie 

ochrony  tej  ostoi  odgrywają  łąki  powstałe  po  osuszeniu  rozlewisk  rzeki  Oleśnicy.  Są  one miejscem 

występowania  dwóch  gatunków  naturowych  motyli  przeplatki  aurinii  oraz  czerwończyka  nieparka. 

Oleśnica wraz z dopływami jest siedliskiem bobra europejskiego. 

Obszar  Specjalnej  Ochrony  Siedlisk  Lasy  Suchedniowskie  (PLH260010)  obejmuje  dwa  pasma 

wzniesień Płaskowyż Suchedniowski  i Wzgórza Kołomańskie, które to są zbudowane z dolnotriasowych 
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piaskowców,  gdzieniegdzie  przykrytych  plejstoceńskimi  piaskami  i  glinami.  Łącznie  ponad  80% 

powierzchni  zajmują  lasy mieszane  i bory. W obniżeniach  terenu  zachowały  się  torfowiska  i wilgotne 

łąki.  Użytki  rolne  oraz  pola  uprawne  to  jedynie  8%  terenu.  Na  obszarze  ostoi  znajdują  się  tereny 

źródliskowe rzeki Kamionki. 

Obszar  Specjalnej  Ochrony  Siedlisk  Ostoja  Sieradowicka  (PLH260031)  obejmuje  fragment 

Płaskowyżu  Suchedniowskiego  i  fragment  Pasma  Sieradowickiego. Wzniesienia  zbudowane  głównie  z 

masywnych piaskowców dolnotriasowych, na których zalegają osady plejstoceńskie stanowią regularne 

ciągi garbów denudacyjnych pomiędzy zabagnionymi dolinkami. Rozległy kompleks  leśny wchodzący w 

skład Puszczy Świętokrzyskiej porozdzielany jest strumieniami stanowiącymi dopływ rzeki Kamiennej.  

Zlewnia  zbiornika  Brody  graniczy  na  północnym  zachodzie  z  Obszarem  Specjalnej  Ochrony 

Siedlisk  Dolina  Czarnej  (PLH260015)  oraz  w  bardzo  niewielkim  stopniu  leży  w  granicach  Obszaru 

Specjalnej Ochrony  Siedlisk Ostoja Barcza  (PHL260025) na południu oraz Obszaru  Specjalnej Ochrony 

Siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038) na wschodzie. 

 
Ryc. 14. Zlewnia Zbiornika Brody Iłżeckie ‐ obszary Natura 2000 
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4. Znaczenie	i	funkcje	zbiornika	
 

Zbiornik Brody Iłżeckie powstał w latach 1960‐1964 dla zaopatrzenia w wodę niefunkcjonujących 

obecnie zakładów przemysłowych   w Zębcu  i Tychowie. Posiada on zarówno cechy zbiornika nizinnego 

jak i górskiego. Zapora czołowa zbiornika zlokalizowana jest w 83,6 km rzeki Kamiennej w miejscowości 

Brody  Iłżeckie  w  woj.  świętokrzyskim.  Zbiornik  położony  jest  w  kierunku  południowo‐zachodnim  i 

północno‐wschodnim. 

Obecnie  zbiornik  pełni  głównie  funkcję  przeciwpowodziową.  Służy  wyrównaniu minimalnych 

przepływów rzeki Kamiennej poniżej zbiornika. Dodatkowo na zbiorniku zlokalizowana  jest elektrownia 

wodna dzięki czemu zbiornik pełni funkcję energetyczną. 

Obecnie zbiornik stanowi ważne miejsce na mapie turystycznej regionu w tym w szczególności 

ma  ogromne  znaczenie  dla  Gminy  Brody.  Niejednokrotnie  podkreślana  jest  odbudowa  funkcji 

rekreacyjnej  zbiornika  jako  jedna  z  najważniejszych  inwestycji  w  regionie  i  stanowi  ważny  punkt  w 

aktywizacji  turystycznej.  W  strategii  rozwoju  Gminy  Brody  zbiornik określany jest jako potencjalne 

wspaniałe miejsce do rekreacji i uprawiania sportów wodnych, a jego wykorzystanie jest ściśle związane 

z osiągnięciem zadowalającego stanu jego wód. „… Teren stanowi znaczny potencjał do rozwoju 

rekreacji i wędrówek turystycznych. Jest elementem Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Kamiennej. Rzeki przepływające przez gminę mają przeważnie trudny do określenia stan czystości z 

uwagi na brak badań z wyjątkiem głównej rzeki Kamiennej prowadzącej wody pozaklasowe. 

Wykorzystanie istniejącego zbiornika   wodnego jest w głównej mierze uzależnione od poprawy stanu 

czystości wód tej rzeki..” 

Dodatkowo jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego, gdzie „… podstawą  gospodarki 

rynkowej  na  terenie  gminy  winna  być  turystyka  i  przedsiębiorczość  związana  z  obsługą  ruchu 

turystycznego.  Szczególnie  obiecującymi  czynnikami  rozwoju  przedsiębiorczości  obsługującej  ruch 

turystyczny  byłoby  uporządkowanie  problematyki  związanej  z  czystością  istniejącego  zbiornika 

wodnego…” 
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5. Jakość	wód	zbiornika	i	dopływów	 	

5.1. Dotychczasowe	badania	jakości	wód	
 

W celu ustalenia rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika 

Brody  Iłżeckie  dokonano  analizy  danych  pochodzących  z  monitoringu  wykonywanego  w  ramach 

Państwowego Monitoring  Środowiska.  Ocena  stanu  wód  Jednolitych  Części Wód  powierzchniowych 

wchodzących w skład zlewni zbiornika została opracowana w ramach monitoringu operacyjnego. 

 
Tabela  5.  Ocena  stanu  lub  potencjału  ekologicznego  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  rzecznych  i 

jeziornych [źródła danych GIOŚ/KZGW] * 

Kod JCWP 
SCWP 

 
Nazwa 
JCWP 

Stan ekologiczny/potencjał 
Stan 

chemiczny 
MonitoringKlasa 

elementów 
biologicznych

Klasa 
elementów 

morfologicznych

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

PLRW20005234312  SW0201
Kamienna 
do Bernatki 

III  I  I  Dobry 
MO WIOŚ 
2012 

PLRW2000823435  SW0202
Kamienna 
od Bernatki 
do Żarnówki 

n.b.  n.b.  n.b.  n.b. 
 

PLRW2000623434  SW0202 Wężyk           

PLRW20006234329  SW0202 Oleśnica  III  I  PSD  n.b. 
MO WIOŚ 
2012 

PLRW20005234369  SW0202 Żarnówka  n.b.  n.b.  n.b.  n.b.   

PLRW2000823439 
 

SW0203
 

Kamienna 
od Żarnówki 
do Zb. Brody 

Iłżeckie 
 

IV  I  II  Dobry 
MO WIOŚ 
2012 

 
PLRW20006234378 

 

SW0203
 

Młynówka 
 

V  I  PSD  Dobry 
MO WIOŚ 
2012 

PLRW200052344 
 
 

SW0203
 

Dopływ z 
Kuczowa 

 
n.b.  n.b.  n.b.  n.b.   

PLRW20005234389 
 
 

SW0203
 

Lubianka 
 

II  I  II  nb 
MO WIOŚ 
2012 

PLRW2000823459 
 

SW0204
 

Zb. Brody 
Iłżeckie 

 
III  II  PPD  nb 

MO WIOŚ 
2012 

* dane na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane/nych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
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Obecnie monitoring WIOŚ prowadzony jest w następujących punktach w zlewni zbiornika. 

Tabela  6.  Ocena  stanu  lub  potencjału  ekologicznego  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  rzecznych  i 

jeziornych [źródła danych GIOŚ/KZGW]* 

Nazwa JCWP Kod JCWP Kod punktu Nazwa punktu 

Kamienna do Bernatki PLRW20005234312 PL01S1001_1500 Kamienna - Bzin 

Kamienna od Żarnówki do Zb. Brody Iłżeckie PLRW2000823439 PL01S1001_1502 Kamienna - Michałów 

Oleśnica PLRW20006234329 PL01S1001_1510 
Oleśnica - Skarżysko 

Kamienna 

Młynówka PLRW20006234378 PL01S1001_1509 Młynówka - Starachowice 

Lubianka PLRW20005234389 PL01S1001_1508 Lubianka - uj. do Kamiennej 

* dane na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane/nych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

 

Z uwagi na brak punktu monitoringu zlokalizowanego bezpośrednio na zbiorniku w celu oceny 

stanu  wód  zbiornika  wykorzystano  dane  dla  punktu  zlokalizowanego  poniżej  zbiornika  –  Kamienna 

Nietulisko.  Uznano,  że  punkt  ten  będzie  reprezentatywny  dla  oszacowania  wielkości  zanieczyszczeń 

wynoszonych ze zbiornika, a co za tym idzie reprezentatywny dla oszacowania rzeczywistego ładunku w 

zbiorniku. 

W  czterech  scalonych  zlewniach    [SW0201]  [SW0202]  [SW0203]  [SW0204]    w  ramach  PMŚ 

monitorowanych  jest sześć zlewni JCWP. Dwie zlewnie Kamienna do Bernatki  i Zb. Brody  Iłżeckie mają 

umiarkowany potencjał ekologiczny natomiast dwie zlewnie Oleśnica  i Lubianka mają dobry potencjał 

ekologiczny.  Zlewnia  Kamienna od  Żarnówki ma potencjał  słaby,  a  jedynie  zlewnia Młynówka ma  zły 

potencjał ekologiczny. 

Ostatecznie analizy prowadzone były dla dwóch punktów monitoringowych. 

 

Tabela 7. Punkty analiz jakości wód rzeki Kamiennej w ramach PMŚ * 

Nazwa punktu  Km cieku  rzeka  Współrzędne X  Współrzędne X 

Michałów  85  Kamienna  647298,557  351614,639 

Nietulisko  67,7  Kamienna  659214,655  347291,943 

* dane na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane/nych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

 

W toku analiz uznano, że jakość wód w punkcie zlokalizowanym powyżej zbiornika w Michałowie 

odpowiada rzeczywistej wielkości zanieczyszczeń trafiających do  zbiornika ze zlewni rzeki Kamiennej. 

Pozostałe  cieki  dopływające  bezpośrednio do  zbiornika,  pozbawione  są  punktów monitoringu 

WIOŚ, w  związku  z  czym  konieczne  stało  się wykonanie  pomiarów  i  analiz  uzupełniających  dla  tych 

cieków. Dane pochodzące z dla ww. punktów pomiarowych WIOŚ zebrano w tabelach 8 i 9. 

Z uwagi na niekompletność danych oraz brak możliwości wnioskowania o ewentualnym wpływie 

czynników  zewnętrznych  na  poszczególne  elementy  jakości  wód,  odstąpiono  od  analiz  danych  
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w odniesieniu do rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń zbiornika. Konieczność uzupełninia informacji oraz 

ujednolicenia danych z punktów monitoringowych WIOŚ wymusiła wykonanie badań uzupełniających na 

rzece Kamiennej oraz innych ciekach w zlewni zbiornika.  

 

Tabela 8. Parametry jakości wód rzeki Kamiennej w punkcie Michałów [źródła danych: WIOŚ Kielce]* 

Kamienna 
Michałów 

Przewod
‐ność 

pH  BZT5  Azotany  Azotyny 
Azot 

amonowy 
Azot 

Kjeldahla 
Azot 
ogólny 

Fosforany 
Fosfor 
ogólny 

WWA  OWO 

2002  nb  nb  nb  nb  0,051  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

2003  nb  nb  nb  nb  0,049  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

2004  nb  nb  nb  nb  nb  0,729  1,241  nb  nb  nb  nb  nb 

2005  nb  nb  nb  nb  nb  0,932  1,345  nb  nb  nb  nb  nb 

2006  nb  nb  2,167  14,16  1,153  0,67  1,031  4,278  0,275  0,286  nb  nb 

2007  nb  nb  nb  14,865  0,131  nb  nb  4,103  0,308  nb  nb  nb 

2008  nb  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d 

2009  nb  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d 

2010  298  7,4  3,6  1,4  nb  2,54  3,6  5,073  0,09  0,14  nb  nb 

2011  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

2012  374  7,7  2,9  2,1  nb  0,37  1,2  3,333  0,23  0,18  nb  nb 

2013  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

nb – nie badano 

b.sz.d – brak szczegółowych danych 

* dane na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane/nych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

 

Tabela 9. Parametry jakości wód rzeki Kamiennej w punkcie Michałów [źródła danych: WIOŚ Kielce]* 

Zb. Brody 
Iłżeckie/Ka
mienna 
poniżej 
zbiornika 

Przewod‐
ność 

pH  BZT5  Azotany 
Azoty
ny 

Azot 
amonowy 

Azot 
Kjeldahla 

Azot 
ogólny 

Fosforany 
Fosfor 
ogólny 

WWA  OWO 

2002  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

2003  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

2004  nb  nb  3,589  nb  nb  nb  1,977  nb  nb  nb  nb  nb 

2005  nb  nb  4,32  nb  nb  nb  nb  nb  0,325  nb  0,2161  nb 

2006  nb  9,1  10,063  nb  nb  nb  3,826  4,75  nb  0,43  nb  15,051 

2007  nb  8,6  nb  nb  nb  nb  1,404  nb  0,371  0,366  nb  nb 

2008  nb  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d 

2009  nb  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d  b.sz.d 

2010  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

2011  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

2012  345  8,9  6,2  0,4  nb  nb  nb  2,808  0,13  0,13  nb  12 

2013  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb  nb 

nb – nie badano 

b.sz.d – brak szczegółowych danych 

* dane na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane/nych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
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5.2. Aktualny	stan	ekologiczny	zbiornika	i	dopływów	–	badania	
uzupełniające	

5.2.1. Metodyka	wykonywania	uzupełniających	badań	laboratoryjnych	
 

Bezpośrednio w terenie dokonywano pomiarów odczynu pH  i przewodnictwa elektrolitycznego 

wody. W  zbiorniku mierzono  także przeźroczystość wody  za pomocą krążka Secchiego.   W pobranych 

próbkach  wody  analizowano  każdorazowo  zawartość  form  azotu  (amonowego,  azotynowego, 

azotanowego,  organicznego  i  ogólnego)  i  fosforu  (fosforanów  rozpuszczonych  i  fosforu  ogólnego). 

Ponadto, analizowano  zawartość  zawiesiny ogólnej  (suchej masy  sestonu) o koncentrację chlorofilu‐a.  

Analizy  fizyczno‐chemiczne  wykonywano  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (Elbanowska  i  in.  1999), 

korzystając z następujących metod: 

 azot amonowy  – metoda spektrofotometryczna z odczynnikiem Nesslera,  

 azot  azotynowy  –  metoda  spektrofotometryczna  z  kwasem  sulfanilowym  i  1‐

naftyloaminą,  

 azotany – metoda salicylanowa,  

 azot organiczny – metoda Kjeldahla  

 fosforany  rozpuszczone  i  fosfor  ogólny  –  metodą  molibdenianową  z  kwasem 

askorbinowym jako reduktorem.  

Suchą masę sestonu analizowano wagowo po filtracji na sączkach szklanych Whatmanna GF/C i 

wysuszeniu  w  temperaturze  105ºC.  Sączki  z  tej  samej  bibuły  wykorzystywano  również  do  analizy 

chlorofilu‐a  metodą  Lorenzena  (metoda  spektrofotometryczna  monochromatyczna  po  ekstrakcji 

acetonem  z poprawką na  feopigmenty‐a  )  (PN‐86, C‐05560‐02). Zawartość  tlenu  rozpuszczonego oraz 

materii organicznej, wyrażonej  jako biochemiczne  zapotrzebowanie  tlenu  (BZT5) metodą Winklera, po 

uprzednim utrwaleniu próbek siarczanem manganu i alkalicznym odczynnikiem jodkowym.  
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Ryc. 15. Pobór prób wody i osadów dennych na Zbiorniku Brody Iłżeckie w ramach badań uzupełniających 

 

Próbki  osadów  dennych  pobierane  były  jednorazowo  z  7  stanowisk  badawczych  za  pomocą 

zmodyfikowanego  czerpacza  rurowego  Kajaka.  Analizie  poddawano  powierzchniową,  ca  10‐

centymetrową warstwę  osadów. W  każdej pobranej  próbce  analizowano  zawartość  fosforu ogólnego 

oraz jego frakcji zgodnie ze schematem frakcjonowania zaproponowanym przez Psennera i in. (1988). W 

mokrej próbce osadu o objętości 1 cm3 oznaczano 5 frakcji fosforu: 

 luźno związany (NH4Cl‐P) – ekstrahowany przez 2 godziny 1‐molowym roztworem NH4Cl; 

 związany  z  żelazem  (Fe‐P)  –  ekstrahowany mieszaniną  (1:1) 0,11‐molowego NaHCO3  i 

0,11‐molowego Na2S2O4 przez 2 godziny; 

 związany  z  glinem  i  materią  organiczną  (NaOH‐P)  –  ekstrahowany  1‐molowym 

roztworem NaOH przez 18 godzin; 

 związany z wapniem (HCl‐P) – ekstrahowany przez 18 godzin 0,5‐molowym HCl 

 fosfor  pozostały  (Res‐P),  stanowiący  różnicę  między  zawartością  fosforu  ogólnego  a 

sumą czterech powyższych frakcji.  

Po  każdej  ekstrakcji  próbka  osadu  była  odwirowywana  z  prędkością  3000  obr./min.  przez  20 

minut,  a  w  uzyskanym  roztworze  oznaczano  zawartość  fosforu metodą  molibdenianową  z  kwasem 

askorbinowym  jako  reduktorem. Każdą wysuszoną w  temperaturze 105  oC próbkę osadu poddawano 

także  analizie  na  zawartość materii  organicznej  drogą  prażenia w  piecu muflowym w  temperaturze 

550oC  przez  4  godziny,  po  czym  z  różnicy wagi  przed  i  po  prażeniu  obliczano  procentową  zawartość 

materii  organicznej  (Myślińska  2001).    Ponadto  część  z  każdej  próby  świeżego  osadu  odwirowywano 
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przez godzinę, przy prędkości 3000 obr./min. celem uzyskania wody  interstycjalnej  (śródosadowej) do 

analizy stężenia fosforu ogólnego i fosforanów rozpuszczonych w niej zawartych.  

Badania  zjawiska kumulowania  fosforu w osadach dennych  lub  jego wydzielania wykonywane 

były  z  exsitu,  z  wykorzystaniem  niezaburzonych  rdzeni  osadów  pobieranych  przy  pomocy 

zmodyfikowanego  czerpacza  rurowego,  do  przezroczystych  rur wykonanych  z  PUMA  (polimetakrylan 

metylu) (ryc. 16). Ich celem było określenie wielkości wymiany fosforu zachodzącej na granicy faz woda‐

osad denny. Z każdego z 7 stanowisk pobrano 3 rdzenie osadu. Każdą rurę zawierającą pobrany osad o 

miąższości  około  15‐20  cm wraz  ze  znajdującą  się  nad  nim wodą  nadosadową  zamykano  gumowym 

korkiem.  Po  przewiezieniu  do  laboratorium  rdzenie  osadów  eksponowano w  ciemności w  ±  stałych 

warunkach termicznych, dostosowanych do panujących w zbiorniku (temp. +16oC).  

 

Ryc. 16. Schemat rury z pobranym osadem 

 
Podczas  eksperymentu  analizowano  stężenie  fosforu  ogólnego  w  wodzie  nadosadowej 

pobieranej z każdej rury (po delikatnym zamieszaniu, tak by nie zmącić osadu) początkowo co 1‐2 dni, 

później  zaś  w  odstępach  3‐4  dniowych.  Po  pobraniu  każdej  próbki  wody  nadosadowej,  dolewano 

adekwatną objętość wody pochodzącej ze zbiornika o znanym stężeniu  fosforu ogólnego  i  fosforanów 

rozpuszczonych.  Przed  poborem  dokonywano  pomiaru  temperatury  i  stężenia  tlenu  rozpuszczonego 

oraz wysokość słupa wody, niezbędną do obliczenia  jej objętości. Łącznie eksperyment trwał ca 14 dni, 

co pozwoliło na przeanalizowanie zmian w stężeniu fosforu zachodzących w wodzie nadosadowej oraz 

określenie średniego wydzielania lub kumulowania fosforu w przeliczeniu na m2 osadu w ciągu doby.  Te 

same rdzenie osadu wraz z wodą nadosadową wykorzystano do przeprowadzenie doświadczenia ex‐situ 

mającego  na  celu  określenie  możliwości  stymulacji  wiązania  fosforu  w  osadzie  przez  dodanie 

preparatów inaktywujących fosfor. Z każdego stanowiska jeden rdzeń z trzech zgromadzonych stanowił 

próbę kontrolną, natomiast do dwóch pozostałych dodano preparat: do jednej dodano uznany na rynku 

preparat zawierający pierwiastek ziem rzadkich, lantan, osadzony na bentonicie tj. Phoslock�, natomiast 

do drugiego  rdzenia dodano preparat SINOBENT�, będący  również oparty na bentonicie  i  zawierający 

mieszaninę soli żelaza, magnezu  i wapnia. Oba preparaty dodano w takiej samej dawce (0,07 g/rdzeń). 
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Dalsza kolejność postępowania była adekwatna do postępowania podczas doświadczenia mającego na 

celu naturalną zdolność osadów do wiązania/uwalniania fosforu. 

Lokalizacje poboru prób wody zbiornika i cieków przedstawiono na mapa w rozdziale 2.2 

 

5.2.2. Podstawowe	właściwości	wody	
 

W  ramach badań uzupełniających przeprowadzono badanie podstawowych elementów  jakości 

wód  zbiornika  i dopływów. Wskaźniki poddane ocenie w  ramach badań uzupełniających  to wskaźniki, 

których  wielkości  świadczą  w  znaczący  sposób  o  stanie  zbiornika  i  możliwości  jego  rekultywacji. 

Dodatkowo  mogą  wskazywać  na  źródło  pochodzenia  zanieczyszczenia  zbiornika.  W  poniższej  tabeli 

przedstawiono  wielkości  badanych  elementów  jakości  wód  w  odniesieniu  do  wartości  granicznych 

dobrego stanu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).  

 

Tabela 10. Wyniki uzupełniających pomiarów parametrów fizyczno‐chemicznych i biologicznych wody zbiornika 

Stanowisko 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Wartość 
graniczna 
dobrego 
stanuParametr  Jednostka 

Elementy wymienione w rozporządzeniu    

pH  ‐  8,3  8,8  8,5  8,7  8,4  8,6  8,3  8,6  8,1  8,3  8,4  ≤ 6‐9 

przewodnictwo   [mS/cm]  282  256  283  262  264  254  258  254  217  259  261  ≤ 1500 

tlen   [mgO2/l]  13,2  10,8  17,2  23,0  13,4  15,0  12,4  15,8  11,2  10,0  10,2  ≥ 5 

BZT5   [mgO2/l]  3,7  4,9  18,2  18,5  9,5  11,3  7,1  8,5  6,0  5,3  4,8  ≤ 6 

azot amonowy  
[mgN‐
NH4/l] 

0,97  0,82  0,98  1,18  1,20  0,88  1,16  1,02  0,96  0,87  0,93  ≤ 1,56 

azot Kjeldahla   [mgN/l]  2,614  1,702  2,363 1,660 3,734 5,030 2,126 2,801 1,747  2,177  2,404  ≤ 2 

azot azotanowy  
[mgN‐

NO3/l] 
1,02  0,09  0,09  0,06  0,08  0,08  0,08  0,05  0,05  0,09  0,13  ≤ 5 

azot ogólny    [mgN/l]  3,64  1,79  2,46  1,72  3,82  5,11  2,21  2,85  1,79  2,27  2,54  ≤ 10 

fosforany 
rozpuszczone  

[mgP/l]  0,07  0,09  0,10  0,02  0,08  0,10  0,12  0,10  0,03  0,07  0,06  ≤ 0,31 

fosfor ogólny  [mgP/l]  0,09  0,10  0,17  0,09  0,15  0,12  0,20  0,20  0,07  0,16  0,13  ≤ 0,4 

Pozostałe badane elementy 

Secchi  [m]  0,8  0,7  0,7  0,7  0,8  0,8  0,9  0,9  0,8  0,9  0,9 

chlorofil‐a   [mg/l]  37,2  79,7  95,6  72,9  71,3  71,4  63,7  64,2  13,5  40,3  47,8 

seston  [mg/l]  14,2  25,8  28,7  16,0  17,7  16,3  18,3  16,3  14,0  13,3  17,8 

azot azotynowy 
 [mgN‐

NO2/l] 
0,007  0,003  0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002  0,005  0,005 

 

azot mineralny   [mgN/l]  1,99  0,91  1,07  1,24  1,28  0,96  1,25  1,06  1,01  0,96  1,06 

azot organiczny    [mgN/l]  1,65  0,88  1,39  0,48  2,53  4,15  0,96  1,79  0,79  1,31  1,48 
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Tabela 11. Wyniki uzupełniających pomiarów parametrów fizyczno‐chemicznych i biologicznych cieków 

Stanowisko 
Q1  Q2  Q3  Q4  Q5 

Wartość 
graniczna 
dobrego 
stanu 

Parametr  Jednostka 
Elementy wymienione w rozporządzeniu 

pH  ‐  7,0  7,0  6,9  7,0  6,9 

przewodnictwo 
[mS/cm] 

[mS/cm]  410  302  197  396  197  ≤ 1500 

tlen [mgO2/l]  [mgO2/l]  9,2  8,4  9,2  9,2  7,8  ≥ 5 

BZT5 [mgO2/l]  [mgO2/l]  1,8  0,8  4,1  3,5  4,5  ≤ 6 

azot amonowy 
[mgN‐NH4/l] 

[mgN‐NH4/l]  0,76  0,80  0,57  0,75  0,84  ≤ 1,56 

azot kjeldahla  [mgN/l]  1,961  1,570  1,457  0,868  3,137  ≤ 2 

azot azotanowy 
[mgN‐NO3/l] 

[mgN‐NO3/l]  2,17  0,69  1,65  1,95  0,07  ≤ 5 

azot ogólny 
[mgN/l] 

[mgN/l]  4,14  2,26  3,11  2,82  3,21  ≤ 10 

fosforany 
rozpuszczone 

[mgP/l] 
[mgP/l]  0,03  0,02  0,01  0,03  0,00  ≤ 0,31 

fosfor ogólny 
[mgP/l] 

[mgP/l]  0,27  0,10  0,07  0,20  0,46  ≤ 0,4 

  Pozostałe badane elementy   

chlorofil‐a 
[mg/l] 

[mg/l]  31,1  1,8  0,9  2,5  0,5 
 

seston [mg/l]  [mg/l]  22,4  10,6  7,1  7,2  3,8 

azot azotynowy 
[mgN‐NO2/l] 

[mgN‐NO2/l]  0,006  0,003  0,002  0,005  0,003 
 

azot mineralny 
[mgN/l] 

[mgN/l]  2,93  1,49  2,23  2,70  0,92 
 

azot organiczny 
[mgN/l] 

[mgN/l]  1,21  0,78  0,88  0,12  2,29 

 

5.2.3. Przezroczystość	wody	
 

Przeźroczystość  wody  w  zbiorniku  zmieniała  się  w  niewielkim  zakresie  pomiędzy  badanymi 

stanowiskami, bowiem od 0,7 do 0,9 m (ryc. 17.). Niższe wartości występowały w górnej części zbiornika 

(stanowiska 2, 3, 4) a wyższe bliżej zapory (7, 10, 11). Średnia dla całego zbiornika wyniosła 80 cm. 
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Ryc. 17. Zmienność przestrzenna przezroczystości wody w zbiorniku Brody Iłżeckie 

  

Przestrzenne  zróżnicowanie  przezroczystości  i  przewodności  elektrolitycznej  właściwej    wód 

zbiornika zamieszczono na ryc.18. 
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Ryc. 18. Przestrzenne zróżnicowanie przezroczystości i konduktywności wód zbiornika 
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5.2.4. Odczyn	pH	
 

Odczyn wód zbiornika wahał się od 8,05 do 8,75. Najniższą wartość odnotowano na stanowisku 

9 (zbiornik Ruśnia), najwyższą zaś na stanowisku 2 (górna część zbiornika). Na stanowiskach od 2 do 6 i 

na stanowisku 8 wartości odczynu nie spadały poniżej 8,4 jednostki pH (ryc. 19).  

Wody dopływające cechował niższy odczyn, zmieniający się od 6,9 na stanowisku Q5 do 7,03 na 

stanowisku Q1. Zmienność wartości pomiędzy stanowiskami była więc bardzo mała (ryc. 20). 

 

 

Ryc. 19. Zmienność przestrzenna odczynu wody w zbiorniku Brody Iłżeckie 

 

Ryc. 20. Zmienność odczynu wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 

   

 

Przestrzenne zróżnicowanie odczynu pH wód zbiornika zamieszczono na ryc. 21. 
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Ryc. 21. Przestrzenne zróżnicowanie odczynu pH wód zbiornika 

 

5.2.5. Przewodność	elektrolityczna	
 

Zawartość  jonów rozpuszczonych w wodach zbiornika zmieniała się w przedziale od 217 µS/cm 

na  stanowisku  9  (zbiornik Ruśnia) do 283 µS/cm na  stanowisku  3  (południowa  część  akwenu). Nieco 

wyższe  wartości  przewodności  cechowały  górną  część  zbiornika,  lecz  różnice  pomiędzy  kolejnymi 

stanowiskami nie były znaczące (ryc.22.). Średnia wartość przewodnictwa elektrolitycznego w zbiorniku 

wyniosła 259 µS/cm.  
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Ryc. 22. Zmienność przewodności elektrolitycznej wody w zbiorniku Brody Iłżeckie 

 

Wody  dopływające  do  zbiornika  cechowała  przewodność  elektrolityczna wahająca  się  od  197 

µS/cm  do  410  µS/cm. Wyraźnie wyższe wartości  cechowały  dopływy Q1  i Q4  (około  400  µS/cm),  a 

najniższe dopływy Q 3 i Q5 (ryc. 23). Średnio w dopływach zbiornika przewodność wyniosła 300 µS/cm.  

 

 

Ryc. 23. Zmienność przewodności elektrolitycznej wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 
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5.2.6. Stężenie	tlenu	rozpuszczonego	
 

Wody zbiornika wykazywały się dobrym natlenieniem na każdym z badanych stanowisk, bowiem 

zawartość tego pierwiastka nie spadła poniżej 10 mgO2/l. Większość stanowisk cechowały koncentracje 

wahające  się od 10 do 15 mgO2/l,  a wyraźnie wyższe  ilości  tlenu  stwierdzono w wodzie  zbiornika na 

stanowiskach 3  i 8  (15,8‐17,2 mgO2/l), zaś maksymalne stężenie wystąpiło na stanowisku 4  (środkowa 

część zbiornika), przekraczając 20 mgO2/l (ryc. 22). Średnia koncentracja tlenu w zbiorniku wyniosła 13,8 

mgO2/l.  

 

Ryc. 24. Zmienność stężeń tlenu w wodach zbiornika Brody Iłżeckie 

 

Również  wody  dopływające  cechowały  dobre  warunki  tlenowe,  przy  czym  notowane 

koncentracje były niższe niż w zbiorniku, nie przekraczały bowiem 10 mgO2/l.  Ilość tlenu w dopływach 

była dość wyrównana, wahając się od 7,8 do 9,2 mgO2/l (ryc. 25), a średnio wyniosła 8,8 mgO2/l.  

 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
stanowisko

m
g
O
2
/l



    

    46 
 

 

Ryc. 25. Zmienność stężeń tlenu w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 

 

Przestrzenne  zróżnicowanie zawartości  tlenu  rozpuszczonego w wodach zbiornika zamieszczono 

na rycinie 26. 

 

Ryc. 26. Przestrzenne zróżnicowanie zawartości tlenu rozpuszczonego w wodach zbiornika 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
stanowisko

m
gO

2
/l



    

    47 
 

5.3. Właściwości	chemiczne	wód	

5.3.1. Azot	
 

Azot amonowy 

Stężenia azotu amonowego w Zbiorniku Brody  Iłżeckie wahały się od 0,82 do 1,20 mgN‐NH4/l, 

najwyższe wartości osiągając na stanowisku 5, zlokalizowanym w  jego centralnej części, a najniższe na 

stanowisku 2 (rys. 27).  

 

Ryc. 27. Stężenia azotu amonowego na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku Brody Iłżeckie 

 

W wodach dopływających do badanego akwenu obserwowane koncentracje  formy amonowej 

były nieco niższe i mieściły się w zakresie od 0,57 do 0,84 mgN‐NH4/l. Wartość maksymalną odnotowano 

na stanowisku Q5 a więc cieku Ruśnia, natomiast minimalne na stanowisku Q3 (ryc.28).  Średnie stężenie 

azotu  amonowego  w  Zbiorniku  Brody  wyniosło  0,99  mgN‐NH4/l,  było  więc  ono  wyższe  aniżeli 

obserwowane w badanych ciekach. 
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Ryc. 28. Stężenia azotu amonowego w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 

 

 

Azot azotynowy 

Stężenia azotu azotynowego w wodach zbiornika Brody  Iłżeckie były niewielkie  i wahały się od 

0,002 mgN‐NO2/l  do  0,007 mgN‐NO2/l,  najwyższe wartości  osiągając  na  stanowisku  1  położonym w 

pobliżu dopływu rzeki Kamiennej. Na pozostałych stanowiskach badawczych nie przekraczały one 0,005 

mgN‐NO2/l (ryc. 29). Średnia koncentracja tej formy azotu wyniosła w zbiorniku 0,003 mgN‐NO2/l.  

W wodach badanych cieków stężenia azotynów były zbliżone do obserwowanych w zbiorniku  i 

nie przekraczały 0,006 mgN‐NO2/l. Maksimum stwierdzono na stanowisku Q1, natomiast minimum na 

stanowisku Q3 (ryc. 30). Średnie stężenie w wodach dopływających sięgnęło 0,004 mgN‐NO2/l.  

 

 
Ryc. 29. Stężenia azotu azotynowego na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku Brody Iłżeckie 
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Ryc. 30. Stężenia azotu azotynowego w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 

 

Azot azotanowy 

Najwyższe  stężenia  azotu  azotanowego w badanym  zbiorniku odnotowano na  stanowisku 1  ‐ 

1,02 mgN‐NO3/l a więc w pobliżu dopływu  rzeki Kamiennej. Na pozostałych stanowiskach badawczych 

były one znacznie niższe i nie przekraczały 0,13 mgN‐NO3/l (ryc. 31). 

 

 

Ryc. 31. Stężenia azotu azotanowego na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku Brody Iłżeckie 
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2,17 mgN‐NO3/l  na  stanowisku  Q1.  Najniższe  koncentracje  omawianej  formy  azotu  stwierdzono  na 

stanowisku Q5 ‐ 0,07 mgN‐NO3/l (ryc. 32).  
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Średnie stężenie azotanów w zbiorniku wyniosło 0,16 mgN‐NO3/l natomiast w wodach badanych 

cieków ‐ 1,31 mgN‐NO3/l. 

 

 

Ryc. 32. Stężenia azotu azotanowego w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 

 

Azot mineralny 

Zawartość azotu mineralnego w wodach Zbiornika Brody  Iłżeckie wahała się od 0,91 mgN/l do 

1,99  mgN/l,  najwyższe  wartości  osiągając  na  stanowisku  1  (ryc.  33).  Na  pozostałych  stanowiskach 

badawczych  stężenia  formy mineralnej  nie  przekraczały  1,3 mgN/l.  Średnia  koncentracja wyniosła w 

zbiorniku 1,16 mgN/l.  

 

 

Ryc. 33. Stężenia azotu mineralnego na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku Brody 

Iłżeckie 
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W wodach  dopływów  koncentracje  azotu mineralnego  były wyższe  aniżeli  te  odnotowane w 

zbiorniku  i dochodziły do 2,91 mgN/l na stanowisku Q1. Najniższe wartości stwierdzono na stanowisku 

Q5  (ryc.  34).  Średnia  koncentracja  w  wodach  dopływających  sięgnęła  2,05 mgN/l.  Analizując  udział 

poszczególnych form azotu w azocie mineralnym stwierdzono, iż w wodach Zbiornika Brody Iłżeckie na 

stanowiskach  od  2  do  7  dominowała  forma  amonowa  (ponad  85%),  natomiast  na  stanowisku  1  

niewielką  przewagę  uzyskała  forma  azotanowa  (ryc.  35).  Z  kolei  w  wodach  badanych  cieków  na 

stanowiskach Q1, Q3 i Q4 wyraźnie dominowały azotany, natomiast na stanowiskach Q2 i Q5 przewagę 

wykazywała forma amonowa azotu. 

 

Ryc. 34. Stężenia azotu mineralnego w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 
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Ryc. 35. Udział poszczególnych form azotu mineralnego na analizowanych stanowiskach badawczych w 

zbiorniku Brody Iłżeckie i wodach do niego dopływających 

 

Azot organiczny 

Koncentracje  azotu  organicznego  w  Zbiorniku  Brody  Iłżeckie  najwyższe  wartości  osiągały  na 

stanowisku 6, sięgając 4,15 mgN/l, natomiast najniższe na stanowisku 4 ‐ 0,48 mgN/l (ryc. 36).  

 

 

Ryc. 36. Stężenia azotu organicznego na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku Brody Iłżeckie 
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najniższą  na  stanowisku  Q4  (ryc.  37).  Średnie  stężenie  azotu  organicznego  było  wyższe  w  wodach 

Zbiornika Brody Iłżeckie ‐ 1,58 mgN/l, aniżeli w ciekach do niego dopływających ‐ 1,05 mgN/l. 

 

 

Ryc. 37. Stężenia azotu organicznego w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 

 

 

Azot ogólny 

Najwyższe stężenia azotu ogólnego odnotowano na stanowisku 6, gdzie dochodziły one do 5,11 

mgN/l. Z kolei minimum stwierdzono na stanowisku 4 ‐ 1,72 mgN/l (ryc.38).  

 

 

Ryc. 38. Stężenia azotu ogólnego na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku Brody Iłżeckie 
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W ciekach dopływających do badanego zbiornika koncentracja azotu całkowitego wahała się od 

2,26 do 4,14 mgN/l, najwyższe wartości osiągając na  stanowisku Q1  (ryc. 39). Przewyższały więc one 

znacznie wartości odnotowane dla wód akwenu, co odzwierciedliły  także wartości  średnie, wynoszące 

2,75 mgN/l dla zbiornika i 3,11 mgN/l w dopływach. 

 

 
Ryc. 39. Stężenia azotu ogólnego w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 

  
 

Analizując  udział  poszczególnych  form  azotu  ogólnego  stwierdzono,  iż  na  większości 

rozpatrywanych  stanowisk  badawczych  zlokalizowanych  w  zbiorniku  dominowała  forma  organiczna, 

której udział  sięgał od 28% na  stanowisku 4 do 81% na  stanowisku 6,  a  średnio wyniósł 54%.  Średni 

udział azotu mineralnego sięgnął natomiast 46%, a wahał się od 19% (stanowisko 6) do 72% (stanowisko 

4).  Z  kolei  w  wodach  badanych  cieków  tylko  na  stanowisku  Q5  dominował  azot  organiczny  (71%), 

natomiast na pozostałych stanowiskach badawczych mineralny (66‐96%, ryc. 40). 
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Ryc. 40. Udział poszczególnych form azotu ogólnego na analizowanych stanowiskach badawczych w zbiorniku 

Brody Iłżeckie i wodach do niego dopływających 

 

  Zróżnicowanie przestrzenne wybranych  form  azotu w wodach  zbiornika  zamieszczono 

na ryc. 41 i 42. 
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Ryc. 41. Zróżnicowanie przestrzenne stężeń azotu ogólnego i amonowego w wodach zbiornika 
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Ryc. 42. Zróżnicowanie przestrzenne stężeń azotu organicznego i mineralnego w wodach zbiornika 
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5.3.2. Fosfor	
 

Stężenia fosforanów rozpuszczonych w wodach badanego zbiornika wahały się w przedziale od 

0,02 mgP/l do 0,12 mgP/l, a fosforu ogólnego od 0,07 mgP/l do 0,19 mgP/l. Wartości maksymalne dla 

obu  rozpatrywanych  form  fosforu  stwierdzono  na  stanowisku  5  (ryc.  43).  Średnie  stężenie  dla 

fosforanów rozpuszczonych wyniosło 0,075 mgP/l a dla fosforu ogólnego 0,134 mgP/l.  

 

 

Ryc. 43. Stężenia fosforanów rozpuszczonych i fosforu ogólnego na poszczególnych stanowiskach badawczych w 

zbiorniku Brody Iłżeckie 

 

Z  kolei  w  przypadku  wód  dopływających  do  zbiornika  najwyższe  stężenia  fosforanów 

odnotowano na stanowisku Q4 ‐ 0,034 mgP/l a fosforu ogólnego na stanowisku Q5 ‐ 0,463 mgP/l (ryc. 

44). Średnia koncentracja dla obu form fosforu wyniosła odpowiednio 0,02 i 0,22 mgP/l. 

 

 

Ryc. 44. Stężenia fosforanów rozpuszczonych i fosforu ogólnego w wodach dopływających do zbiornika Brody 

Iłżeckie 
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5.4. Właściwości	biologiczne	wód	

5.4.1. Biochemiczne	zapotrzebowanie	tlenu	(BZT5)	
 

Zawartość  materii  organicznej  w  wodach  zbiornika,  wyrażona  w  postaci  biochemicznego 

zapotrzebowania tlenu zmieniała się w szerokich granicach – od 3,74 mgO2/l na stanowisku 1 do 18,5 

mgO2/l  na  stanowisku  4. Wyraźnie  niższe wartości  cechowały  dwa  stanowiska  najbliżej  dopływającej 

rzece Kamiennej, po czym nastąpiło ich znaczne zwiększenie do ponad 18 mgO2/l na stanowiskach 3 i 4 

(ryc. 45). W środkowej części zbiornika nastąpiło  ich obniżenie do około 6‐10 mgO2/l, a w dolnej części 

zbiornika Brody Iłżeckie i w zbiorniku Ruśnia obniżenie to postępowało, osiągając przed zaporą niecałe 5 

mgO2/l. Średnia wartość BZT5 w wodach zbiornika wyniosła 8,9 mgO2/l. 

W  wodach  dopływających  do  zbiornika  zawartość  materii  organicznej  była  wyraźnie  niższa, 

wahając się od 0,8 mgO2/l w dopływie Q2 do 4,5 mgO2/l w dopływie Q5 (ryc. 46.). Średnia wartość BZT5 

w wodach cieków wyniosła 2,9 mgO2/l.  

 

 

Ryc. 45. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku 

Brody Iłżeckie 
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Ryc. 46. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) w wodach dopływających do zbiornika Brody 

Iłżeckie 

 
  Przestrzenne zróżnicowanie wyników analiz BZT5 przedstawiono na rycinie zamieszczonej 
poniżej. 
 

 
Ryc. 47. Przestrzenne zróżnicowanie wyników analiz BZT5 
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5.4.2. Zawiesina	ogólna	
 

W wodach  zbiornika  zawartość  zawiesiny  ogólnej wahała  się  od  13,3 mg/l  do  28,7 mg/l. Na 

większości stanowisk ilość zawiesiny nie przekraczała 18,3 mg/l, jedynie na stanowiskach 2 i 3 zwiększyła 

się wyraźnie do ponad 25 mg/l  (ryc. 48).  Średnia wartość  tego parametru wyniosła w  zbiorniku 18,0 

mg/l.  

 

 

Ryc. 48. Zawartość zawiesiny ogólnej na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku Brody Iłżeckie 

 

Także w przypadku wód dopływających stwierdzono zróżnicowanie notowanych ilości zawiesiny 

ogólnej. Najwyższą wartość odnotowano na stanowisku Q1, gdzie przekroczyła 22 mg/l. Na pozostałych 

stanowiskach jej ilości były wyraźnie niższe (7,2‐10,6 mg/l), sięgając minimalnie 3,8 mg/l w cieku Q5 (ryc. 

49). Średnio do zbiornika cieki wnosiły 10,2 mg/l zawiesiny.  

 

 
Ryc. 49. Zawartość zawiesiny ogólnej w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 
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5.4.3. Chlorofil‐a	
 

Koncentracje chlorofilu‐a w zbiorniku zmieniały się w dość szerokim przedziale od 13,5 µg/l na 

stanowisku 9 do 95,6 µg/l na stanowisku 3 (ryc. 50).  Wyraźnie wyższe ilości barwnika fotosyntetycznego 

wystąpiły w górnej  i środkowej części zbiornika (stanowiska 2‐8), gdzie wartości nie spadały poniżej 60 

µg/l.  Niewiele  niższe  ilości  chlorofilu‐a  stwierdzono  przed  zaporą  (blisko  50  µg/l).  Wyraźnie  niższa 

koncentracja cechowała zbiornik Ruśnia  (stanowisko 9 – poniżej 14 µg/l). Średnio w wodach zbiornika 

zawartość chlorofilu‐a wyniosła 59,8 µg/l. 

  Wśród cieków dopływających  jedynie ciek Q1 wykazywał wysoką zawartość chlorofilu‐a 

w wodzie, przekraczającą 30 µg/l (ryc. 51). W pozostałych ciekach  ilość barwnika była dziesięciokrotnie 

niższa, nie przekraczając 3 µg/l. 

 

 

Ryc. 50. Zawartość chlorofilu‐a na poszczególnych stanowiskach badawczych w zbiorniku Brody Iłżeckie 

 

Ryc. 51. Zawartość chlorofilu‐a w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 
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5.4.4. Ładunki	azotu	i	fosforu	
 

Najwyższe  ładunki  azotu  prowadziły  wody  rzeki  Kamiennej  na  stanowiskach  Q1  (poniżej 

Starachowic)  oraz Q4  (przed  zbiornikiem). W  obu  przypadkach  ich wielkości  przekraczały  360  kgN/d. 

Pozostałe drobne cieki niosły znacznie niższe ładunki (poniżej 1,5 kgN/d, ryc.52).  

 

 
Ryc. 52. Ładunki azotu ogólnego w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 

 

Podobnie jak w przypadku azotu, także ładunki fosforu były wyraźnie wyższe w rzece Kamiennej 

na  stanowiskach Q1  i Q4,  gdzie  przekraczały  20  kgP/d. W  pozostałych  ciekach  były  znacznie  niższe, 

wynosząc zaledwie od 0,02 do 0,16 kgP/d (ryc. 53). 

 

 

Ryc. 53. Ładunki fosforu ogólnego w wodach dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie 
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5.5. Właściwości	osadów	dennych	

5.5.1. Fosfor	ogólny	i	jego	poszczególne	frakcje		
 

Osady  denne  badanego  zbiornika  charakteryzowały  się  dość  wysoką  zawartością  fosforu 

ogólnego. Wahała się ona od 1,65 do 2,76 mgP/g s.m. Wartość najwyższą odnotowano na stanowisku 7 

a najniższą na stanowisku 4 (ryc. 54).  

 

 

Ryc. 54. Zawartość fosforu ogólnego w osadach dennych Zbiornika Brody Iłżeckie na poszczególnych 

stanowiskach badawczych 

 

Rozpatrując  zawartość  oraz  udział  poszczególnych  frakcji  w  fosforze  ogólnym  w  osadach 

dennych badanego zbiornika stwierdzono,  iż na stanowisku 1 najwięcej było  frakcji Res‐P, czyli fosforu 

występującego  w  postaci  praktycznie  nierozpuszczalnych  związków  o  charakterze  mineralnym  i 

organicznym.  Jego zawartość wyniosła 0,93 mgP/g s.m.,  co stanowiło 34,2%.   Z kolei na  stanowisku 2 

przewagę uzyskała frakcja NaOH‐NRP, czyli fosforu zawartego w materii organicznej (odpowiednio 0,92 

mgP/g s.m. i 40,6%). Na pozostałych stanowiskach badawczych wyraźną przewagę miała frakcja NaOH‐P, 

czyli fosfor związany z tlenkami metali (głównie Al i Fe). Jej zawartość wahała się od 0,56 do 1,39 mgP/g 

s.m. a udział od 33,8 do 52,7%. Najmniejszą koncentrację wykazywały dwie frakcje t.j. NH4Cl‐P oraz Fe‐P. 

Charakteryzują one fosfor o największej dostępności biologicznej, czyli luźno sorbowany na powierzchni 

cząstek oraz fosfor wrażliwy na zmiany potencjału redoks,  głównie związany z FeOOH  i związkami Mn, 

również potencjalnie mobilny i dostępny dla glonów (ryc. 55 i 56).  
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Ryc. 55. Zawartość poszczególnych frakcji w fosforze ogólnym w osadach dennych Zbiornika Brody na 

analizowanych stanowiskach badawczych 

 

 
Ryc. 56. Udział poszczególnych frakcji w fosforze ogólnym w osadach dennych Zbiornika Brody na analizowanych 

stanowiskach badawczych 

 

  Schemat przestrzennego zróżnicowania dominujących frakcji fosforu w osadach dennych 

zamieszczono poniżej. 
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Ryc. 57. Udział poszczególnych frakcji fosforu w suchej masie osadów dennych 

 

5.5.2. Materia	organiczna	w	osadach	dennych	
 

Zawartość  materii  organicznej  w  osadach  dennych  Zbiornika  Brody  Iłżeckie  była  dość 

zróżnicowana  na  poszczególnych  stanowiskach  badawczych  i wahała  się  od  6,8 %  (stanowisko  1)  do 

23,4% (stanowisko 6) (ryc. 58). 
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Ryc. 58. Zawartość materii organicznej w osadach dennych Zbiornika Brody na poszczególnych stanowiskach 

badawczych 

 
 

5.5.3. Fosfor	w	wodzie	interstycjalnej	osadów	dennych	
 

W  wodach  śródosadowych  Zbiornika  brody  analizowano  koncentrację  fosforanów 

rozpuszczonych  oraz  fosforu  ogólnego. Wahały  się  one  w  przedziale  od  0,11 mgP/l  do  1,56 mgP/l 

(fosforany  rozpuszczone)  oraz  od  0,32  mgP/l  do  2,39  mgP/l  (fosfor  ogólny).  Wartości  najwyższe 

odnotowano na stanowisku 1 a najniższe na stanowisku 7 (ryc. 59.). 

 

 

Ryc. 59. Koncentracja fosforanów rozpuszczonych oraz fosforu ogólnego w wodach interstycjalnych osadów 

dennych Zbiornika Brody 
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5.5.4. Uwalnianie	fosforu	z	osadów	dennych	w	zbiorniku	Brody	Iłżeckie	
 

Badania eksperymentalne dotyczące uwalniania fosforu z osadów dennych badanego zbiornika 

przeprowadzono na 5 wybranych  stanowiskach badawczych. Na wszystkich  stanowiskach  stwierdzono 

przewagę uwalniania  tego pierwiastka  z osadów dennych do wody nadosadowej nad  jego kumulacją. 

Najwyższe  wartości  zarówno  w  przypadku  fosforanów  rozpuszczonych  jak  i  fosforu  ogólnego 

odnotowano na  stanowisku  5  ‐ odpowiednio  2,82  i  3,14 mgP/m2∙d. Bardzo niskie,  zbliżone do  siebie 

natężenie  tego procesu obserwowano na 2  stanowiskach badawczych:  stanowisku 3  i  stanowisku 6  ‐ 

odpowiednio około 0,7 i 0,8 mgP/m2∙d (ryc. 60). 

 

 
Ryc. 60. Przewaga uwalniania fosforu z osadów dennych Zbiornika Brody Iłżeckie na poszczególnych 

stanowiskach badawczych 

 

5.5.5. Możliwości	stymulacji	wiązania	fosforu	w	osadach	dennych	pod	wpływem	
preparatów	inaktywujących	fosfor		

 

Doświadczenie mające na  celu określenie  skuteczności działania dwóch preparatów wiążących 

fosfor w osadzie przeprowadzono w temperaturze około 18oC  i przy obecności niewielkich  ilości tlenu. 

Przewodność wody nadosadowej wahała się od średnio 269 µS/cm nad rdzeniem osadu ze stanowiska 6 

do 434 µS/cm nad rdzeniem ze stanowiska nr 2 (tabela 8). W niemal każdym z rdzeni wartości potencjału 

oksydoredukcyjnego przekraczały 100 mV.  
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Tabela 12. Warunki fizyczne w wodzie nadosadowej podczas prowadzenia doświadczenia 

Stanowisko  Rdzeń 
Temperatura  Tlen  Przewodność  Potencjał redoks 

°C  mgO2/l  µS/cm  mV 

2 

1  18,1  3,20  401  78,5 

2  18,1  3,74  383  106,6 

3  18,1  3,16  434  112,3 

3 

4  18,1  3,30  378  115,9 

5  18,1  3,65  412  130,6 

6  18,1  3,18  419  116,2 

4 

7  18,1  2,97  428  93,1 

8  18,1  3,77  400  103,8 

9  18,1  3,47  341  112,9 

5 

10  18,1  3,33  357  125,8 

11  18,1  2,22  420  108,0 

12  18,1  2,43  369  106,0 

6 

13  18,1  3,45  297  123,8 

14  18,1  3,10  293  122,4 

15  18,1  3,06  269  126,4 

 

Osad w rdzeniu kontrolnym pochodzącym ze stanowiska nr 2 stanowił źródło fosforu dla wody 

nadosadowej,  a  uwalniało  się  z  niego  nieco  ponad  5  mgP/m2∙d.  Oba  dodane  preparaty  pozwoliły 

odwrócić kierunek wymiany  fosforu,  tak by był on wiązany w osadzie w niewielkiej  ilości  (mniej niż 1 

mgP/m2∙d, ryc. 61).  

 

 

Ryc. 61. Wpływ badanych preparatów na intensywność wydzielania fosforu z osadów dennych w 

warunkach eksperymentalnych w rdzeniach ze stanowiska nr 2 

 
Także w  rdzeniu  kontrolnym  pochodzący  ze  stanowiska  nr  3  notowano  uwalnianie  fosforu  z 

osadów w  ilości około  2 mgP/m2∙d. W  rdzeniach  z dodanymi preparatami nastąpiło wiązanie  fosforu 
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ogólnego w ilości około 1,5 mgP/m2∙d pod wpływem SINOBENTU oraz około 5 mgP/m2∙d pod wpływem 

PHOSLOCKU (ryc. 62).  

 

 
Ryc. 62. Wpływ badanych preparatów na intensywność wydzielania fosforu z osadów dennych w warunkach 

eksperymentalnych w rdzeniach ze stanowiska nr 3 

  
W przypadku rdzeni pochodzących ze stanowiska nr 4 zarówno kontrola, jak  i rdzeń z dodanym 

preparatem SINOBENT  stanowiły niewielkie źródło fosforu dla wody nadosadowej (poniżej 2 mgP/m2∙d). 

Pod wpływem PHOSLOCKU fosfor był wiązany z osadzie w ilości blisko 10 mgP/m2∙d (ryc. 63). 

 

 
Ryc. 63. Wpływ badanych preparatów na intensywność wydzielania fosforu z osadów dennych w warunkach 

eksperymentalnych w rdzeniach ze stanowiska nr 4 

 
W stosunku do rdzenia kontrolnego ze stanowiska nr 5, w którym wiązaniu ulegało nieco ponad 

5 mgP/m2∙d, preparat SINOBENT spowodował zwiększenie  intensywności wiązania tego pierwiastka do 

około  15  mgP/m2∙d.  W  przypadku  rdzenia  z  dodanym  preparatem  PHOSLOCK  nie  odnotowano 

spodziewanego obniżenia ilości fosforu w wodzie nadosadowej (ryc. 64).  
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Ryc. 64. Wpływ badanych preparatów na intensywność wydzielania fosforu z osadów dennych w warunkach 

eksperymentalnych w rdzeniach ze stanowiska nr 5 

 

We wszystkich rdzeniach ze stanowiska nr 6 następowało wiązanie  fosforu w osadzie dennym. 

Najintensywniej proces zachodził w rdzeniu kontrolnym (ryc. 65). 

 
Ryc. 65. Wpływ badanych preparatów na intensywność wydzielania fosforu z osadów dennych w warunkach 

eksperymentalnych w rdzeniach ze stanowiska nr 6 
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6. Analiza	zagrożeń	dla	jakości	wód	–	ustalenie	rzeczywistych	
źródeł	zanieczyszczeń	będących	przyczyną	eutrofizacji	zbiornika	

6.1. Warunki	zlewniowe	
 

Każdorazowa próba sporządzenia programu rekultywacji, winna być poprzedzona oceną wpływu 

warunków  zlewniowych  na  istniejący  stan  zbiornika,  a  także  na  planowane  do  zastosowania metody 

rekultywacji. 

W  przypadku  zlewni  Zbiornika  Brody  Iłżeckie  do  czynników  zdecydowanie  niekorzystnie 

wpływających  na  samooczyszczanie  zbiornika,  a  także  na  ewentualną  trwałość  efektów  rekultywacji 

mają: 

 Przyspieszony  odpływ  z  górnej  części  zlewni  w  okresach  występowania  deszczy 

nawalnych, pogłębiany dodatkowo niekorzystnymi warunkami  filtracji  (brak możliwości 

absorpcji substancji niebezpiecznych podczas spływu powierzchniowego), 

 Duży  udział  uszczelnionych,  nie  do  końca  prawidłowo  skanalizowanych  terenów 

zurbanizowanych i przemysłowych, 

 Kumulacja zanieczyszczeń w zbiorniku w rejonie zapory czołowej. 

 Silna presja wędkarska 

Do  czynników  sprzyjających działaniom  zmierzającym do oczyszczenia  zbiornika  i ograniczenia 

zakwitów sinicowych zaliczyć można niewątpliwie: 

 Dużą  liczbę  obszarów  chronionych,  objętych  dodatkowymi  obostrzeniami 

środowiskowymi, w tym ograniczeniu z korzystania z wód, 

 Mały odsetek nawożonych gruntów ornych, ograniczający presję ze strony działalności 

rolniczej, 

 Stosunkowo  duży  odsetek  powierzchni  zlewni  pokrytej  roślinnością  seminaturalną  i 

nieużytkami zielonymi, 

 Stosunkowo szybka wymiana wody w obrębie samego zbiornika.  
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6.2. Analiza	presji	antropogenicznych	
 

Na  końcową  ocenę  stanu  ekologicznego  zbiornika,  obok  całkowitej  liczby  presji  punktowych, 

liniowych  i  obszarowych w  zlewni,  a  tym  samym  ich  oddziaływania  bezpośredniego, wpływają  także 

takie czynniki  jak zmienność przestrzenna  (w  tym koncentracja) presji,  rozkład  liniowy  i ciągłość presji 

(trwałe,  okresowe).  Zmiany  czasowe  wielkości  i  trwałości  oddziaływań  są  uzależnione  od  takich 

czynników  jak:  rozwój przemysłu,  zmiany w  strukturach użytkowania  gruntów, w  tym przekształcenia 

gospodarstw rolnych, czynniki demograficzne, rozwój gospodarki komunalnej, itd.  

W  celu  identyfikacji  presji  antropogenicznych mających wpływ  na  stan wód  Zbiornika  Brody 

Iłżeckie dokonano przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, których użytkowanie odbywa się na obszarze 

zlewni  zbiornika. W ramach przeglądu  zweryfikowano ważność pozwoleń oraz lokalizację użytkowania.  

Przegląd  dokumentów  obejmował  również  dane  WIOŚ  o  przeprowadzonych  kontrolach  w 

zakresie emisji  substancji do  środowiska,  rejestr poważnych awarii oraz dane o nałożonych karach  za 

niewłaściwe korzystanie ze środowiska. Podobną analizę przeprowadzono w odniesieniu do informacji z 

Sanepidu. 

Do  identyfikacji  presji  punktowych  przyjęto  następujący  podział  poszczególnych  grup 

konsumenckich i użytkowych: 

•  komunalne, 

•  przemysłowe, 

•  rolnicze, 

•  rybackie. 

 

Z  uwagi  na  brak  szczegółowych  danych  o  aktualności  i  wielkości  presji  przeprowadzono 

ankietyzację  użytkowników  wód.  Ankietyzacji  poddani  zostali  użytkownicy,  których  zdeklarowane 

użytkowanie  zlokalizowane  jest w  obrębie  zlewni  zbiornika.  Jako materiał wyjściowy  do  ankietyzacji 

wykorzystano dane dotyczące użytkowników i konsumentów wód przekazane przez RZGW. 

Przegląd pozwoleń oraz  ankietyzacja użytkowników pozwoliła na  identyfikację poszczególnych 

presji. 

Lokalizację presji punktowych w zlewni zamieszczono na rysunku 67. Wykaz zidentyfikowanych 

użytkowników zamieszczono w tabeli nr 9.   
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Tabela 13. Zestawienie istotnych użytkowników zlewni (na podstawie przeglądu pozwoleń wodnoprawnych) 

I.d.  Użytkownik  Numer decyzji  Data ważności  Opis użytkowania  Odbiornik 
Typ 

użytkowania 
Stan  funkcyjny 

1  Stanisław Bednarski  RS.II‐622/5/2/2004 30.06.2014  Piętrzenie cieku i zrzut wód  Młynówka  rybackie  Niefunkcjonujące 

2  Adam Bujak 
GNO/GR 6223‐

12/2010 
29.03.2018 

Ścieki deszczowe ze stacji paliw ‐ zrzut do 
ziemi 

Grunt  opadowe  Niefunkcjonujące 

3 
Bumar Amunicja S.A./Z.M. 

Mesko S.A. 
OWî.VII.7650‐

1/2009 
07.09.2019 

Zrzut ścieków opadowych z terenów 
przemysłowych 

Kamienna  opadowe  Funkcjonujące 

5 
Fabryka Mebli AIB Sp. z 
o.o./PW Perfekt Sp. z 
o.o./ZWZ "Shymko" 

RO.I.6223‐1/2003  01.03.2013  Zrzut ścieków opadowych 
Kamienna 
(rów) 

opadowe  Niefunkcjonujące 

6  ZUH Głowacki Grzegorz 
GNO.GR‐

6341.27.2011 
08.09.2019  Zrzut ścieków opadowych  Grunt  opadowe  Funkcjonujące 

7  ZUH Głowacki Grzegorz 
GNO.GR‐

6341.27.2011 
08.09.2019  Zrzut ścieków bytowych  Grunt  komunalne  Funkcjonujące 

8  Piotr Karbownik  OS.II.3641.4.2011  28.04.2031  Piętrzenie  Żarnówka  energetyka  Funkcjonujące 

9 
Zakład Farb i Lakierów 
"Polifarb" Sp. z o.o. 

OS.II‐6223/9/02  31.12.2012  Zrzut ścieków opadowych  Kamienna  komunalne  Niefunkcjonujące 

10  Bogusław Kołodziejski 
ROS.IX‐

8210/160/98 
31.12.2015  Zrzut ścieków rybackich, piętrzenie wód 

Bernatka 
(rów) 

rybackie  Funkcjonujące 

11  Alicja i Jan Kowaczykowie  OS.II‐6224/3/2001  31.12.2007  Przydomowa Oczyszczalnia  Grunt  komunalne  Niefunkcjonujące 

12  MZK Sp. z o.o. Starachowice 
GNO.GR.6341.10.2

012 
30.06.2020 

Zrzut ścieków opadowych z terenów 
przemysłowych 

Potok nr 2  opadowe  Funkcjonujące 

13  PEC "Bugaj" Sp. z o.o.  RO.I.6223‐7/07  31.12.2016 
Zrzut ścieków opadowych z terenów 

przemysłowych 
Potok nr 2 
(rów)

opadowe  Funkcjonujące 

14 
PPUH AGRO‐BUD Jan 

Szymański 
OS.II.6341.17.2013 01.08.2017 

Zrzut wód odwodnieniowych i 
opadowych z kopalni odkrywkowej 

Rów  technologiczne  Funkcjonujące 

15  PWiK Starachowice 
GNO/GR.6223‐

26/2008 
18.12.2018 

Zrzut ścieków  z oczyszczalni komunalnej 
w Starachowicach 

Młynówka  komunalne  Funkcjonujące 

16 
Instal‐Wod/Teco‐Park Sp. z 

o.o. 
OS.II.6341.35.13/1

4   
Zrzut ścieków opadowych  Kamionka  opadowe  Funkcjonujące 

17  UG Bliżyn  OS.II‐6224/7/06  31.10.2016 
Zrzut ścieków  komunalnych z 
oczyszczalni w Wojtyniowie 

Kamienna  komunalne  Funkcjonujące 

18  UG Bliżyn  OS.II‐6223/4/07  Piętrzenie  Kamienna  komunalne  Funkcjonujące 

19  UG Bliżyn  OS.II‐6223/4/07  30.06.2017  Zrzut ścieków opadowych  Kamienna  opadowe  Funkcjonujące 

20  ZGK Brody/UG Brody 
GNO/GR.6223‐

2/2011 
31.12.2020 

Zrzut ścieków  komunalnych z 
oczyszczalni w Stykowie 

Kamienna/Zb
. Brody 

komunalne  Funkcjonujące 

21 
Ireneusz Szklarski Zakład 

Obróbki Kamienia 
RO‐6223‐3/02  10.06.2012  Zrzut wód przemysłowych  Grunt  przemysłowe  Niefunkcjonujące 
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I.d.  Użytkownik  Numer decyzji  Data ważności  Opis użytkowania  Odbiornik 
Typ 

użytkowania 
Stan  funkcyjny 

22  MPWiK Skarżysko Kamienna 
OWî.VII.7322.49.20

12 
31.12.2014 

Zrzut ścieków  komunalnych z 
oczyszczalni w Skarżysku Kamiennej 

Kamienna  komunalne  Funkcjonujące 

23  MPWiK Skarżysko Kamienna  OS.II‐6223/10/10  31.12.2020 
Zrzut wód popłucznych ze Stacji 

Uzdatniania Wody Bzin 
Kamienna  technologiczne  Funkcjonujące 

25  ZEC Starachowice  R.O.II.7650‐2/05  31.12.2015  Zrzut ścieków opadowych  Młynówka  opadowe  Funkcjonujące 

26  ZEC Starachowice  R.O.I.6223‐21/05  31.12.2014  Zrzut ścieków opadowych  Kamienna  opadowe  Funkcjonujące 

27  ZGK Suchedniów  OS.II‐6223/13/10  31.12.2020 
Zrzut ścieków  komunalnych z 
oczyszczalni w Suchedniowie

Kamienna  komunalne  Funkcjonujące 

28  ZGK Suchedniów  OS.II‐6341.30.13  31.11.2023 
Zrzut ścieków  komunalnych z 
oczyszczalni w Mnichowie 

Dopływ z 
Mnichowa 

komunalne  Funkcjonujące 

29  ZUK Łączna  OS.II‐6223/5/03  31.12.2013 
Zrzut wód popłucznych z ujęcia 

Czerwona Górka 
Kamionka 
(rów) 

technologiczne  Niefunkcjonujące 

30  ZDP Skarżysko Kamienna 
OS.II.6341.18.12/1

3
01.04.2017 

Zrzut wód opadowych z drogi 
powiatowej 

Bernatka  opadowe  Funkcjonujące 

31  Teco‐Park Sp. z o.o.  OS.II‐6223/14a/01  31.12.2002 
Zrzut ścieków  komunalnych z 

oczyszczalni zakładowej 
Kamionka  komunalne  Niefunkcjonujące 

32  GDDKiA  îR.II.6811‐37/04  30.11.2008 
Zrzut ścieków opadowych z pasa 

drogowego 
Kamienna  opadowe  Niefunkcjonujące 

33  GDDKiA  îR.II.6811‐37/04  30.11.2008 
Zrzut ścieków opadowych z pasa 

drogowego 
Kamienna  opadowe  Niefunkcjonujące 

34  MPWiK Skarżysko Kamienna 
OSR.II‐

6811/36/2000 
31.12.2010  Zrzut wód popłucznych z ujęcia  Grunt  technologiczne  Niefunkcjonujące 
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Spośród  wszystkich  znaczących  użytkowników  posiadających  pozwolenia  wodnoprawne  i 

znajdujących  się  na  terenie  zlewni  zbiornika  Brody  zdecydowanie  przeważają  użytkownicy  zrzucający 

ścieki  opadowe  41%  (w  tym  9  podmiotów  funkcjonujących  i  4  podmioty  zlikwidowane  lub  nie 

posiadające  ważnych  pozwoleń  wodnoprawnych)  oraz  użytkownicy  zrzucający  ścieki  komunalne  z 

oczyszczalni  34%  (w  tym  8  to  podmiotów  funkcjonujących  i  3  to  podmioty  zlikwidowane  lub  nie 

posiadające  ważnych  pozwoleń  wodnoprawnych).  Typ  użytkowania  rybacki,  energetyczny, 

technologiczny i przemysłowy wynosi w sumie 25%. 

 

 
Ryc. 66. Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach (fot. własna) 
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Ryc. 67. Zagrożenia w zlewni rzeki Kamiennej 
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Analiza  pozwoleń  wodnoprawnych  pozwoliła  na  określenie  podmiotów,  których  użytkownie 

może potencjalnie wpływać na  jakość wód zbiornika. Spośród użytkowników prowadzących monitoring 

zrzutu wód  lub  ścieków, potencjalnie największy wpływ   na  jakość wód    rzeki Kamiennej ma Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku Kamiennej.  

Przeprowadzona  szczegółowa  analiza wszystkich  podmiotów  prowadząc  zrzuty w  zlewni  rzeki 

Kamiennej, wykazała ich największe natężenie w czerwcu, co może wpływać na powstawanie zakwitów 

sinicowych w zbiorniku w miesiącach letnich przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

W  ramach  identyfikacji  źródeł  zanieczyszczeń,  przeanalizowano  dane  z  lat  2012  –  2014  o 

kontrolach  i  poważnych  awariach,  przeprowadzonych  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony 

Środowiska w Kielcach i Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach, z których wynika, 

że  nie  odnotowano  żadnych  zdarzeń  wpływających  w  znaczący  sposób  negatywnie  na  jakość  wód 

zbiornika.  

Kolejnym etapem oceny rzeczywistych źródeł zanieczyszczenia zbiornika była wizja terenowa, w 

trakcie,  której  stwierdzono  tylko  jeden  przypadek  potencjalnego  nielegalnego  zrzutu  ścieków. 

Szczegółowy opis wizji lokalnej zawarto w rozdziale  6.3. 

 

6.3. Sprawozdanie	z	wizji	terenowej	
 

Równolegle  z  pomiarami  terenowymi,  w  dniach  25‐26  lipca  2014r.  przeprowadzono  wizję 

terenową, obejmującą  zlewnię bezpośrednią  Zbiornika Brody  Iłżeckie oraz ujściowe  fragmenty  zlewni 

głównych dopływów. Zasadniczym celem przeprowadzenia wizji terenowej było: 

 przeprowadzenie  pomiarów  hydrometrycznych,  fizyczno‐chemicznych  i  pobór  próbek 

wody do analiz laboratoryjnych, którym poświęcono odrębne rozdziały, 

 zweryfikowanie  struktury  użytkowania  gruntów  wybranych  fragmentów  zlewni  w 

odniesieniu do danych Corine Land Cover i BDOT, 

 identyfikacja potencjalnych, nielegalnych zrzutów ścieków, 

 identyfikacja innych, potencjalnych zagrożeń w badanych zlewniach elementarnych. 

Weryfikacja  struktury  użytkowania  gruntów  w  analizowanych  zlewniach  potwierdziła  dużą 

zgodność z danymi zawartymi w ww. bazach danych przestrzennych w szczególności z BDOT, nieznaczne 

zidentyfikowane  różnice  dotyczyły  elementów  infrastruktury  drogowej  i  zabudowy  oraz  działalności 

rolniczej. Zidentyfikowane zmiany nie mają znaczącego wpływu na ogólną ocenę wpływu użytkowania i 

form  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  na  stan  i możliwości  poprawy  jakości wód  Zbiornika 

Brody  Iłżeckie. Wśród elementów pozytywnych można wymienić ograniczenie  terenów użytkowanych 

rolniczo  jako  grunty  orne  na  rzecz  użytków  zielonych,  co  może  sprzyjać  samooczyszczaniu  wód 

pochodzących  ze  spływów  powierzchniowych,  niosących  z  jednej  strony  ładunki  zanieczyszczeń 
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pochodzenia  rolniczego,  z  drugiej  ładunki  (głównie  biogenów  i  soli)  pochodzące  z  depozycji 

atmosferycznej. 

Identyfikację  potencjalnych,  nielegalnych  zrzutów  ścieków  oparto  na  czterech  następujących 

elementach: 

 wywiadzie środowiskowym, 

 analizie linii brzegowej zbiornika i ujściowych odcinków cieków, 

 analizie roślinności brzegowej, 

 wizualnej ocenie wód i koryt głównych dopływów. 

Analiza  linii  brzegowej  zbiornika  nie  wykazała  stałych  –  nielegalnych  punktów  zrzutu 

zanieczyszczeń.    Potwierdziła  to  przeprowadzona  analiza  struktury  roślinności  brzegowej, w  obrębie 

zbiornika nie zaobserwowano stref wyraźnej ekspansji roślinności litoralnej w głąb zbiornika. Przeciwny 

wynik  obserwacji  mógłby  sugerować  istnienie  stałego  dopływu  źródeł  zanieczyszczeń,  tym  samym 

sedymentacji  cząstek  organicznych  i mineralnych  powodujących  powstawanie  stożków  napływowych, 

stopniowo porastanych gatunkami ekspansywnymi.  

Ocenę ujściowych odcinków cieków przeprowadzono w odniesieniu do wstępnie wytypowanych 

profili hydrometrycznych  (rozdz. 2.2.,  ryc. 1). W przypadku  cieków efemerycznych, nie prowadzących 

wody w okresie prowadzenia pomiarów  terenowych nie można  jednoznacznie wykluczyć okresowego 

nielegalnego  zrzutu  ścieków. W  obrębie  koryt  oraz  w  strefach  brzegowych  cieków  nie  stwierdzono 

jednak  fizycznych  oznak  takich  zrzutów.  W  przypadku  cieków  prowadzących  wody  dokonano 

następujących obserwacji: 

 Dopływ  z  Kuczowa  –  powyżej  profilu  hydrometrycznego  (Q2)  –  w  rejonie 

przepustu/mostu drogowego drogi krajowej nr 42 (N 51°0’4,3’’, E 21°8’27,4’’) od strony 

dopływu  (ryc.68),  zauważono  szary  nalot  na  elementach  stałych  dna  koryta  oraz 

roślinności  brzegowej,  mogący  wskazywać  na  nielegalny  zrzut  ścieków  socjalno‐

bytowych. Osad zauważono w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej  (lub dawnej 

drogi  dojazdowej  do  posesji),  co  wskazuje  na  potencjalną możliwość  dojazdu  wozu 

asenizacyjnego  lub  innego  pojazdu  transportowego  mogącego  być  źródłem 

epizodycznych zrzutów ścieków. Wyniki obserwacji, choć nieoficjalnie, potwierdzono w 

trakcie  wywiadu  środowiskowego  u  okolicznych  mieszkańców.  Nie  uzyskano  jednak 

żadnych  konkretniejszych  informacji.  Informację  przekazano  do  nadzoru  Zbiornika 

Brody Iłżeckie RZGW Warszawa.  
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Ryc. 68. Dopływ z Kuczowa pod drogą Krajową nr 42 

 

 Ciek  bez  nazwy  (dopływ  z  Dziurowa  –  profil  Q3)  –  (w  rejonie  mostu  kolejowego, 

bezpośrednio  przed  ujściem  do  zbiornika  ryc.  69).  Brak  przesłanek wskazujących  na 

nielegalne zrzuty ścieków. 

 Ruśna – powyżej profilu hydrometrycznego (Q5) – nie zauważono nielegalnych zrzutów 

zanieczyszczeń (ryc. 70) . Prowadzona woda miała silnie brązowe zabarwienie co może 

wynikać  z  charakterystyki  podłoża.  Widoczne  w  zastoiskach  pomiędzy  roślinnością 

brzegową ślady substancji ropopochodnych, jak wynika z informacji uzyskanych podczas 

wywiadu  środowiskowego, pochodziły  z pojazdów mechanicznych, biorących udział w 

przeprowadzonym (niedługo przed wizją terenową) rajdzie terenowym w tej okolicy. 

 

Z pozostałych zagrożeń w zlewni zbiornika (oprócz legalnych zrzutów ścieków) na pierwszy plan 

wysuwa  się  presja wędkarska w  obrębie  ujściowego  odcinka  Kamiennej  do  Zbiornika  Brody  Iłżeckie. 

Dotyczy  to w  szczególności  prawego  brzegu  powyżej mostu  drogowego  na  drodze  gminnej  Styków  ‐ 

Podlesie  zarówno  stosowane  metody  połowu  jak  i  ślady  pozostawione  na  brzegu  przez  wędkarzy 

wskazują na wykorzystanie na dużą  skalę  zanęty  spożywczej. Działanie  te powinny  zostać w  znaczący 

sposób ograniczone.    
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Ryc. 69. Ciek bez nazwy (dopł. z Dziurowa) 

 

 

 
Ryc. 70. Ruśna – charakterystyczne brązowe zabarwienie 

 



    

    82 
 

6.4. Ustalenie	rzeczywistych	źródeł	zanieczyszczeń	będących	
przyczyną	eutrofizacji	zbiornika	

 
 

Analiza  materiałów  oraz  przeprowadzona  wizja  terenowa  pozwoliła  na  sformułowanie 

następujących wniosków w odniesieniu do zidentyfikowanych presji na badanym obszarze: 

 Stwierdzono  poprawę  jakości  zrzucanych  ścieków  komunalnych  w  wyniku 

przeprowadzonych inwestycji polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków 

 Nie  stwierdzono  niekontrolowanych  zrzutów  ścieków,  co  może  być  związane  z 

rozbudową w ostatnich latach sieci kanalizacyjnych  

 Dalsza  rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  w  zlewni  będzie  miała  bezpośredni  wpływ  na 

poprawę  jakości  zrzucanych  ścieków  oczyszczonych.  Zwiększenie  wydajności 

oczyszczalni  należy  korelować  ze  zwiększeniem  liczby  ludności  obsługiwanej  przez 

oczyszczalnie,  a  co  za  tym  idzie  dalszego  ograniczenia  niekontrolowanych    zrzutów 

ścieków. W  związku  z  realizacją  przedsięwzięć  należy  spodziewać  się  poprawy  stanu 

jakościowego wód powierzchniowych. Działanie będzie miało wpływ na uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w zlewni. 

 Depozycja  atmosferyczna  jest w  dużej mierze  czynnikiem  niezależnym  ze względu  na 

niekontrolowany  roczny  rozkład  opadów  atmosferycznych  i  migrację  zanieczyszczeń 

spoza zlewni 

 Zagrożenia  jakości  wód  związane  z  działalnością  człowieka  na  obszarach  wiejskich 

wynikają nie tylko z nieuregulowanej gospodarki ściekowej, ale również z niewłaściwego 

stosowania  nawozów  i  prowadzenia  intensywnej  produkcji  zwierzęcej.  Nawożenie 

mineralne  jest  względnie  stałe,  uwarunkowane  ogólnie  przyjętymi  w  tym  zakresie 

wytycznymi  i  warunkami  ekonomicznymi.  Na  obszarze  zlewni  zbiornika  nawożenie 

stanowi  jedynie  potencjalne  zagrożenie  dla  jakości wód. Obecnie  na  obszarze  zlewni 

tereny  intensywnie  użytkowane  rolniczo  stanowią  niewielki  procent  jej  powierzchni. 

Większość terenów rolnych to nieużytki, które obecnie podlegają zalesianiu. Nawożenie 

naturalne jest również ściśle powiązane z wielkością produkcji zwierzęcej i pochodzi z tej 

produkcji stanowiąc nadwyżkę   nawozów naturalnych. Na badanym obszarze presja  ta 

jest aktualnie niewielka. 

 Zapotrzebowanie  na  wodę  i  kontrolowany/niekontrolowany  zrzut  ścieków  wynika  z 

przyjętych  programów/planów  poprawy  gospodarki  wodno‐ściekowej  (KPOŚK)  i 

uzależnione  jest m.in. od  zmian  liczby  ludności. Na  terenie  zlewni obserwuje  się  stały 

trend  emigracyjny  związany  z  migracją  zarobkową  do  większych  miast,  co  ma 

dodatkowo  pozytywny  wpływ  na  jakość  wód,  poprzez  objęcie  większej  ilości  osób 

zbiorowymi systemami oczyszczenia ścieków. 
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 Dużym  zagrożeniem  dla  jakości  wód  zbiornika  jest  wędkarstwo,  w  szczególności 

nieumiejętne  wykorzystywanie  zanęt,  które  w  dużych  ilościach  powoduje  użyźnianie 

zbiornika.  Taka  sama  sytuacja  zachodzi  w  przypadku  dokarmiania  ptactwa  wodnego 

(kaczki,  łabędzie). Dodatkowo wędkarze nierzadko  nie  dbają  o otoczenie  i   wyrzucają 

śmieci do wody, a po zakończeniu  łowienia zostawiają resztki ryb na brzegu. Aby temu 

zapobiec  i  ograniczyć  tego  typu  zachowania,  należy  przy  okazji  wydawania  kart 

wędkarskich,  wprowadzić  element  edukacyjny  np.  dając  foldery  informacyjne  o 

zasadach prawidłowego wędkowania. Na zbiorniku Brody Iłżeckie stwierdzono znaczącą 

presję wędkarską. 

 

Główną  przyczyną  zanieczyszczania  zbiornika  jest  nadmierna  presja  antropogeniczna  w 

ubiegłych dziesięcioleciach, wywołana w szczególności przez duże ośrodki przemysłowe. Obecnie presje 

te w dużej mierze nie  istnieją. Podjęte przez władze  samorządowe działania między  innymi   budowa 

oczyszczalni  ścieków,  rozbudowa  sieci  kanalizacyjnych,  w  znaczący  sposób  przyczyniły  się  do 

ograniczenia tempa eutrofizacji zbiornika . Nie są to jednak działania wystarczające do poprawy dobrego 

stanu wód i jakości wód w obu zbiornikach wodnych.  

Obecnie  w  zbiorniku    przebiegają  liczne  procesy  biochemiczne,  które  uniemożliwiają 

samooczyszczanie zbiornika. O ciągłym zanieczyszczeniu zbiornika  świadczą przede wszystkim:  

 przekroczone ładunki dopuszczalne biogenów, 

 zakwity glonów,  

 mała przezroczystość wody,  

Wszystkie te zjawiska niekorzystnie wpływają na ocenę zbiornika. 

Analiza badań wód zbiornika z dopływów, wskazuje  jednoznacznie, że najwięcej zanieczyszczeń 

dopływa  do  zbiornika  Brody  Iłżeckie  z  wodami  rzeki  Kamiennej.  Zanieczyszczenie  wód  Kamiennej 

biogenami  pochodzi  w  dużej  mierze  z  dwu  największych  miast  w  zlewni  tj.  Skarżyska‐Kamiennej  i 

Starachowic. 

Należy  zwrócić  uwagę  na  uregulowanie  gospodarki  wodno‐ściekowej  w  całej  zlewni, 

prawidłowej  lokalizacji  obiektów  w  zlewni  bezpośredniej,  zabezpieczenia  dróg  i parkingów  przed 

bezpośrednim odpływem wód deszczowych i roztopowych do jeziora. 

Z  uwagi  na  długi  okres  zanieczyszczania  zbiornika  należy  spodziewać  się  zatem,  że  źródło 

zanieczyszczenia  zbiornika  tkwi  w  samym  zbiorniku.  Świadczą  o  tym  przeprowadzone  w  ramach 

niniejszego opracowania badania osadów. Analizy wskazują,  że wydzielanie  fosforu z osadów dennych 

znacznie przekracza możliwości obronne tego ekosystemu  i prowadzi do powstawania zakwitów wody. 

Konieczne jest zatem podjęcie działań rekultywacyjnych w zbiorniku. 
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7. Propozycja	działań	ochronnych	
 

Analizując  ładunki  azotu  i  fosforu  ogólnego  docierające  ze  zlewni  do  zbiornika  Brody  Iłżeckie  

należy  zauważyć,  że  już  na  stanowisku  1  położonym  na  przedmieściach  Starachowic  są  one  nawet 

nieznacznie  wyższe  niż  tuż  powyżej  zbiornika.  Na  tym  tle  ładunki  dopływające  ciekami  wodnymi 

bezpośrednio do zbiornika oraz do rzeki Kamiennej powyżej zbiornika są bardzo małe, stanowiąc ok. 1% 

ładunku docierającego głównym dopływem. Zabiegi ochronne powinny więc dotyczyć przede wszystkim 

rzeki  Kamiennej.  Ponieważ  jednak  małe  cieki  wnoszą  wody  bezpośrednio  do  zbiornika,  mogą  być 

przyczyną  zanieczyszczeń  incydentalnych  (awarie, wypadki  drogowe,  itp.),  celowych  (zrzut  ścieków  z 

wozu asenizacyjnego, szamba,  itp.), a  także okresowych  (wody deszczowe po nawalnych deszczach). Z 

tego względu również one muszą być objęte zabiegami ochronnymi, niwelującymi te zagrożenia. 

Zanieczyszczenie wód Kamiennej biogenami pochodzi w dużej mierze z dwu największych miast 

w  zlewni,  Skarżyska‐Kamiennej  i  Starachowic.  Miasta  te  oczyszczają  ścieki  w  nowoczesnych 

oczyszczalniach mechaniczno‐biologicznych z podwyższonym usuwaniem azotu i fosforu. Zgodnie jednak 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (2006) ścieki oczyszczone z miast tej wielkości, mogą zawierać 

15  mgN/l  i  2  mgP/l.  Są  to  bardzo  wysokie  stężenia  dla  niewielkiego  odbiornika  jakim  jest  rzeka 

Kamienna,  a w  dalszej  kolejności  zbiornik wód  powierzchniowych.  Są  one  główną  przyczyną  dużych 

ładunków biogenów dopływających Kamienną do Zbiornika Brody. Konieczne jest więc podjęcie starań o 

zmianę pozwolenia wodno‐prawnego na odprowadzanie ścieków z tych miejscowości, przynajmniej do 

wartości przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra  Środowiska  (2006) dla miejscowości powyżej 100 

tys. mieszkańców,  a więc  10 mgN/l  i  1 mgP/l. Wartości  te możliwe  są do osiągnięcia na  istniejących 

urządzeniach  nowoczesnych  oczyszczalni  ścieków.  W  przypadku  braku  możliwości  modernizacji 

oczyszczalni należy  zapewnić przynajmniej  redukcje  związków  fosforu poprzez  łatwo dostępne  i  tanie 

dozowanie preparatu PIX. 

Ważnym  zabiegiem  ochronnym  będzie  modernizacja  oczyszczalni  ścieków  dla  miejscowości 

Styków  i Podlesie, położonej nad górną częścią zbiornika Brody, z której odprowadzanie oczyszczonych 

ścieków  odbywa  się  bezpośrednio  do  zbiornika.  Oczyszczalnia  po  zmodernizowaniu  musi 

charakteryzować się podwyższonym usuwaniem azotu i fosforu ze ścieków, najlepiej żeby stężenie azotu 

ogólnego nie przekraczało 10 mgN/l, a fosforu 0,5 mgP/l. Tak oczyszczone ścieki powinny być poddane 

dodatkowemu usuwaniu związków fosforu. Najlepszym rozwiązaniem, sprawdzonym w praktyce (np. na 

oczyszczalni ścieków w Sławie, pow. Wschowa) jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu, co 

przyczynia się do dodatkowego zatrzymania fosforu na kompleksie sorpcyjnym gleb przed ich dotarciem 

do zbiornika. W pobliżu oczyszczalni (po stronie północnej i wschodniej) znajduje się duży nieużytek (ok. 

6,5 ha), który można byłoby wykorzystać na ten cel. 

Ważnym  elementem  procesu  ochrony  zbiornika  Brody  przed  ładunkami  biogenów 

dopływającymi  z  wodami  dopływów,  będzie  założenie  i  utrzymywanie  stref  inaktywacji  fosforu  z 

zastosowaniem preparatu SINOBENT. W przypadku Kamiennej ma to szczególnie ważne znaczenie w 

okresie  przed  zmniejszeniem  stężeń biogenów w  ściekach,  odpływających  z  oczyszczalni w  Skarżysku 
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Kamiennej  i Starachowicach. W późniejszym okresie będą pełniły rolę zabezpieczenia przed sytuacjami 

awaryjnymi, gdy z różnych trudnych do przewidzenia przyczyn w wodzie rzecznej dojdzie do zwiększenia 

stężeń  biogenów.  Strefy  inaktywacji  fosforu  zostały  w  Polsce  wprowadzone  po  raz  pierwszy  na 

dopływach do kilku  rekultywowanych  jezior przez  firmę AERATOR w 2010 roku. Pierwotnie w strefach 

tych  dawkowany  był  preparat  PIX  (chlorek  żelaza),  który  uwalniany  był  do  wody  w  sposób  ciągły, 

powodując  strącanie  fosforu  z  toni wodnej  i sedymentację w strefie ujściowej dopływu do  jeziora  lub 

zbiornika  zaporowego.  Strefy  takie  zostały  zamontowane  na  dopływie  do  Jeziora  Trzesiecko  w 

Szczecinku, do Jeziora Durowskiego w Wągrowcu i Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu. W kolejnym roku 

zamiast  zbiorników  z  PIX‐em  rozpoczęto  instalowanie  stref  wykorzystujących  nowy  preparat 

SINOBENT.  Założono  je na dopływie do  Zbiornika Maltańskiego, do  Jeziora  Strzeszyńskiego oraz  do 

Jeziora Swarzędzkiego. Okazały się one bardziej funkcjonalne i niezawodne niż strefy dawkujące PIX. Wg 

informacji uzyskanych z  firmy AERATOR strefy  te obniżają stężenie  fosforu dopływającego ze zlewni o 

połowę.  

W  przypadku  zbiornika  Brody  Iłżeckie  konieczne  będzie  założenie  stref  inaktywacji  fosforu 

również  na  rzece  Kamiennej  powyżej  zbiornika.  Na  rzece  Kamiennej  zaplanowano  dwie  strefy 

inaktywacji  fosforu  –  tuż  powyżej  zbiornika  Brody  Iłżeckie  oraz  powyżej  zbiornika  Pasternik  w 

Starachowicach. W  każdej  strefie  powinny  być  zamontowane  specjalne  kratki  w  pięciu  przekrojach 

poprzecznych (transektach). Każdy transekt powinien składać się z dziesięciu połączonych ze sobą kratek 

o wymiarach 60x60 cm, wykonanych z metalu lub plastiku. Kratki powinny być wypełnione preparatem 

SINOBENT  w  postaci  pasty.  Woda  przepływając  górą  powoli  będzie  wypłukiwała  preparat 

bentonitowy,  który  wiązał  będzie  fosfor  zawarty  w  wodach  rzeki,  po  czym  będzie  on  ulegał 

sedymentacji,  częściowo  już w  korycie  rzeki  przed  dopływem  do  zbiorników, w większości  jednak w 

strefie ekotonalnej (w tzw. cofce zbiorników). Zamontowanie pięciu transektów w każdej strefie ma na 

celu zwiększenie efektywności inaktywacji fosforu z wody dopływającej. Preparat SINOBENT musi być 

uzupełniany w strefach inaktywacji po jego wymyciu. Jest to uzależnione od szybkości przepływu wody i 

natężenia przepływu.  Z dotychczasowych doświadczeń wynika,  że przeciętnie będzie  to  konieczne  co 

dwa tygodnie. 

Należy mieć na uwadze,  że  żadne zabiegi ochronne oraz  rekultywacyjne nie będą skuteczne w 

przypadku wystąpienia poważnej awarii. 

Ważnym  elementem  ochrony  wód  zbiornika  Brody  Iłżeckie  jest  bezwzględne  dostosowanie 

obecnego użytkowania wód w zlewni do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w  sprawie ustalenia warunków  korzystania  z wód  regionu 

wodnego Środkowej Wisły, w tym w szczególności: 

„ …  § 5. 1. Wprowadzanie  ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać  konieczność 

zaniechania i lub stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych 

oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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2.Wprowadzanie  ścieków do wód powierzchniowych o  stanie  lub potencjale ekologicznym  co 

najmniej  dobrym  nie może  powodować  przekwalifikowania  ich  stanu  lub  potencjału    do  gorszego  z 

powodu zmiany wartości wskaźników fizykochemicznych i biologicznych. 

3.  Wprowadzanie  ścieków  do  wód  o  stanie  lub  potencjale  gorszym  od  dobrego  nie  może 

pogarszać w miejscu  zrzutu  zanieczyszczeń wartości  tych  parametrów  fizykochemicznych  i substancji 

priorytetowych,  które  zdecydowały  o  złym  stanie  wód,  a  warunki  wprowadzania  ścieków  muszą 

uwzględniać  potrzebę  poprawy  stanu  tych  wód,  poprzez  ustalenie  w  pozwoleniu  wodnoprawnym 

wymagań zaostrzonych w stosunku do określonych w przepisach wydanych na mocy art. 45 ust. 1 pkt 1 i 

3  ustawy  Prawo  wodne  jednak  w  stopniu  nie  większym  niż  wymaganie  zastosowania  najlepszej 

dostępnej techniki (BAT).  

§ 6. 1 Wprowadzanie ścieków do wód, które nie były objęte badaniami w ramach Państwowego 

Monitoringu  Środowiska  w  okresie  3  lat  poprzedzających  wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego  na 

korzystanie  z  wód,  wymaga  prowadzenia  badań  wód  odbiornika  w  zakresie  parametrów 

fizykochemicznych oraz substancji priorytetowych zawartych we wprowadzanych ściekach. 

2. Pomiary, o których mowa w ust. 1 wykonywane są w przekrojach poniżej  i powyżej miejsca 

wprowadzania  ścieków w  odległości  nie większej  niż  15 m,  o  ile  na  tym  odcinku  nie występują  inni 

użytkownicy  wprowadzający  ścieki  do  wód;  w  przypadku  występowania  innych  użytkowników 

wprowadzających  ścieki  do wód w  odległości  15 m  od  planowanego miejsca wprowadzania  ścieków 

pomiary wykonuje się w przekroju, w którym planowane jest wprowadzanie ścieków. 

3. Pomiary, o których mowa w ust. 1  wykonuje się dla: 

zrzutu poniżej 100 m3/d ‐ 2 razy w odstępach 6‐cio miesięcznych 

zrzutu powyżej 100 m3/d ‐ 6 razy w odstępach 2‐u miesięcznych …”, 

a także bezwzględnego stosowania ograniczeń w korzystaniu z wód w zakresie zrzutów ścieków 

określonych w ww. rozporządzeniu. 
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8. Ocena	możliwości	zastosowania	wybranych	metod	rekultywacji	

8.1. Podsumowanie	wyników	badań	
 

Analiza badań wód zbiornika z dopływów wskazuje  jednoznacznie,  że najwięcej zanieczyszczeń 

dopływa  do  zbiornika  Brody  Iłżeckie  z  wodami  Kamiennej.  Z  wodami  rzeki  dopływają  wprawdzie 

stosunkowo niskie stężenia fosforanów rozpuszczonych (0,034 mgP/l),  jednak wysokie stężenia fosforu 

całkowitego (prawie 0,2 mgP/l). Znacznie wyższe, bo osiągające 0,463 mgP/l stężenia fosforu ogólnego 

dopływają  potokiem  Ruśna  do  bocznej  zatoki  zbiornika.  Przy  natężeniu  przepływu  w  Kamiennej 

zmierzonym w dniu poboru próbek, wynoszącym 1,5 m3/s, dobowy ładunek fosforu całkowitego wynosi 

aż 25 kg. Na fosfor całkowity dopływający z wodami dopływów oprócz fosforanów w formie mineralnej 

składa się  fosfor organiczny  (zarówno w postaci rozpuszczonej,  jak  i stałej), a także zaadsorbowany na 

zawiesinach mineralnych i organicznych. Większość z tych form trafia do osadów dennych, jednak duża 

ich  część  jest  luźno  związana  z  cząsteczkami  osadu,  tworząc  formy  łatwo  dostępne  dla  organizmów 

fotoautotroficznych.  

Z analizy  zawartości poszczególnych  frakcji  fosforu w osadach dennych wynika,  że udział  form 

zaadsorbowanych na kompleksie sorpcyjnym osadów, a więc najłatwiej uwalnianych do toni wodnej jest 

bardzo mały (do 3%). Bardzo dużo jest natomiast fosforu związanego z metalami (glinem, żelazem) ‐ od 

33,8 do 52,7%.  Jest  to  fosfor  średnio dostępny dla organizmów planktonowych, gdyż  jego uwalnianie 

uzależnione jest m.in. od potencjału redoks w osadach dennych. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

tlen  obecny  jest w wodzie  do  dna,  a  potencjał  redoks  osadów  jest  dodatni.  Zapewnia  to  stabilność 

związków żelaza w osadach dennych, uniemożliwiając ich uwalnianie do toni wodnej. Zważywszy jednak, 

że  udział  materii  organicznej  w  osadach  dennych  rośnie  od  dopływu  w  kierunku  zapory,  przy 

jednoczesnym wzroście głębokości wody,  jest możliwe całkowite okresowe odtlenienie  interfazy osad‐

woda w  okresie  bezwietrznej  pogody w  lecie,  przy wysokiej  temperaturze wody  i  osadów  dennych. 

Może wówczas dochodzić do krótkotrwałego lecz intensywnego zasilania toni wodnej w fosfor z osadów 

dennych. W  tym kontekście niezmiernie ważne  jest używanie dolnego upustu wód ze  zbiornika, który 

usuwa  odtleniającą  się  naddenną  warstwę  wody,  utrzymując  dodatni  potencjał  redoks  w  strefie 

najgłębszej wody w dolnej części zbiornika.  

Analizując obecny proces zasilania wewnętrznego w  fosfor z osadów dennych trzeba przyznać, 

że  jest on niewielki. Najwyższą wartość  stwierdzono w dolnej  części  zbiornika na  stanowisku 5, gdzie 

wynosiła  ona  3,14 mgP/m2•d.  Jest  to wartość  typowa  dla  jezior  o  dnie  dobrze  natlenionym,  a więc 

mezotroficznych  lub  płytkiego  litoralu  jezior  eutroficznych  (Kowalczewska‐Madura  i  in.  2010).  Tym 

niemniej uwagę zwraca fakt, że na wszystkich stanowiskach dochodziło do wydzielania fosforu z dna, a 

nie  jego  kumulowania  w  osadach.  Dotyczyło  to  nawet  płytkiego  stanowiska  nr  2,  dobrze 

zaopatrywanego  w  tlen.  Świadczy  to  z  jednej  strony  o  intensywnym  procesie  rozkładu  materii 

organicznej w dnie, w wyniku wzrostu  temperatury w okresie  letnim. Z drugiej  strony wskazuje  to na 

wyczerpanie się możliwości kumulacji uwalnianego fosforu na kompleksie sorpcyjnych osadów dennych. 
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Potwierdza  to wcześniejsze  doniesienia  Smal  i  in.  (2012)  o  silnym wysyceniu  kompleksu  sorpcyjnego 

osadów dennych w tym zbiorniku. Autorzy ci wykazali, że pojemność sorpcyjna osadów wyraźnie rośnie 

w  kierunku  zapory,  co  zapewne  związane  jest  z  wykazanym  w  niniejszej  pracy  zwiększaniem  się 

zawartości materii organicznej. Jednocześnie jednak zwiększa się też wysycenie kompleksu sorpcyjnego 

(Smal i in. 2012), co skutkuje zwiększaniem się zasilania wewnętrznego zbiornika w fosfor. Wskazuje to 

na konieczność dodatkowego zwiększenia kompleksu sorpcyjnego osadów, prowadzące do ograniczenia 

wydzielania fosforu – szczególnie w dolnej części zbiornika. Przyjmując średnie zasilanie zbiornika Brody 

z osadów dennych na poziomie  tylko 1,6 mg  P/m2•d    (dane uzyskane  z badań  eksperymentalnych)  i 

mnożąc przez powierzchnię dna, otrzymujemy ładunek 4,18 kg P w ciągu doby. Jest on wyraźnie niższy 

od  ładunku  dopływającego  aktualnie  rzeką  Kamienną  –  przy  natężeniu  przepływu  wody  1,5 m3/d  i 

stężeniu fosforu całkowitego 0,195 mgP/l wynosi on 25,27 kgP/d. Porównanie to pokazuje, jak ważne są 

zewnętrzne  źródła  fosforu dla  funkcjonowania  zbiornika Brody  Iłżeckie oraz wskazuje na  konieczność 

podjęcia działań ochronnych, prowadzących do ich ograniczenia. Porównując  jednak samo wewnętrzne 

zasilanie zbiornika w fosfor z osadów dennych na obecnym niskim poziomie 1,6 mg P/m2•d, z kryteriami 

Vollenweidera (Giercuszkiewicz‐Bajtlik 1990), wynoszącymi dla tego zbiornika 46,25 mg P/m2•r i 92,5 mg 

P/m2•d  w  odniesieniu  do  obciążenia  dopuszczalnego  i  krytycznego  –  uzyskujemy  ponad  12‐krotne 

przekroczenie obciążenia dopuszczalnego i 6‐krotne przekroczenie obciążenia krytycznego. Wskazuje to 

na  konieczność  podjęcia  działań  rekultywacyjnych  w  samym  zbiorniku,  gdyż  wydzielanie  fosforu  z 

osadów  dennych  znacznie  przekracza  możliwości  obronne  ekosystemu  i  prowadzi  do  powstawania 

zakwitów wody. 

 

8.2. Przegląd	metod	możliwych	do	zastosowania	w	rekultywacji	
zbiornika	

 
Istnieje  wiele  metod  technicznych,  chemicznych  i  biologicznych  rekultywacji  jezior  i  innych 

zbiorników wodnych,  jednak  nie wszystkie mogą  być  zastosowane w  odniesieniu  do  zbiornika  Brody 

Iłżeckie. Zbiornik ten  jest stosunkowo płytki, bez stratyfikacji termicznej, więc nie mogą w nim znaleźć 

zastosowania metody przewidziane dla stratyfikowanych jezior głębokich.  

Z metod  technicznych  najbardziej  radykalne,  a  jednocześnie  najefektywniejsze  jest  usuwanie 

przeżyźnionych osadów dennych.    Jest  to  jednocześnie najdroższa  z wszystkich metod  rekultywacji, w 

związku  z  czym  rzadko  stosowana. W  przypadku  jezior  po  raz  pierwszy  zastosowano  ją w  Szwecji w 

jeziorze  Trumen.  Po  odcięciu  dopływu  ścieków  osady  były  tam  odsysane  z  dna  jeziora  przy  użyciu 

refulera  i  tłoczone do przygotowanych na brzegu  stawów  sedymentacyjnych. Uzyskano w  ten  sposób 

zmniejszenie  stężeń  fosforu  i  azotu w wodzie  o  odpowiednio  90%  i  80%  (Bjork  1988). W  Poznaniu 

usuwano w ten sposób osady z kilku małych, sztucznych zbiorników wodnych, ze skumulowanym w dnie 

dużym  ładunkiem  fosforu  (Gołdyn  i  in.  2009). W  przypadku  zbiorników  zaporowych osady usuwa  się 

sprzętem ciężkim po spuszczeniu wody  i osuszeniu dna. W ten sposób rekultywowany był np. Zbiornik 



    

    89 
 

Maltański w  Poznaniu w  latach  1985‐1990.  Zabieg  taki wykonuje  się najczęściej dla  zbiorników  silnie 

zamulonych, w celu ponownego zwiększenia ich pojemności użytkowej. Zbiornik Brody Iłżeckie był w ten 

sposób rekultywowany na początku lat 60‐tych XX wieku (Zalewski 2008). Obecnie nie ma więc potrzeby 

podejmowania tak kosztownej  inwestycji, dla usunięcia niewielkiej (przeciętnie o miąższości kilkunastu 

centymetrów) warstwy osadów dennych. Znacznie korzystniej jest zastosować jedną z metod inaktywacji 

fosforu, by ograniczyć zasilanie wewnętrzne zbiornika z osadów dennych,  tym bardziej  że  inaktywacja 

fosforu  byłaby  niezbędna  również  po  usunięciu  osadów. Usunięcie  osadów  odsłania  bowiem  starsze 

warstwy, którymi są np. gleby doliny rzecznej sprzed zalania lub niedokładnie usunięte osady w trakcie 

poprzedniego  bagrowania.  Zawartość  związków  biogennych  (a  często  również  innych  zanieczyszczeń) 

może  być  większa  niż  w  osadach  współczesnych.  Powoduje  to  intensywne  ich  wymywanie  do  toni 

wodnej po ponownym napełnieniu zbiornika, powodując gwałtowny wzrost trofii. Dopiero po przykryciu 

dna przez nową warstwę osadów następuje odcięcie ich kontaktu z tonią wodną. Okres ten uzależniony 

jest od wielkości zbiornika i zwykle trwa od kilku miesięcy do kilku lat (Ostrofsky 1978).  

Inaktywacja fosforu jest jedną z częściej stosowanych metod umożliwiających usunięcie go z toni 

wodnej,  odprowadzeniu  do  osadów  dennych  i  trwałym  w  nich  zdeponowaniu.  Polega  ona  na 

zastosowaniu  środka  koagulującego,  który  wytrąca  z  wody  jon  fosforanowy  i  wiąże  go  w  osadach 

dennych, zmniejszając  jednocześnie  ilość  fosforu dopływającego z osadów do  toni wodnej. Ten zabieg 

rekultywacyjny  uważany  jest  za  prosty  i  tani  w  porównaniu  do  innych  znanych  metod,  dając 

jednocześnie  zadowalające  rezultaty.  Immobilizacja  fosforanów w osadach dennych uruchamia  szereg 

pozytywnych  zmian w  ekosystemie: ograniczenie masowego  rozwoju organizmów  fitoplanktonowych, 

zwłaszcza  sinic, wzrost  przeźroczystości wody,  co  z  kolei  umożliwia  zajmowanie  dna  przez makrofity 

zanurzone, stabilizujące osad denny  i ograniczające wielkość zasilania wewnętrznego (Søndergaard i in. 

2002).  

Najpopularniejszą metodą wytrącania fosforu z toni wodnej i jego depozycji w osadach dennych 

jest użycie soli metali, które w środowisku wodnym wiążą ortofosforany jako fosforany metali: glinu (Al) 

oraz  żelaza  (Fe).  W  przypadku  glinu  zastosowanie  znalazły  dwa  związki  chemiczne:  siarczan  glinu 

Al2(SO4)3 oraz chlorek poliglinu  (Gawrońska  i  in. 2003, Bajkiewicz‐Grabowska  i  in. 2012). Zastosowanie 

związków glinu w rekultywacji zbiorników wodnych ograniczone  jest przez zakres wartości odczynu pH 

wody  ‐ przy odczynie wody powyżej pH 8 następuje zwiększanie się  rozpuszczalności związków glinu  i 

powstawanie  toksycznego  jonu  Al(OH)‐4.  Taka  wartość  pH  jest  bardzo  często  notowana  w 

przeżyźnionych  zbiornikach  w  okresie  masowego  rozwoju  fitoplanktonu,  stąd  też  stosowanie 

koagulantów glinowych w  trakcie  tzw. zakwitu wody może stworzyć  zagrożenie dla bytujących w nich 

organizmów (Deppe i Benndorf 2002).  

Pojemność sorpcyjna osadu dennego, czyli zdolność do wiązania  jonów, w tym ortofosforanów 

jest w dużym  stopniu determinowana  zawartością  żelaza,  stąd działania prowadzące do  intensyfikacji 

wiązań  Fe‐P  oddziałują  na  skuteczność  deponowania  fosforu  w  osadach  dennych. Wysoki  stosunek 

stężeń Fe:P w osadzie dennym oraz w wodzie śródosadowej jest traktowany jako niezbędny w procesie 

kumulowania  fosforanów,  toteż  dodawanie  związków  żelaza w  dużym  stopniu  zwiększa  efektywność 
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podejmowanych  działań  rekultywacyjnych  (Kleeberg  i  in.  2013).  Dotychczas  zastosowanie  znalazły 

zarówno chlorki żelaza (FeCl2, FeCl3), jak i siarczan (Fe2(SO4)3) o nazwie handlowej PIX. Były one szeroko 

stosowane zarówno w Polsce, jak i w Europie, najczęściej w formie roztworu wodnego podawanego do 

wody w  czasie,  gdy występowały  najwyższe  stężenia  ortofosforanów  tj.  późną  jesienią  lub wczesną 

wiosną. Użycie chlorku  żelaza FeCl3  jest skuteczne pod warunkiem zastosowania dobrze skalkulowanej 

dawki,  co  jest  charakterystyczne  dla  zrównoważonych  metod  rekultywacji  (Gołdyn  i  in.  2014).  W 

przypadku  użycia  zbyt  dużej  ilości  koagulantu  niepotrzebnie  podnosi  się  koszty  rekultywacji, można 

również  nadmiernie  obniżyć  pH,  a wydzielone w  dużych  ilościach wodorotlenki  i  tlenki  żelaza mogą 

negatywnie  oddziaływać  na  organizmy wodne.  Związki  żelaza  były  użyte m.  in.  podczas  rekultywacji 

jezior Winiary  i  Jelonek  w  Gnieźnie,  realizowanej  w  ramach  projektu  LIFE07  ENV/PL/000605,  a  ich 

dawkowanie do osadów realizowane było za pomocą jednostki pływającej PROTEUS. Uzyskane rezultaty 

okazały się bardzo korzystne w przypadku jeziora Winiary, jednak dość krótkotrwałe w przypadku jeziora 

Jelonek, obciążonego  zewnętrznym dopływem  związków biogennych  (Trzcińska 2010, Wiśniewski  i  in. 

2010).  

Istotnym  problemem w  przypadku  związków  żelaza  jest  ich wrażliwość  na  zmiany  potencjału 

oksydo‐redukcyjnego  zachodzące  na  granicy  osad‐woda  a  związane  ze  zmianami  stężenia  tlenu 

rozpuszczonego. Aby wyeliminować problem rozpuszczalności związków żelaza z fosforem w warunkach 

beztlenowych,  podjęto  próby  łączenia  stosowanych  związków  Fe  z  utleniaczami,  które  zapobiegałyby 

redukowaniu  żelaza  w  osadach  dennych.  Najstarszą  i  skuteczną  metodą  była  metoda  Riplox®, 

obejmująca podawanie do osadów dennych  chlorku  żelaza FeCl3 oraz azotanu wapnia Ca(NO3)2,  co w 

rezultacie  prowadziło  do  redukcji  stężenia  fosforanów  w  wyniku  utrzymywania  się  dodatniego 

potencjału  redox w powierzchniowej warstwie osadów,  zapobiegającej  zasilaniu wewnętrznemu  (Ripl 

1976, Søndergaard i in. 2002). Metoda ta okazała się jednak bardzo pracochłonna, złożona technicznie i 

wymagała  zastosowania  specjalnych  urządzeń,  co  ograniczyło  jej  zastosowanie  w  praktyce.  Próby 

kontynuowano  tworząc  Depox®Fe,  będący  zawiesiną  zawierającą  m.in.  żelazo,  wapń  oraz  azotany. 

Preparat ten został przetestowany w eutroficznym jeziorze Dagowsee w Niemczech, a jego skuteczność 

oceniono  bardzo  dobrze  (Deppe  i  Benndorf  2002,  Wauer  i  in.  2005).  Ograniczeniem  stosowania, 

zwłaszcza  na  dużych  akwenach,  była  konieczność  przygotowywania  preparatu  tuż  przed  jego 

dawkowaniem. Dotychczas nie zyskał on popularności poza granicami Niemiec. 

Zupełnie  odmiennym  koagulantem  od  dotychczas  wspomnianych  jest  Phoslock®,  będący 

zmodyfikowaną  gliną  (bentonitem),  do  której  dodano  lantanu,  pierwiastka  ziem  rzadkich.  Preparat 

cechuje  znaczna  szybkość działania – w warunkach  testowych  redukuje  stężenia  fosforanów nawet o 

90% w pierwszych godzinach po aplikacji do wody. Skuteczność wiązania fosforu przez ten preparat jest 

najwyższa w wodzie o pH w zakresie 5‐7, zaś przy pH powyżej 9 zanotowano spadek jego efektywności 

(Ross  i  in. 2008). Konieczne  jest stosowanie dużych dawek koagulantu, aby uzyskać dobrą skuteczność 

wiązania  fosforu.  Potwierdziły  to  próby  zastosowania  tego  preparatu  na  Jeziorze  Klasztornym  w 

Kartuzach, gdzie uzyskano  tylko krótkotrwałą poprawę  jakości wody  (Ekol‐Unicon 2007, Marcinkowski 
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2007,  Nowak  2007).  Phoslock®  jest  preparatem  stosunkowo  drogim,  co  ogranicza  możliwość  jego 

stosowania na szerszą skalę, zwłaszcza na większych zbiornikach wodnych.  

Na  tle  przedstawionych  wyżej  metod  inaktywacji  fosforu  przy  pomocy  różnych  preparatów 

chemicznych,  na  szczególną  uwagę  zasługuje  SINOBENT.  Jest  to  preparat  służący  do  inaktywacji 

fosforu w osadach dennych zbiorników wodnych, spełniający następujące warunki:  

(i) zawiera żelazo najskuteczniej wiążące fosfor,  

(ii) spełnia  swoje  zadanie  w  różnych  warunkach  środowiskowych,  w  tym  w  warunkach 

redukcyjnych,  

(iii) nie  jest  toksyczny w  środowisku wodnym  dla  bytujących  tam  organizmów w  każdych 

warunkach środowiskowych,  

(iv) jest dostępny do szerokiego stosowania pod względem ekonomicznym,  

(v) jest łatwy do zastosowania.  

Seria preparatów o wspólnej nazwie SINOBENT została opatentowana na początku 2013 roku 

(nr 214384). Innowacyjność preparatu polega nie tylko na jednoczesnym zastosowaniu w odpowiednich 

proporcjach  kilku metali wiążących  fosfor,  osadzonych  na  odpowiednim  nośniku mineralnym  (zwykle 

bentonicie)  lecz  również  na  jego  formie  (pasta),  wpływającej  na  sposób  praktycznego  stosowania 

preparatu.  Szybkie  sedymentowanie  preparatu  pozwala  na  stopniowe,  długotrwałe  uwalnianie 

komponentów  w  trakcie  zalegania  preparatu  w  osadach  dennych  i  tworzenie  przez  nie  połączeń  z 

fosforanami.  Wpływa  to  znacząco  na  zmniejszenie  stężeń  fosforanów  w  wodzie  nadosadowej  i 

śródosadowej,  zwiększając  zawartość  fosforu  trwale  związanego w  osadzie,  co  potwierdziły  badania 

laboratoryjne  (Gołdyn  i  in. 2010) oraz  ćwierć‐techniczne, prowadzone w  zagrodach umieszczonych w 

jeziorze (Dondajewska i in. 2010). Opracowanie serii preparatów umożliwia dostosowanie składu środka 

do warunków panujących w  jeziorze,  takich  jak  skład osadów  czy warunki oksydoredukcyjne.  Jeden  z 

preparatów został zaaplikowany z dobrym skutkiem m.in. w Zbiorniku Ruśnia, będącym boczną zatoką 

Zbiornika Brody Iłżeckie, w roku 2011 (działanie pilotażowe, dane niepublikowane).  

Wspomniana  wyżej  możliwość  okresowego  odtlenienia  osadów  dennych  zbiornika  Brody 

(zwłaszcza  w  głębszej  środkowej  i  dolnej  jego  części)  sugerowałaby  konieczność  natleniania  wód 

naddennych.  Ponieważ  zbiornik  ten  nie  ma  stratyfikacji  termicznej,  okresy  takie  są  krótkotrwałe  i 

związane  z  dłuższą  bezwietrzną  pogodą  w  lecie.  Problem  ten  rozwiązałoby  zamontowanie  dwu 

aeratorów, natleniających wody naddenne. Najkorzystniejsze z ekonomicznego względu byłyby aeratory 

pulweryzacyjne, wykorzystujące siłę wiatru do natleniania wody (Osuch  i Podsiadłowski 2012, Gołdyn  i 

in.  2014).  Zważywszy  jednak,  że  w  tym  przypadku  braki  tlenu  mogą  pojawiać  się  w  okresach 

bezwietrznych,  metoda  ta  nie  zdałaby  egzaminu.  Możliwe  więc  byłoby  wykorzystanie  podobnego 

urządzenia  zasilanego energią  słoneczną  lub wykorzystującego do napowietrzania  sprężone powietrze 

(Ekoflox). Ze względu jednak na wysoki koszt urządzeń i krótki okres ich przydatności, ich zastosowanie 

w  Zbiorniku  Brody  byłoby  nierentowne.  Zamiast  tego  możliwe  jest  zastosowanie  preparatów 

inaktywujących  fosfor w warunkach  niskiego  potencjału  redox,  do  jakich  należy  Phoslock  i  Sinobent 

zawierający w swym składzie azotany. 
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Z  metod  biologicznych  najczęściej  wykorzystywana  jest  biomanipulacja,  rzadziej  zaś 

zastosowanie słomy jęczmiennej, pływających wysp, eksploatacja makrofitów. Nową metodą, stosowaną 

dotąd eksperymentalnie, jest zastosowanie efektywnych mikroorganizmów (EM). 

Biomanipulacja  to  wykorzystanie  naturalnych  zależności  panujących  w  sieci  troficznej 

ekosystemu  jeziornego  do  poprawy  czystości  wody.  Jej  istotą  jest  niewielka  ingerencja  człowieka, 

wpływająca  na  zwiększenie  obsady  ryb  drapieżnych,  powodujących  ograniczenie  liczebności  ryb 

planktonożernych,  co  prowadzi  do  zwiększenia  liczebności  dużego  zooplanktonu  skorupiakowego 

(ponieważ nie jest wyjadany przez ryby) i ograniczenie przez niego ilości fitoplanktonu. Dochodzi tutaj do 

kaskadowego oddziaływania od góry piramidy  troficznej na kolejne poziomy troficzne organizmów, na 

fitoplanktonie kończąc. W konsekwencji uzyskuje się poprawę przezroczystości wody  i  innych  jej  cech 

jakości.  

Pierwsze  eksperymenty mające  na  celu  poprawę  jakości wody w  zbiornikach  zaporowych  tą 

metodą, podejmowane były z dobrym skutkiem  już na początku  lat 70‐tych  (Vostradovský  i  in. 1988). 

Pod koniec  lat 80‐tych oraz w  latach 90‐tych wykonano wiele zabiegów biomanipulacyjnych w  licznych 

zbiornikach  wodnych.  W  tym  okresie  także  w  Polsce  zainicjowano  pierwsze  eksperymenty 

biomanipulacycjne. W 1989 r.  jezioro Wirbel na Mazurach zarybiono narybkiem szczupaka, a po trzech 

latach  usunięto  ryby  przy  użyciu  rotenonu  (Prejs  i  in.  1997).  Drugi  zabieg  wykonano  na  Zbiorniku 

Maltańskim  na  rzece  Cybinie  w  Poznaniu,  po  jego  odrestaurowaniu  i  ponownym  napełnieniu  wodą 

(Gołdyn, Mastyński 1998, Kozak, Gołdyn 2004). 

Liczne  doświadczenia  zebrane w  tym  okresie  na  podstawie  zabiegów wykonanych  na  całych 

ekosystemach  wykazały,  że  metoda  ta  ma  pewne  ograniczenia,  związane  z  powstawaniem  tzw. 

mechanizmów  sprzężenia  zwrotnego  (DeMelo  1992,  Kajak  1998).  Związane  były one  głównie  ze  zbyt 

wysokim  stężeniem  fosforu, umożliwiającym  rozwój dużych  form  fitoplanktonu, nie wyjadanych przez 

zooplankton. Istotnym sprzężeniem zwrotnym, zakłócającym proces biomanipulacji, jest też reakcja ryb 

karpiowatych  na  zmniejszenie  ich  populacji.  Pojawiające  się wiosną  duże  ilości  narybku mają  lepsze 

możliwości rozwoju w wyniku obfitszej bazy pokarmowej, zwolnionej przez ryby dorosłe. Przyczynia się 

to do  intensywnego  ich wzrostu  i szybszego rozpoczynania reprodukcji. W ciągu 2‐3  lat wypełniają one 

niszę powstałą przez usunięcie lub ograniczenie liczebności ryb dorosłych, powodując powrót jeziora do 

stanu mętnowodnego (Benndorf i in. 1988, Gołdyn, Mastyński 1998). Można temu zabiec przez coroczne 

zarybianie  jeziora  dużą  obsadą  narybku  ryb  drapieżnych,  wyjadających  pojawiający  się  narybek  ryb 

karpiowatych  (Berg  i  in. 1997, Hansson  i  in. 1998).  Liczne  zabiegi  rekultywacyjne przeprowadzone na 

jeziorach  duńskich  i  holenderskich,  umożliwiły  podanie wskazówek,  których  należy  przestrzegać,  aby 

uzyskać dobre rezultaty przy pomocy tej metody (Hansson i in. 1998, Gołdyn 2007). Należą do nich: 

 odłowienie  75%  ryb  karpiowatych,  żyjących  w  jeziorze,  które  w  wyniku  presji 

pokarmowej uniemożliwiają pojawienie się dużego zooplanktonu skorupiakowego, 

 zarybianie  przez  kilka  kolejnych  lat  jeziora  dużą  obsadą  (przynajmniej  1000  szt./ha) 

narybku  letniego  szczupaka  i  sandacza  (tzw.  palczaka)  oraz  narybku  jesiennego  tych 

gatunków, 
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 budowanie  krześlisk  w  jeziorze,  ułatwiających  naturalne  rozmnażanie  się  ryb 

drapieżnych. 

Metodą biomanipulacji stosunkowo łatwo można osiągnąć trwałą poprawę stanu czystości wody 

w  jeziorach  głębokich,  posiadających mechanizmy  odpowiedzialne  za  ich  ochronę  przed  degradacją 

(Kajak  1998, Meijer  2000,  Scharf  2007). Możliwe  jest  to  jednak  również w  jeziorach  płytkich  i  silnie 

zeutrofizowanych,  pod  warunkiem  zastosowania  wielokierunkowych  działań,  obejmujących  zabiegi 

ochronne  oraz  dodatkowe  zabiegi  rekultywacyjne  (Hansson  1998,  Kozak  i  in.  2007).  Doświadczenia 

prowadzone  na  Zbiorniku  Maltańskim  w  Poznaniu  wykazały,  że  biomanipulacja  może  być  bardziej 

skuteczna  w  warunkach,  gdy  stosuje  się  ją  jako  metodę  wspomagającą  rekultywację  prowadzoną 

zrównoważonymi metodami chemicznymi (Kozak i in. 2007, Gołdyn i in. 2014). W takim ujęciu możliwe 

jest również jej zastosowanie w płytkim Zbiorniku Brody Iłżeckie. 

Zastosowanie  słomy  jęczmiennej  ma  za  zadanie  ograniczenie  rozwoju  fitoplanktonu,  przy 

niezmienionym stężeniu związków biogennych. Do tej pory metodę tę zastosowano w przypadku wielu 

jezior  (szczególnie w  Anglii),  doświadczalnie  również  na  kilku  zbiornikach wodnych w  naszym  kraju. 

Słoma  jęczmienna zanurzona w wodzie ulega  rozkładowi głównie przez grzyby wodne, z wydzieleniem 

do wody licznych metabolitów, działających jak algicydy i algistatyki, szczególnie w odniesieniu do sinic i 

niektórych  innych  grup  glonów  planktonowych  (okrzemek,  złotowiciowców).  Za  najbardziej  aktywne 

biologicznie uważa się związki polifenolowe oraz nadtlenek wodoru  (Barrett  i  in. 1999, Ball  i  in. 2001, 

Ferrier  i  in.  2005).  Do  tej  pory  opracowano  kilka  technicznych  rozwiązań  zastosowania  słomy 

jęczmiennej.  Metoda  ta  zdaje  egzamin  w  przypadku  ograniczania  rozwoju  fitoplanktonu  w  małych 

jeziorach  lub oddziaływania na fitoplankton wnoszony do jeziora rzeką. W większych akwenach stosuje 

się  ją  do  ochrony  kąpielisk. W  tym  przypadku  najkorzystniejsze  i  najłatwiejsze  do  zastosowania  jest 

umieszczenie wzdłuż granicy kąpieliska worków wypełnionych słomą, co wymusza bezpośredni kontakt 

dobrze natlenionej  i ciepłej wody ze słomą, umożliwiając sprawny przebieg procesów rozkładu. Ważne 

jest silne zamocowanie worków, uniemożliwiające ich zniszczenie przez silne falowanie lub przez wandali 

W takim ujęciu możliwe jest zastosowanie tej metody w zbiorniku Brody Iłżeckie. 

Alternatywnym  rozwiązaniem  likwidacji  zakwitów  sinicowych  dla  słomy  jęczmiennej  jest 

zastosowanie ultradźwięków pozwalających na rozbicie komórek sinicowych już w początkowych fazach 

ich  rozwoju.  Metoda  ta  jest  innowacyjna  metodą  walki  z  zakwitami  sinicowymi.  Zaproponowane 

rozwiązanie  dla  Zbiornika  Brody  obejmuje  instalację  boi  łączącej  bieżący  monitoring  parametrów 

jakościowych  wody  świadczących  o  możliwości  pojawienia  się  zakwitu  sinicowego  z  technologią 

ultradźwiękową  służącą  do  jego  likwidacji.  Zainstalowane  na  boi  czujniki  pomiarowe  pozwalają  na 

kompletny monitoring parametrów  jakości wody co 10 minut dzięki czemu możliwe  jest wychwycenie 

wszelkich  zmian  w  środowisku.  Na  podstawie  otrzymanych  informacji,  możliwa  jest  aktywacja 

nadajników  ultradźwiękowych  służących  do  likwidacji  zakwitu.  Metoda  ta  pozwoli  na  połącznie 

monitoringu oraz likwidacji zakwitów, co pozwoli na zoptymalizowanie kosztów obu działań. 

Metody  wspomagające  to  metody  mające  na  celu  utrzymanie  lub  ograniczenie  dalszej 

eutrofizacji. Jedną z takich metod jest eksploatacja makrofitów, która może przyczynić się do usunięciu z 
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jeziora  dużych  ilości  związków  biogennych,  zawartych w  tkankach  usuwanych  roślin  (Kajak  1998). W 

przypadku  zbiornika Brody metoda  ta  jest  jednak  całkowicie nieprzydatna, gdyż nie występuje w nim 

roślinność zanurzona, a roślinność oczeretowa obecna  jest w szczątkowych ilościach. Po kilku latach od 

rozpoczęcia  rekultywacji,  w  miarę  poprawiania  się  przezroczystości  wody,  możliwe  jest  jednak 

pojawienie się na dużych powierzchniach dna roślinności zanurzonej. Okresowe jej koszenie i usuwanie 

poza zbiornik może być wówczas bardzo korzystne dla dłuższego utrzymywania się pozytywnych zmian 

w ekosystemie, spowodowanych rekultywacją.  

Budowanie sztucznych wysp, unoszących się na powierzchni wody, zakotwiczonych w zbiorniku 

wodnym  było  w  latach  90‐tych  XX  wieku  bardzo  popularnym  działaniem,  zaliczanym  do  zabiegów 

ekotechnologicznych.  Najczęściej  były  one  budowane  w  sztucznych  zbiornikach  wodnych,  nie 

posiadających  przybrzeżnej  roślinności  szuwarowej.  Ich  głównym  celem  była  ochrona  brzegów  przed 

erozją,  zwiększenie  bioróżnorodności w  zbiorniku,  stworzenie miejsc  rozrodu  dla  ptactwa wodnego. 

Wielkość pływających wysp makrofitowych bywa różna. W przypadku  jeziora Paldang w Korei wielkość 

wyspy wynosiła 64,8 m × 41,5 m (Byeon 2002). Na jeziorze Kasumiguara w Japonii utworzono pływającą 

wyspę wzdłuż brzegu, o długości 91,5 m, szerokości 9 m, składającą się z 40 segmentów. Segmenty te 

składały  się  z  ramy  z  polistyrenu, wypełnionej  gąbką, w  której  sadzona  była  trzcina  (Nakamura  i  in. 

1999). Na zbiorniku An‐Kang Farm w Chinach utworzono 32 pływające wyspy na bazie bambusa oraz 38 

z polietylenu (Shih, Chang 2006). W Lublinie na Zalewie Zemborzyckim zamontowano 120 pływających 

wysp otaczających kąpielisko „Marina”  (Stani 2005). Wielkość  i zamocowanie wysp a  także  rodzaj  lin  i 

zakotwiczenie, muszą być dobrane do wielkości  jeziora. Związane  jest to bowiem z siłami  jakie działają 

na wyspę w wyniku oddziaływania wiatru, falowania i przemieszczania się mas wodnych (Nakamura i in. 

1999). Użycie lin z tworzywa sztucznego do zakotwiczenia wysp na Zalewie Zemborzyckim przyczyniło się 

do zerwania kilku z nich. Korzystniejsze  jest   więc zastosowanie  lin stalowych. Na wyspach najczęściej 

sadzona jest trzcina, ale wyspy na zbiorniku An‐Kang Farm w Chinach obsadzono aż 20 gatunkami roślin 

szuwarowych (Shih, Chang 2006). Badania jakości wody oraz zmian w biocenozie w pobliżu takich wysp 

wykazały  wyraźny  ich  wpływ  na  wiele  grup  organizmów  oraz  badanych  wskaźników  fizyczno‐

chemicznych.  Korzenie  roślin  unoszące  się  w  wodzie  pod  wyspą  stanowią  refugium  dla  ryb  i 

zooplanktonu.  W  przypadku  jezior  pozbawionych  roślinności  podwodnej  jest  to  sztuczny  biotop, 

stwarzający  korzystne  warunki  dla  rozwoju  wybranych  grup  organizmów.  Z  biotopu  tego  chętnie 

korzysta  szczupak,  chowając  się  przed  innymi  drapieżnikami.  Pod wyspą  stwierdzono  też  25‐krotnie 

większą liczebność zooplanktonu i 3‐8 razy wyższą liczebność bakterii heterotroficznych niż poza wyspą. 

Jednocześnie stężenie chlorofilu było o połowę niższe w wodzie pod wyspą w porównaniu do stanowiska 

kontrolnego  (Byeon  2002). W  izolowanych warunkach  (specjalne  zagrody  na  jeziorze  Kasumiguara w 

Japonii)  liczebność  fitoplanktonu pod wyspą była nawet 10‐krotnie niższa niż poza nią  (Nakamura  i  in. 

1999). Ze środowiska tego korzysta także makrozoobentos. Pod wyspą stwierdzono różnorodność  larw 

owadów  zbliżoną  do warunków  panujących w  naturalnym  ekosystemie  podmokłym  (Nakamura  i  in. 

1999). Makrofity wydzielają do wody  tlen poprzez  swe włośniki, wpływając pozytywnie na aktywność 

heterotroficznych  bakterii,  rozkładających  materię  organiczną  (Ahn,  Kong  1998).  Pływające  wyspy 
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makrofitowe w dużych  zbiornikach, do  jakich należy  zalew Brody  Iłżeckie,  tylko  lokalnie oddziałują na 

jakość wody. Różnice pomiędzy jakością wody pod wyspą i poza nią są bardzo zmienne w czasie. Są one 

bardzo zależne od czynników fizycznych, zwłaszcza mieszania wody przez wiatr. Jedynie dłuższe okresy 

bezwietrznej pogody mogą spowodować istotne różnice w jakości wody pod wyspą i poza nią. Park i in. 

(2001) ocenili,  że poprawa  jakości wody byłaby widoczna w całym  jeziorze wówczas, gdyby pływające 

wyspy pokryły przynajmniej  20% powierzchni  zbiornika.  Jest  to nierealne na  tak dużym  zbiorniku  jak 

Brody. Możliwe więc jest rozważenie budowy jedynie kilku wysp, wspomagających zastosowanie słomy 

jęczmiennej w pobliżu kąpielisk, lub ograniczających erozję brzeżną w newralgicznych miejscach. 

Efektywne mikroorganizmy  (EM) to preparaty płynne  lub stałe (tzw. kule Bokashi), zawierające 

często  kilkadziesiąt  gatunków  bakterii  i  grzybów  wodnych,  intensywnie  rozkładających  materię 

organiczną  odłożoną w  osadach  dennych. Metoda  ta w  odniesieniu  do  rekultywacji  jezior  ciągle  jest 

jeszcze w  fazie  eksperymentów. W  Polsce  uzyskano  pozytywne  efekty  jej  zastosowania w  głębokim, 

rynnowym  jeziorze  Studzieniczno  (Bajkiewicz‐Grabowska  i  in.  2012).  Zastosowanie  jej  w  płytkim 

zbiorniku  wodnym  nie  przyniosło  jednak  oczekiwanych  rezultatów  (Czernaś  i  in.  2014).  Ponieważ 

zbiornik Brody  jest płytki,  z osadami organicznymi o niewielkiej miąższości  i  rozmieszczonymi  tylko w 

środkowej i dolnej części zbiornika, zastosowanie tej metody byłoby niecelowe. 
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9. Program	rekultywacji	

9.1. Ocena	efektywności	metod	
 

W  celu  oszacowania  najbardziej  efektywnych metod  rekultywacyjnych  z  pośród wybranych  do 

realizacji  w  ramach  Programu  Rekultywacji  zbiornika  Brody  Iłżeckie  poszczególnym  ocenom 

przyporządkowane  zostały punkty. Metoda,  która osiągnęła największą  ilość punktów okazuje  się być 

najbardziej efektywna do zastosowania na zbiorniku, przy możliwie najniższych nakładach w stosunku do 

uzyskanego efektu.  

 

Efekt krótkoterminowy     

5 ‐ bardzo dobry 

4 – dobry 

3 – średni 

2 – mały 

1 ‐ bardzo mały    

 

Efekt długoterminowy     

5 – bardzo dobry     

  4 ‐ dobra 

3 ‐ średni       

2 ‐ mały       

1 – bardzo mały  

 

Efektywność ekonomiczna   

5 ‐ bardzo dobra 

4 ‐ dobra 

3 ‐ średnia 

2 ‐ niska 

1 ‐ bardzo niska 

 

Możliwość wystąpienia efektu negatywnego 

1 ‐ bardzo wysoka 

2 ‐ wysoka 

3 ‐ średnia 

4 ‐ mała 

5 ‐ bardzo mała 
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Tabela 14. Ocena trwałości metod rekultywacji 

 

Metody,  które  otrzymały  w  sumie  poniżej  15  punktów,  to  metody,  których  efekt  długo  i  

krótkoterminowy  nie  jest  pewny,  a  także  są  to  bardzo  kosztowne  metody.    W  dalszej  ocenie  na 

podstawie punktacji uzyskanej przez daną metodę, można wyróżnić działania, które stanowią podstawę 

rekultywacji  zbiornika.  Jednocześnie  punktacja  pozwoliła  na  ułożenie  harmonogramu  zadań 

rekultywacyjnych. 

 

Tabela 15. Ocena efektywności metod rekultywacji 

Metoda 
Efekt 

krótkoterminowy 
Efekt 

długoterminowy 
Efektywność 
ekonomiczna 

Możliwość 
wystąpienia 

efektu 
negatywnego 

Metoda 

Inaktywacja fosforu na 
całej powierzchni 

zbiornika 
5  5  4  4  18 

Inaktywacja fosforu na 
ciekach dopływających 

5  4  4  3  16 

Odłowy ryb  5  4  3  3  15 

Zarybienia  4  4  4  3  15 

Budowa tarlisk  2  3  4  4  13 

Nasadzenia roślin 
podwodnych 

2  4  4  4  14 

Wyspy makrofitowe  3  3  5  4  14 

Bariery dla zakwitów 
ze słomy jęczmiennej 

4  3  5  4  17 

ClearWater/Dronic  5  2  4  4  15 

Metoda 
Efekt 

krótkoterminowy 
Efekt 

długoterminowy 
Efektywność 
ekonomiczna 

Możliwość 
wystąpienia efektu 

negatywnego 

Inaktywacja fosforu na 
całej powierzchni 

zbiornika 
Bardzo dobry  Bardzo dobry  Dobra  Średnia 

Inaktywacja fosforu na 
ciekach dopływających 

Bardzo dobry  Dobra  Średnia  Średnia 

Odłowy ryb  Średni  Dobry  Dobra  Średnia 

Zarybienia  Mały  Dobry  Dobra  Średnia 

Budowa tarlisk  Mały  Dobry  Dobra  Mała 

Nasadzenia roślin 
podwodnych 

Średni  Dobry  Bardzo dobra  Mała 

Wyspy makrofitowe  Dobry  Dobry  Bardzo dobra  Mała 

Bariery dla zakwitów ze 
słomy jęczmiennej 

Bardzo dobry  Mały  Bardzo dobra  Mała 

ClearWater/Dronic  Bardzo dobry  Mały  Dobra  Mała 
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9.2. Proponowane	metody	rekultywacji	i	ich	zastosowanie	w	
zbiorniku	Brody	

 
Z przedstawionych metod rekultywacji możliwych do zastosowania w zbiorniku Brody Iłżeckie 

autorzy  opracowania  proponują  zastosować  inaktywację  fosforu,  biomanipulację.  Proponuje  się 

zastosowanie  również metody  ultradźwiękowej  do  bieżącego  zwalczania  zakwitów  sinicowych. W 

tym celu należy zainstalować na jeziorze boje podstawową systemu MPC‐Buoy wraz z dwiema bojami 

„córkami”. 

Równocześnie  należy  wdrożyć  ochronę  wód  zbiornika  przed  dopływem  zewnętrznego 

ładunku  biogenów  wg  wytycznych  zawartych  w  p.  5.2,  w  tym  strefy  inaktywacji  fosforu  na 

dopływach. Ważne  jest zastosowanie wszystkich  tych metod  jednocześnie, gdyż wzajemnie się one 

uzupełniają,  uniemożliwiając  pojawienie  się  mechanizmów  sprzężenia  zwrotnego,  utrzymujących 

ekosystem w dotychczasowym stanie. 

Inaktywacja  fosforu  powinna  być  rozpoczęta  od  strącenia  go  wiosną  (po  przejściu  fali 

wezbraniowej) z toni wodnej do osadów dennych niewielką dawką preparatu PIX, ściśle uzależnioną 

od aktualnego  stężenia  tego pierwiastka w  toni wodnej. W  razie potrzeby  (gdyby  stężenie  fosforu 

ogólnego w zbiorniku przekraczało 0,1 mg P/l), zabieg ten można powtórzyć jesienią pierwszego roku 

rekultywacji. W  przypadku  środkowej  i  dolnej  części  zbiornika  Brody  problemem w  zastosowaniu 

związków żelaza do  inaktywacji fosforu mogą być okresowe odtlenienia osadów dennych w okresie 

letnim.  Z  tego względu  dawkowanie  preparatu  PIX  do  toni wodnej  powinno  być  ograniczone  do 

wymienionych wyżej chłodnych pór roku (wiosna, jesień). 

Późną wiosną  powinien  rozpocząć  się  proces  inaktywacji  fosforu w  osadach  dennych.  Ze 

względu  na możliwość  wystąpienia  zasadowego  odczynu  wody  niewskazane  jest  stosowanie  soli 

glinu.  Najkorzystniej  będzie  zastosować  Phoslock  lub  Sinobent.  Przeprowadzone  badania 

laboratoryjne  na  niezaburzonych  rdzeniach  osadów  dennych wykazały,  że  obydwa  preparaty  były 

skuteczne w  retencjonowaniu  fosforu w osadach dennych. W dwu przypadkach  ich działanie było 

porównywalne, w płytszej strefie zbiornika nieco efektywniejszy był Phoslock, w głębszej – Sinobent. 

Zważywszy,  że  preparat  Sinobent  jest  tańszy  i  łatwiejszy w  użyciu  oraz  że  blokuje  lepiej  fosfor w 

dolnej  części  zbiornika,  charakteryzującej  się  najwyższym  zasilaniem  wewnętrznym,  jest  on 

rekomendowany  do  zastosowania  w  rekultywacji  tego  zbiornika.  Dodatkowym  argumentem 

przemawiającym za wyborem preparatu Sinobent są wyniki uzyskane w trakcie badań pilotażowych, 

przeprowadzonych na zbiorniku Ruśnia (boczna zatoka zbiornika Brody Iłżeckie) w 2011 r. Uzyskano 

tam wyraźne obniżenie stężeń fosforu i zanik sinicowego zakwitu wody.  

Dokładna  dawka  SINOBENTU  niezbędna  do  inaktywacji  fosforu  w  osadach  dennych 

powinna  zostać  ustalona  na  podstawie  testów  laboratoryjnych,  wykonanych  na  niezaburzonych 

rdzeniach  osadów  i wody  nadosadowej,  pobranych  ze  zbiornika. Niezbędna  ilość  SINOBENTU w 

postaci  pasty  powinna  zostać  rozprowadzona  na  całej  powierzchni  zbiornika,  z  uwzględnieniem 

różnego  zapotrzebowania  na  preparat  ze  strony  kompleksu  sorpcyjnego  osadów  zbiornika  w 

poszczególnych  jego częściach. Precyzyjne dawkowanie preparatu powinno  zostać wykonane przez 
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wyspecjalizowaną  firmę,  przy  pomocy  odpowiedniego  urządzenia,  zapewniającego  równomierne 

rozprowadzenie preparatu. 

Z  przeprowadzonych  w  ramach  opracowania  testów  laboratoryjnych  na  nienaruszonych 

rdzeniach  osadów  z  wodą  nadosadową  pobranych  ze  zbiornika  wynika,  że  średnia  ilość 

zastosowanego  preparatu  wynosić  będzie  w  przybliżeniu  200  kg/ha  rocznie  w  pierwszym  roku 

rekultywacji. W drugim i trzecim roku dawka ta będzie niższa, a jej wysokość powinna zostać ustalona 

na  podstawie  testów  laboratoryjnych  wykonanych  w  ramach  monitoringu  efektów  działań 

rekultywacyjnych przeprowadzonych po pierwszym  roku  rekultywacji. Można wstępnie  założyć,  że 

dawka  ta  będzie  o  połowę  niższa  niż  w  pierwszym  roku  rekultywacji.  Dawka  przewidziana  do 

zastosowania w pierwszym roku powinna zostać podana w czterech terminach, rozłożonych w ciągu 

okresu  z  temperaturą  wody  powyżej  15oC.  Związane  jest  to  ze  stopniową  inaktywacją  fosforu 

uwalnianego  z dna w wyniku mineralizacji materii organicznej oraz napływającego  sukcesywnie  ze 

zlewni. W drugim i trzecim roku rekultywacji preparat powinien być zastosowany w dwóch terminach 

w okresie letnim. 

Zabieg  biomanipulacji  powinien  być  rozpoczęty  od  odłowienia  nadmiaru  ryb  pospolicie 

występujących  w  zbiorniku,  choć  niekoniecznie  należących  do  rodziny  karpiowatych  (płoć,  okoń, 

leszcz,  karaś).  Są  to  gatunki  odżywiające  się  głównie  zooplanktonem  i  makrozoobentosem, 

odpowiedzialne za presję pokarmową na duże gatunki skorupiaków planktonowych. Optymalne jest 

odłowienie  75%  obecnej  obsady  ryb,  co  stanowi  ok.  60  ton.  Odłowy  należy  prowadzić  sieciami 

ciągnionymi  (niewodami),  co  umożliwia  wpuszczenie  do  zbiornika  złowionych  ryb  drapieżnych. 

Zabieg  ten  powinien być  przeprowadzony  przez  rybackiego  użytkownika  zbiornika.  Ze względu na 

mały  popyt  na  te  gatunki  ryb  w  handlu,  należy  odkupić  od  użytkownika  cały  połów  i  rozdać 

miejscowej ludności, promując w ten sposób rekultywację zbiornika oraz rekompensując ew. straty w 

połowach przez miejscowych wędkarzy.  

Zbiornik  powinien  być  zarybiany  występującymi  w  nim  gatunkami  ryb  drapieżnych,  co 

spowoduje  zmianę proporcji  ilościowej  ryb  spokojnego  żeru do  ryb drapieżnych. Zarybienie  roczne 

powinno wynosić 1000 sztuk narybku gatunków drapieżnych na 1 ha zbiornika, czyli 260 000 sztuk, w 

następujących proporcjach: szczupak 65%, sandacz 20%, sum 10%, boleń 5%. Preferowany powinien 

być  podchowany  narybek  letni  (tzw.  palczak),  który  zaczyna  odżywiać  się  rybami.  Może  on 

kontrolować wylęg ryb karpiowatych, odpowiedzialny za silną presję pokarmową na duże skorupiaki 

planktonowe (zwłaszcza odżywiające się fitoplanktonem wioślarki). Ponieważ przeżywalność narybku 

letniego  w  zbiorniku  pozbawionym  roślinności  podwodnej  jest  niewielka,  konieczne  będzie 

ponawianie  zarybień przez minimum  3  lata. Uzupełnieniem  zarybień późno‐wiosennych może  być 

wpuszczenie  narybku  jesiennego,  który  ograniczy  liczebność  tegorocznych  osobników  ryb 

karpiowatych.  Dodatkowym  działaniem  wspomagającym  zarybienia  powinno  być  tworzenie 

sztucznych miejsc do  rozrodu  ryb drapieżnych, głównie  szczupaka  (tzw.  krześlisk). Najprostsze  jest 

zatapianie w litoralu krzewów jałowca, wykorzystywanego chętnie przez szczupaka do składania ikry. 

Mogą to być również sztuczne krześliska, wykonane z plastiku. 

Nie  jest  konieczne wprowadzanie  zakazu odławiania  ryb drapieżnych  ze  zbiornika,  a wręcz 

zachęcanie wędkarzy  do  przechodzenia  z  połowu  ryb  karpiowatych  na  dorosłe  gatunki  drapieżne. 
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Ograniczy się w ten sposób ilość zanęt, wprowadzanych do zbiornika przez wędkarzy, a jednocześnie 

uzyska się ich aprobatę na odłowienie sieciami większości ryb karpiowatych. Dorosłe ryby drapieżne 

mają  dużo mniejsze  znaczenie w  procesie  biomanipulacji,  gdyż  odżywiają  się  dużymi  osobnikami, 

które w małym stopniu ograniczają liczebność zooplanktonu. Tymczasem zooplankton skorupiakowy 

najintensywniej  likwidowany  jest przez bardzo  liczny wylęg  i młody narybek  ryb karpiowatych, nie 

stanowiący bazy pokarmowej dużych drapieżników. 

Ważna  jest  także akcja  informacyjno‐edukacyjna wśród miejscowej  ludności, by korzystając 

ze zwiększonych usług ekosystemowych nie przyczyniać się do zanieczyszczania zbiornika lecz dbać o 

prawidłowy przebieg procesów odpowiedzialnych za poprawę  jakości wody. Dotyczy  to szczególnie 

wędkarzy oraz osób wypoczywających nad zbiornikiem. 
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10. Harmonogram	i	program	monitoringu	skuteczności	działań	
rekultywacyjnych	

 
 

Każdy  złożony,  wielokierunkowy  proces  rekultywacji  zbiorników  wodnych  wymaga 

regularnych  badań  kontrolnych.  Badania  monitorujące  muszą  być  prowadzone  w  sposób 

umożliwiający: bieżącą korektę stosowanych metod, korektę częstotliwości  i zasięgu przestrzennego 

prowadzonych  zabiegów,  identyfikację  i  lokalizację  zjawisk  wpływających  niekorzystnie  lub 

uniemożliwiających uzyskanie pożądanych efektów.  

Celem monitoringu procesów  rekultywacyjnych  jest  automatyczny monitoring parametrów 

wskazujących  na  zmiany  jakości  wody.  Koncepcja  monitoringu  stworzona  została  w  oparciu  o 

nowoczesne  technologie  ciągłego  pomiaru  parametrów  środowiskowych  z możliwością  bieżącego 

przesytu danych i ich implementacji do systemów komputerowych oraz ultradźwiękowym systemem 

likwidacji  zakwitów  sinicowych. Dostęp do najnowszych  technologii  zapewni  ciągły  i  automatyczny 

monitoring  środowiska  wodnego  w  zakresie  wielu  istotnych  parametrów.  Program  monitoringu 

zakłada  instalację w  boji  głównej  („matki”) w  centralnej  części  zbiornika  oraz  przynajmniej  2  boi 

dodatkowych  („córek”)  w  reprezentatywnych  punktach  Zbiornika  (na  dopływie  w  rejonie  rzeki 

Kamiennej oraz na wypływie  ze  zbiornika  tuz przed  zaporą  czołową). Boje wyposażone  zostaną w 

sondy z czujnikami do  rejestracji m.in.  temperatury, zawartości  tlenu  rozpuszczonego, odczynu pH, 

potencjału  REDOX,  przewodności  elektrolitycznej  właściwej  azotu,  chlorofilu  a  oraz  fikocyjaniny. 

Wszystkie  przyrządy  pomiarowe  zostaną  podłączone  bezprzewodowo  (GPRS)  do  systemu 

archiwizującego. Naukowcy mający dostęp do systemu będą mogli na bieżąco monitorować stan wód 

zbiornika,  a  co  za  tym  idzie  efektów  rekultywacji. Ułatwi  to w  znaczny  sposób  proces weryfikacji 

danych,  umożliwi  bieżącą  korektę  stosowanych  metod,  korektę  częstotliwości  i  zasięgu 

prowadzonych  zabiegów,  identyfikację  zjawisk wpływających  niekorzystnie  lub  uniemożliwiających 

uzyskanie pożądanych efektów. Dodatkowo system będzie miał możliwość automatycznej aktywizacji 

nadajnika  ultradźwiękowego  w  momencie  wystąpienia  zakwitu.  Planuje  się  pozostawienie 

monitoringu  przez  okres  5  lat  po  zakończeniu  rekultywacji.  Proponowany  zakres  rejestrowanych 

danych  oraz  system  ich  przetwarzania  umożliwi  również  kontrolowanie  zlewni  pod  kątem 

zanieczyszczeń dopływających do zbiornika wraz z wodami głównego dopływu. Dodatkowo badania 

składu  jakościowo‐ilościowego  fito‐  i  zooplanktonu  prowadzone  będą  raz  w  miesiącu  na  trzech 

stanowiskach usytuowanych wzdłuż osi głównej zbiornika oraz na dopływie rzeki Kamiennej. Raz na 

kwartał  wykonywane  zostaną  dodatkowo  badania  składu  chemicznego  osadów  dennych  oraz 

zasilania wewnętrznego wody w fosfor z osadów dennych oraz kontrolne analizy parametrów fizyko‐

chemicznych celem ewentualnej kalibracji czujników automatycznych. 

 

Szczegółowe założenia programu monitoringu skuteczności działań rekultywacyjnych: 

 

 wykonanie  badań  premonitoringowych  w  celu  określenia  wyjściowego  stanu  ekosystemu 

wodnego tuż przed podjęciem działań, 
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 zakres  badań  premonitoringowych  musi  odpowiadać  zakresowi  badań  kontrolnych 

prowadzonych w trakcie rekultywacji, 

 Budowa systemu monitoringu ciągłego opartego na MPC  Buoy, 

 prowadzenie  regularnych  badań  kontrolnych  w  trakcie  rekultywacji  z  częstotliwością 

uzależnioną od harmonogramu działań rekultywacyjnych, 

 badania kontrolne muszą swoim zakresem obejmować: 

 badania  wskaźników  fizyczno‐chemicznych;  temperatura,  tlen,  przewodność, 

przezroczystość, odczyn pH, potencjał oksydoredukcyjny REDOX, 

 badania wskaźników chemicznych: związki azotu, fosforu, siarczanów, żelaza, 

 badania biologiczne: fitoplankton, zooplankton, seston, chlorofil „a”,  

 wszelkie badania i analizy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami,  

 każdorazowo  po  uzyskaniu wyników  badań  laboratoryjnych  należy  dokonać  sprawdzenia  i 

kalibracji systemu automatycznego, 

 regularne  badania  jakości  wód  zasilających  zbiornik  w  następującym  zakresie:  odczyn  pH, 

przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, zawartość siarczanów, żelaza, związków azotu i 

fosforu, 

 pomiar potencjału oksydoredukcyjnego, odczynu pH, przewodności oraz pobór prób wody do 

analiz chemicznych należy wykonać na głębokości 1 m oraz dla wody interstycjalnej, 

 badania  zawartości  związków  fosforu w wodzie  powierzchniowej  i  naddennej  każdorazowo, 

przed i po zabiegu inaktywacji, 

 równocześnie  z  badaniami  wód  należy  prowadzić  obserwację  struktury  ichtiofauny  na 

podstawie odłowów, 

 w  sytuacjach  awaryjnych  należy  natychmiast  powiadomić  władze  samorządowe,  podmiot 

sprawujący  prawa właścicielskie w  imieniu  Skarbu  Państwa,  użytkownika  rybackiego  jeziora 

oraz Inspekcję  Sanitarną i Ochrony Środowiska. 
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Tabela 16. Harmonogram działań rekultywacyjnych 

Działanie 

2015 2016  2017  2018  2019 

IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III 

Odłów nadmiaru ryb karpiowatych 
                               

Zarybienie narybkiem gatunków drapieżnych 
                               

Inaktywacja fosforu w osadach dennych poprzez zastosowanie 
koagulantów                                 

Założenie i utrzymanie stref inaktywacji na dopływie rzeki 
Kamiennej                                 

Instalacja MPC Buoy                                 

Kalibracja systemu monitoringowego 
                               

Badania premonitoringowe                                 
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Ryc. 71. Mapa lokalizacyjna zabiegów rekultywacyjnych 
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11. Wnioski	
 

 Największą  powierzchnię  zlewni  zajmują  lasy  oraz  ekosystemy  seminaturalne  (66,30% 

powierzchni), które odgrywają wiodącą rolę w strukturze przyrodniczej. Pełnią rolę naturalnych 

buforów ochronnych, przejmujących  część  zanieczyszczeń  infiltrujących w  strefie aeracji gleby 

oraz migrujących w wodach gruntowych. Koncentracja zanieczyszczeń pochodzących ze  źródeł 

rolniczych może stanowić potencjalne zagrożenie dla jakości środowiska gruntowo – wodnego i 

wód  powierzchniowych  w  badanym  rejonie.  Aktualnie  z  uwagi  na  zaniechanie  intensywnej 

gospodarki  rolnej,  nie  stanowi  realnego  zagrożenia.  Obecnie  na  obszarze  zlewni  tereny 

intensywnie wykorzystywane  rolniczo  stanowią  niewielki  procent  jej  powierzchni. Większość 

terenów rolnych to nieużytki, które obecnie podlegają zalesianiu. Z punktu widzenia gospodarki 

krajowej  obszar  ten  zaliczany  jest  do  regionów  słabiej  uprzemysłowionych.  Region  stanowi 

znaczny potencjał do rozwoju rekreacji i rozwoju turystyki. Wykorzystanie istniejącego zbiornika   

wodnego jest w głównej mierze uzależnione od poprawy stanu czystości wód rzeki Kamiennej, w 

konsekwencji może stanowić podstawowy kierunek rozwoju gminy.  

 W celu ustalenia rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika 

Brody Iłżeckie, dokonano analizy danych pochodzących z monitoringu wykonywanego w ramach 

Państwowego  Monitoringu  Środowiska.  Dwie  zlewnie  ‐  Kamienna  do  Bernatki  i  Zb.  Brody 

Iłżeckie, mają umiarkowany potencjał ekologiczny, natomiast dwie zlewnie ‐ Oleśnica i Lubianka, 

mają dobry potencjał ekologiczny. Zlewnia Kamienna od Żarnówki ma potencjał słaby, a jedynie 

zlewnia Młynówka ma zły potencjał ekologiczny. 

 Punkty monitoringowe WIOŚ nie posiadały kompletu danych, niezbędnych dla przeprowadzenia 

analiz rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń zbiornika. Uzupełniono dane pomiarowe, wykonując 

własne  badania  na  rzece  Kamiennej  oraz  innych  ciekach  w  zlewni  zbiornika  ‐    dopływie  z 

Kruczowa i Ruśni. 

 W  ramach badań uzupełniających przeprowadzono badanie podstawowych elementów  jakości 

wód zbiornika i dopływów tj; pH, przewodnictwo, tlen, BZT5, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 

azotanowy,  azot ogólny,  fosforany  rozpuszczone,  fosfor ogólny. Wskaźniki poddane ocenie w 

ramach  badań  uzupełniających  to  wskaźniki,  których wielkości  świadczą  o  stanie  zbiornika  i 

możliwości jego rekultywacji. 

 Wykonano  na  5 wybranych  stanowiskach  badawczych  ‐  badania  eksperymentalne,  dotyczące 

uwalniania  fosforu  z  osadów  dennych  zbiornika.  Na  wszystkich  stanowiskach  stwierdzono 

przewagę  uwalniania  pierwiastka  fosforu  z  osadów  dennych  do wody  nadosadowej  nad  jego 

kumulacją w osadach dennych.  
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 Do  czynników  zdecydowanie  niekorzystnie  wpływających  na  samooczyszczanie  zbiornika,  a 

także na ewentualną trwałość efektów rekultywacji mają: 

o Przyspieszony  odpływ  z  górnej  części  zlewni  w  okresach  występowania  deszczy 

nawalnych, pogłębiany dodatkowo niekorzystnymi warunkami filtracji (brak możliwości 

absorpcji substancji niebezpiecznych podczas spływu powierzchniowego), 

o Udział  powierzchni  uszczelnionych  oraz  nie  do  końca  prawidłowo  skanalizowanych 

terenów zurbanizowanych, 

o Kumulacja zanieczyszczeń w zbiorniku w rejonie zapory czołowej, 

o Silna presja wędkarska. 

 Do czynników zdecydowanie sprzyjających działaniom zmierzającym do oczyszczenia zbiornika i 

ograniczenia zakwitów sinicowych zaliczyć można: 

o Dużą  liczbę  obszarów  chronionych,  objętych  dodatkowymi  obostrzeniami 

środowiskowymi, w tym ograniczeniu w korzystaniu z wód, 

o Mały odsetek nawożonych gruntów ornych, ograniczający presję ze strony działalności 

rolniczej, 

o Stosunkowo  duży  odsetek  powierzchni  zlewni  pokrytej  roślinnością  seminaturalną  i 

nieużytkami zielonymi, 

o Stosunkowo szybka wymiana wody w obrębie samego zbiornika,  

o Stały trend emigracyjny ludności związany z migracją zarobkową do większych miast, co 

ma dodatkowo pozytywny wpływ na jakość wód, poprzez objęcie większej ilości ludności 

zbiorowymi systemami oczyszczenia ścieków. 

 W  celu  identyfikacji  presji  antropogenicznych mających wpływ  na  stan wód  Zbiornika  Brody 

Iłżeckie  dokonano  przeglądu  pozwoleń  wodnoprawnych.  W  ramach  identyfikacji  źródeł 

zanieczyszczeń, przeanalizowano dane  z  lat 2012 – 2014 o  kontrolach  i poważnych  awariach, 

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i Wojewódzką 

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach, z których wynika, że nie odnotowano żadnych 

zdarzeń wpływających w znaczący sposób negatywnie na jakość wód zbiornika.  

 Przeprowadzona  szczegółowa  analiza  zrzutów  zanieczyszczeń  dokonywanych  przez  wszystkie 

podmioty w zlewni rzeki Kamiennej wykazała  ich największe natężenie w miesiącu czerwcu, co 

może wpływać  na  powstawanie  zakwitów  sinicowych w  zbiorniku w miesiącach  letnich,  przy 

jednoczesnym występowaniu sprzyjających warunków pogodowych. 

 Analiza materiałów oraz przeprowadzona wizja terenowa wykazały znaczną poprawę w zakresie 

gospodarki  wodno‐ściekowej  na  terenie  zlewni,  co  w  znacznym  stopniu  przyczyniło  się  do 

zmniejszenia  ilości ścieków dopływających do zbiornika. W trakcie wizji terenowej stwierdzono 

tylko jeden przypadek potencjalnego nielegalnego zrzutu ścieków.  

 Warunki naturalne takie jak depozycja atmosferyczna czy tło geochemiczne nie mają znaczącego 

wpływu na jakość wód zbiornika. 
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 Dużym  zagrożeniem dla  jakości wód  zbiornika  jest wędkarstwo, a w  szczególności  stosowanie 

zanęt, które w dużych  ilościach powodują użyźnianie zbiornika. Taka sama sytuacja zachodzi w 

przypadku dokarmiania ptactwa wodnego (kaczki, łabędzie). Negatywny wpływ ma również nie 

dbanie o otoczenie  tj. wyrzucanie  śmieci do wody oraz po  zakończeniu  łowienia,  zostawianie 

resztek  ryb  na  brzegu.  Aby  temu  zapobiec,  należy  zakazać  stosowania  zanęt  oraz  edukować 

wędkarzy,  udostępniając  ulotki  informacyjne  z  zakresu dobrych praktyk wędkarskich  np.  przy 

okazji wydawania kart wędkarskich.  

 Główną  przyczyną  zanieczyszczenia  zbiornika  jest  nadmierna  presja  antropogeniczna,  która 

powstała  w  ubiegłych  dziesięcioleciach,  wywoływana  w  szczególności  przez  duże  ośrodki 

przemysłowe. Obecnie presje te w dużej mierze nie istnieją. Podjęte przez władze samorządowe 

działania min. budowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnych w znaczący sposób 

przyczyniły  się  do  ograniczenia  tempa  eutrofizacji  zbiornika  .  Nie  są  to  jednak  działania 

wystarczające  do  poprawy  jakości  wód.  Obecnie  w  zbiorniku    przebiegają  liczne  procesy 

biochemiczne, które uniemożliwiają proces samooczyszczania przez co konieczne jest wykonanie 

zabiegów  rekultywacyjnych.  Wydzielanie  fosforu  z  osadów  dennych  znacznie  przekracza 

możliwości obronne ekosystemu i prowadzi do powstawania zakwitów wody. 

 Analiza badań wód zbiornika  i dopływów wskazuje  jednoznacznie,  że najwięcej zanieczyszczeń 

dopływa  do  zbiornika  Brody  Iłżeckie  z  wodami  Kamiennej.  Zanieczyszczenie  wód  Kamiennej 

biogenami pochodzi w dużej mierze z dwu największych miast w zlewni, Skarżyska‐Kamiennej i 

Starachowic.  Miasta  te  oczyszczają  ścieki  w  nowoczesnych  oczyszczalniach  mechaniczno‐

biologicznych  z  procesem podwyższonego  usuwania  azotu  i  fosforu. Mimo  to  zrzucane  ścieki 

cechuje relatywnie wysokie stężenie w stosunku do tak  niewielkiego odbiornika jakim jest rzeka 

Kamienna, a w dalszej konsekwencji zbiornik Brody. Są one główną przyczyną dużych ładunków 

biogenów dopływających Kamienną do Zbiornika Brody. Dlatego konieczne  jest podjęcie starań 

o zmianę pozwolenia wodno‐prawnego na odprowadzanie ścieków z powyższych miejscowości, 

przynajmniej  do  wartości  przewidzianych  w  Rozporządzeniu Ministra  Środowiska  (2006)  dla 

miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców, a więc 10 mg N/l i 1 mg P/l.  

 Ładunki dopływające pozostałymi ciekami wodnymi, a wpływające bezpośrednio do zbiornika są 

bardzo małe  i stanowiąc ok. 1%  ładunku docierającego głównym dopływem. Zabiegi ochronne 

powinny  więc  dotyczyć  przede  wszystkim  rzeki  Kamiennej.  Małe  cieki  wnoszące  wody 

bezpośrednio do zbiornika, mogą być przyczyną zanieczyszczeń  incydentalnych tj. w przypadku 

awarii,  wypadków  drogowych  itp.,  celowych  zrzutów  ścieków  np.  z  wozu  asenizacyjnego, 

szamba, a także okresowych powstałych na skutek wystąpienia nawalnych deszczy. 

 Ważnym  elementem  procesu  ochrony  zbiornika  Brody  przed  ładunkami  biogenów 

dopływającymi wraz  z wodami  dopływów,  będzie  założenie  i  utrzymywanie  stref  inaktywacji 

fosforu  z  zastosowaniem preparatu  SINOBENT. Na  rzece  Kamiennej  zaplanowano  dwie  strefy 
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inaktywacji  fosforu –  tuż powyżej  zbiornika Brody  Iłżeckie oraz powyżej  zbiornika Pasternik w 

Starachowicach.  

 Ważnym  elementem  ochrony  wód  zbiornika  Brody  Iłżeckie  jest  bezwzględne  dostosowanie 

obecnego  użytkowania  wód  w  zlewni  do  zapisów  zawartych  w  Rozporządzeniu  Dyrektora 

Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  w  sprawie  ustalenia  warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Istotne jest używanie dolnego upustu wód 

ze  zbiornika,  który  usuwa  odtleniającą  się  naddenną  warstwę  wody,  utrzymując  dodatni 

potencjał redoks w strefie najgłębszej wody w dolnej części zbiornika.  

 Proponuje  się  zastosować  następujące  metody  rekultywacji:  inaktywację  fosforu  oraz 

biomanipulację.  Proponuje  się  zastosowanie  również metody  ultradźwiękowej  do  bieżącego 

zwalczania  zakwitów  sinicowych. Równocześnie  z  zabiegami  rekultywacyjnymi należy wdrożyć 

ochronę  wód  zbiornika  przed  dopływem  zewnętrznego  ładunku  biogenów.  Ważne  jest 

zastosowanie  wszystkich  tych  metod  jednocześnie,  gdyż  wzajemnie  się  one  uzupełniają, 

uniemożliwiając pojawienie się mechanizmów sprzężenia zwrotnego, utrzymujących ekosystem 

w dotychczasowym stanie. 

 Dodatkowym działaniem wspomagającym powinna być biomanipulacja gatunkami  ryb poprzez 

odpowiednio ukierunkowane zarybienia. Niezbędne jest tworzenie sztucznych miejsc do rozrodu 

ryb  drapieżnych,  głównie  szczupaka  (tzw.  krześlisk). Nie  jest  konieczne wprowadzanie  zakazu 

odławiania  ryb  drapieżnych  ze  zbiornika,  a  wręcz  zachęcanie  wędkarzy  do  przechodzenia  z 

połowu  ryb  karpiowatych  na  dorosłe  gatunki  drapieżne.  Wymaga  to  postawienia  przed 

operatem rybackim zadania wspomożenia poprawy stanu jakości wód w zbiorniku. 

 Proponuje się przeprowadzenie tzw. „Dni otwartych Zbiornika” ‐  akcji informacyjno‐edukacyjnej 

wśród  miejscowej  ludności,  by  korzystając  ze  zwiększonych  usług  ekosystemowych  nie 

przyczyniać  się  do  zanieczyszczania  zbiornika,  lecz  dbać  o  prawidłowy  przebieg  procesów 

odpowiedzialnych  za  poprawę  jakości  wody.  Dotyczy  to  szczególnie  wędkarzy  oraz  osób 

wypoczywających nad zbiornikiem. 

 Koncepcja monitoringu parametrów wskazujących na zmiany  jakości wód, opracowana została 

na  podstawie  nowoczesnych  technologii  ciągłego  pomiaru  parametrów  środowiskowych  z 

możliwością bieżącego przesyłu danych i ich implementacji do systemów komputerowych oraz z 

ultradźwiękowym  systemem  likwidacji  zakwitów  sinicowych.  Podmioty,  które  będą  miały 

bezpośredni  dostęp  do  systemu,  będą mogły  na  bieżąco monitorować  stan  wód  zbiornika  i 

efekty rekultywacji.  
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 Reasumując  powyższe  analizy,  w  celu  osiągnięcia  poprawy  jakości  wód  Zbiornika  Brody 

Iłżeckie, a przy okazji osiągnięcia dodatkowego celu tj. poprawy warunków siedliskowych na 

obszarach Natura 2000 występujących poniżej zbiornika, najważniejszym działaniem powinna 

być  rekultywacja  zbiornika.  Zastosowanie  zaproponowanej  metody  wraz  zastosowaniem 

działań wspomagających, pozwali na osiągnięcie celu w najbardziej efektywny sposób, przy 

możliwie najniższych nakładach w stosunku do uzyskanego efektu.  
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