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1 System oceny stanu/potencjału 

ekologicznego w świetle metodyki Ramowej 

Dyrektywy Wodnej  

Stan ekologiczny  

Na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) składają 

się trzy grupy elementów jakości wód powierzchniowych: 

 biologiczne elementy jakości (główne): fitobentos, fitoplankton, 

makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna; 

 hydromorfologiczne elementy jakości (wspierające): reżim hydrologiczny, 

ciągłość rzeki, warunki morfologiczne; 

 fizykochemiczne elementy jakości wód (wspierające): temperatura, 

zawiesina ogólna, warunki tlenowe, warunki biogenne, zasolenie, 

zakwaszenie oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne). 

Do elementów biologicznych i fizykochemicznych przypisane są odpowiednie 

wskaźniki jakości wód określone w obowiązującym jeszcze
1
 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). Wskaźniki te 

przyjmują wartości graniczne odpowiadające klasom jakości wód (od I do V), 

a tym samym i klasom stanu ekologicznego: stan ekologiczny bardzo dobry (klasa 

I), dobry (klasa II), umiarkowany (klasa III), słaby (klasa IV) i zły (klasa V). Dla 

elementów hydromorfologicznych, zarówno w obowiązującym, jak i w 

nowelizowanym rozporządzeniu, przyjmuje się w zasadzie ocenę opisową. Ocena 

hydromorfologiczna JCWP w ramach monitoringu za okres 2010–2012 

prowadzona była zgodnie z przyjętą „Metodyką prowadzenia przeglądów 

i obserwacji oraz klasyfikacji elementów hydromorfologicznych wspierających 

                                                 
1 Planowana jest nowelizacja tego rozporządzenia głównie pod kątem uzupełnienia wskaźników jakości wód, 

korekty wartości granicznych wskaźników dla poszczególnych klas jakości (załączniki 1–5) oraz modyfikacji 

załączników dotyczących sposobu klasyfikacji stanu / potencjału ekologicznego, w których doprecyzowano 

sposób uwzględnienia w procedurze oceny stanu wód klasyfikacji elementów hydromorfologicznych.  
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elementy biologiczne zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, Załącznik V”, 

IMGW
2
. 

W przypadku elementów biologicznych oraz niektórych fizykochemicznych dla 

jednego elementu jakości wód istnieje kilka różnych wartości granicznych 

przypisanego mu wskaźnika w odniesieniu do tej samej klasy. Jest to uzależnione 

od typu abiotycznego cieku. 

Potencjał ekologiczny 

Klasyfikacja potencjału ekologicznego opiera się na tych samych głównych 

założeniach, co klasyfikacja stanu ekologicznego (elementy jakości wód i 

wskaźniki jakości wód), natomiast odmienna jest kolejność klasyfikacji. W 

przypadku potencjału w odniesieniu do pierwszej klasy jakości mowa jest o 

maksymalnym potencjale ekologicznym (a nie bardzo dobrym). 

2 Charakterystyka systemu monitoringu 

2007-2009 oraz 2010-2012 w Polsce  

Monitoring wód powierzchniowych realizowany jest w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska (PMŚ). Państwowy Monitoring Środowiska został 

zdefiniowany w art. 25 ustawy z dnia kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jako: 

„system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, 

przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku”.  

Rodzaje monitoringu 

Wyróżnia się cztery rodzaje monitoringu wód : 

 monitoring diagnostyczny – jego celem jest klasyfikacja wszystkich 

jednolitych części wód powierzchniowych poprzez przypisanie ich do 

jednej z pięciu klas stanu/potencjału ekologicznego oraz jednej z dwóch 

klas stanu chemicznego.  

                                                 
2 Do celów projektu może mieć jednak znikome zastosowanie, ponieważ jest bardzo mało precyzyjna oraz nie 

uwzględnia zmian hydromorfologicznych związanych z inwestycjami. 
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 monitoring operacyjny – ma zastosowanie w przypadku tych JCWP, dla 

których istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

 monitoring badawczy   

 monitoring obszarów chronionych – ma charakter uzupełniający w 

stosunku do monitoringu stanu JCWP (monitoring diagnostyczny, 

monitoring operacyjny).  

3 Relacja systemu oceny stanu z 

rozporządzenia klasyfikacyjnego z 

systemem ocen oddziaływania 

przedsięwzięć  

W kontekście celu niniejszego opracowania konieczna jest odpowiedź na pytanie, 

czy i w jakim stopniu dane pozyskiwane na potrzeby monitoringu wód 

umożliwiają ocenę stanu początkowego fragmentu JCWP objętej 

przedsięwzięciem, a tym samym pozwalają na właściwą ocenę istotności 

oddziaływań przedsięwzięcia w skali lokalnej i całej JCWP.  

Drugim istotnym zagadnieniem jest to, na ile wyniki monitoringu 

przeprowadzonego na danej JCWP po wykonanej inwestycji mogą wskazać na 

pogorszenie stanu/potencjału ekologicznego wód, jeśli istotnie stan/potencjał 

ekologiczny został pogorszony. Inaczej mówiąc, czy możliwa jest sytuacja, że 

stan/potencjał ekologiczny JCWP uległ po inwestycji pogorszeniu, co 

stwierdzono dzięki dokładnym analizom, a nie uwidoczniło się to w wynikach 

monitoringu.   

System oceny przedsięwzięć w relacji do danych z monitoringu wód  

System oceny przedsięwzięć zakłada generalnie ocenę stanu istniejącego w 

miejscu realizacji inwestycji oraz ocenę zmian poszczególnych abiotycznych 

i biotycznych komponentów środowiska na skutek realizacji przedsięwzięcia w 

miejscu jego realizacji, a także pośredniego wpływu tego przedsięwzięcia na 

sąsiadujące obszary.  



  

Krajowy Zadząd 

Gospodarki Wodnej 
  

    

KONSORCJUM FIRM  ARUP & Instytut Rybactwa Śródlądowego 

WSTECZNA OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 
 

OW-R -002-01 | Data wydania: 18 sierpnia 2014  
J:\236000\236891-00 KZGW water bodies assessment\4 Internal\4-04 Reports&Specs\Wydanie 2\OW-R-003-01 Sprawozdanie - 

synteza.docx 

Strona 9 

 

Kwestią problematyczną jest przeniesienie oceny lokalnej wpływu inwestycji na 

dany fragment JCWP na stan całej JCWP. Jeżeli nawet w ocenie stanu 

aktualnego, a następnie oddziaływań lokalnych zostaną wykorzystane te same 

metodyki, co w odniesieniu do monitoringu to ze zrozumiałych względów uzyska 

się zupełnie inne wyniki (ustalenie innych punktów reprezentatywnych dla 

odcinka itd.). Brak jest zatem metodyki oceny istotności oddziaływań lokalnych 

na całą JCWP. Ocena taka może obecnie zostać wykonana jako ocena ekspercka. 

Generalnie zatem monitoring zakłada reprezentatywność miejsc poboru prób dla 

całej JCWP, natomiast przeprowadzając ocenę wpływu inwestycji na środowisko 

bierze się pod uwagę utratę najcenniejszych siedlisk. 

Poniżej przedstawiono schematyczny rysunek wyboru punktów monitoringu 

diagnostycznego wg wytycznych. Rysunek uzupełniono o wskazanie 

najcenniejszego potencjalnie miejsca na JCWP. Jeśli JCWP nie jest położona w 

obrębie obszaru chronionego, to ppk „przegapi” najcenniejsze ekosystemy JCWP. 

Oczywiście biorąc pod uwagę to, że punkt musi być reprezentatywny dla całej 

JCWP, podejście takie jest słuszne. Inną kwestią pozostaje w takim przypadku 

taki, a nie inny, podział rzeki na JCWP, jednakże nie jest to tematem niniejszego 

opracowania.  
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Ryc.1. Lokalizacja poprawna (zielona strzałka) i błędna (czerwona strzałka) ppk według zasady 

reprezentatywności. Fioletową linia przerywaną oznaczono potencjalnie najcenniejsze siedlisko na 

wskazanej JCWP (źródło: Poradnik monitoringu wód, 2013, zmienione) 

Z takiego podejścia do wyboru ppk wynika, że to, na co zwraca się szczególną 

uwagę przy ocenie oddziaływania przedsięwzięć na JCWP, powinno być ze 

względów metodycznych zupełnie pomijane przy wyborze punktu 

monitoringowego. W takiej sytuacji ocena stanu fragmentu JCWP pod kątem 

danego przedsięwzięcia będzie zawsze odbiegać od oceny stanu całej JCWP na 

potrzeby monitoringu, a tym samym inna będzie ocena istotności oddziaływań 

przedsięwzięcia. 

Warto zauważyć, że taki system oceny stanu wód może w praktyce prowadzić do 

sytuacji, gdzie rzeki znacznie przekształcone antropogenicznie będą podlegały 

dalszemu przekształceniu, natomiast tylko rzeki cenne przyrodniczo będą miały 

niejako „prawo” do polepszania stanu. 

Niniejsze opracowanie stanowi między innymi próbę rozwiązania opisanych 

powyżej problemów metodycznych. 
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4 Proces modelowania oceny wstecznej 

Pierwszy krok ramach niniejszego zamówienia stanowiło przeanalizowanie 

możliwości zastosowania przekazanego przez Zamawiającego modelu.  „Model 

szacowania stanu elementów środowiska – ocena stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) w sytuacji brakujących obserwacji” autorstwa prof. dr 

hab. Leszka Kuchara z Katedry Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu, zawiera propozycję dwóch matematycznych metod wykonywania 

oszacowań. Pierwszą z nich jest analiza tablic wielodzielczych, umożliwiająca 

określenie kategorii (stanu) elementów biologicznych na bazie elementów 

fizykochemicznych. Metoda ta jest rekomendowaną do stosowania jako 

najprostsza. Drugą metodę stanowi analiza regresji wielokrotnej z wyborem 

zmiennych.  

Obie proponowane przez autora metody opierają się na założeniu, że istnieje 

istotna korelacja pomiędzy wartościami konkretnych parametrów 

fizykochemicznych a występowaniem określonych zespołów organizmów 

wskaźnikowych, wykorzystywanych w ocenie elementów biologicznych 

(fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców i ichtiofauny).  

Korelowanie wyników jednego parametru fizykochemicznego z oceną elementu 

biologicznego (np. zawartość fosforu – makrofity) może jednakże prowadzić do 

błędnych wyników, pomimo stosunkowo dobrze udokumentowanego w 

literaturze związku między tymi parametrami. Na występowanie określonych 

grup roślin wodnych mogą bowiem mieć wpływ także inne parametry 

fizykochemiczne wody (np. pH, mętność, zawartość wapnia czy azotu), jak też 

warunki hydromorfologiczne (prędkość wody, rodzaj substratu dennego, 

zacienienie, przekształcenia koryta w wyniku regulacji itp.).  

Zastosowanie do korelacji z elementami biologicznymi zbiorczej oceny 

parametrów fizykochemicznych napotyka z kolei trudność, związaną z tym, że 

ocena parametrów fizykochemicznych w PMŚ oparta jest na zasadzie 

przyjmowania najniższej ze stwierdzonych ocen jako decydującej o klasie jakości 

środowiska (zasada „one out – all out”), co w praktyce oznacza, że przekroczenie 
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norm ustalonych dla stanu dobrego przez jeden tylko wskaźnik jakości 

środowiska skutkuje oceną „poniżej stanu dobrego” dla całej grupy elementów 

fizykochemicznych. Tymczasem nie zawsze ten najgorzej oceniony parametr 

fizykochemiczny jest istotnie powiązany z elementem oceny biologicznej, o 

którym zamierzamy wnioskować.  

Do testowania użyteczności proponowanych modeli wykorzystano zbiór danych z 

PMŚ z lat 2010-2012 prowadzonego na JCWP rzek, obejmujący 4 elementy 

biologiczne: fitobentos, fitoplankton, makrofity, makrobezkręgowce i ichtiofaunę, 

ocenę klasy elementów hydromorfologicznych oraz szereg parametrów 

fizykochemicznych zgrupowanych w 5 kategoriach: stan fizyczny, warunki 

tlenowe, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne  

W wyniku przeprowadzonych zabiegów uzyskano następujące liczby JCWP 

dostępnych do analizy dla poszczególnych elementów biologicznych:  

a. Ichtiofauna n=133 JCWP, 

b. Makrobezkręgowce n=625 JCWP, 

c. Makrofity n=748 JCWP, 

d. Fitobentos n=967 JCWP,  

e. Fitoplankton n= 203 JCWP. 

W wyniku przeprowadzonych analiz zależności między oceną stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP według elementów biologicznych a ocenami w oparciu o 

parametry hydromorfologiczne należy stwierdzić, że istniejąca klasyfikacja nie 

pozwala na jakiekolwiek predykcje stanu/potencjału ekologicznego obecnie i w 

przeszłości. Przyczyną jest jakość klasyfikacji hydromorfologicznej powodująca 

kompletny brak zależności z biologią.  

Powyższy wniosek jest zasadniczy dla niniejszej analizy wpływu podjętych 

inwestycji na stan/potencjał ekologiczny wód ponieważ większość ocenianych 

inwestycji wpływa głównie na elementy hydromorfologiczne. Dlatego też, 

wykazanie zależności pomiędzy elementami fizykochemicznymi i biologicznymi 

w przedstawionym zbiorze danych jest sprawą drugorzędną.  
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Pomimo, że analizowane dane pozwalają w pewnym stopniu udokumentować 

zależność pomiędzy fizykochemią a biologią, jest ona niewystarczająca do 

policzenia modeli umożliwiających predykcję wsteczną stanu/potencjału 

ekologicznego. Dla żadnego z 5 badanych elementów (fitobentos, fitoplankton, 

makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna) nie występuje silny 

związek z oceną parametrów fizykochemicznych. Najwyższy poziom zgodności 

ocen (64%) uzyskano przy pomocy analizy tablic wielodzielczych dla fitobentosu 

i makrofitów, zestawionych z oceną substancji biogennych.co dalece odbiega od 

przyjmowanego z reguły w naukach przyrodniczych dopuszczalnego poziomu 

błędu w wysokości 5% 

Dodatkowo przetestowano na potrzeby możliwości zastosowania w ocenie 

wstecznej modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (Classification and 

Regression Trees - C&RT) będące odmianą hierarchicznej analizy skupień, która 

umożliwia zarówno budowę modeli służących do rozwiązywania problemów 

regresyjnych jak i klasyfikacyjnych. Niestety analiza przy pomocy modelu C&RT 

wykazała ponad 50%-wy poziom błędu, wykluczając także metodę klasyfikacji 

i regresji jako narzędzia analizy wstecznej.  

5 Opis zastosowanej metody wykonania oceny 

wstecznej przy wykorzystaniu 

parametryzacji oddziaływań przedsięwzięć  

W związku z zakończeniem testowania metody tablic wielodzielnych – metoda ta 

została odrzucona z uwagi na zbyt duże ryzyko błędu – Wykonawca przyjął inną 

metodykę wykonania oceny wstecznej. W celu realizacji potrzeb Zamawiającego 

Wykonawca przystąpił do następujących czynności: 

1. ankietyzacja WIOŚ w przedmiocie wpływu realizacji przedsięwzięć 

objętych Zamówieniem na wyniki monitoringu diagnostycznego 2010-

2012; 

2. opracowanie propozycji metodyki parametryzacji oddziaływań dla 

kategorii przedsięwzięć objętych Zamówieniem (odrębnie dla ichtiofauny, 
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makrozoobentosu, makrofitów, fitobentosu/fitoplanktonu, 

hydromorfologii); 

3. opracowanie wytycznych do oceny hydromorfologicznej stanu JCW w 

wariancie przed i po realizacji wszystkich przedsięwzięć objętych 

Zamówieniem. 

W efekcie powyższych działań powstał  produkt końcowy obejmujący:  

 uzasadnienie możliwości wstecznego przeniesienia danych z 

monitoringu diagnostycznego 2010-2012 w świetle ankietyzacji 

WIOŚ;  

 parametryzację oddziaływań przedsięwzięć w zakresie elementów 

biologicznych oraz hydromorfologicznych; 

 ocenę hydromorfologiczną sprzed i po realizacji przedsięwzięcia (w 

oparciu o dostępne dane); 

 wytyczne do przyszłościowej oceny hydromorfologicznej (na 

podstawie kompletnych danych). 

 przeliczenie wartości wyników monitoringu realizowanego w latach 2007-

09 w oparciu o wytyczne z projektu rozporządzenia Ministra Środowiska 

o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych.  

 ocenę wsteczną 

5.1 Ankietyzacja WIOŚ 

Wykonawca dokonał próby ankietyzacji WIOŚ w przedmiocie wpływu realizacji 

przedsięwzięć objętych Zamówieniem na wyniki monitoringu diagnostycznego 

2010-2012.  

Ankieta obejmuje wyłącznie JCW objęte monitoringiem elementów 

biologicznych i fizykochemicznych na potrzeby oceny stanu/potencjału 

ekologicznego w cyklu 2010-2012. W ramach ankiety WIOŚ odpowiadają na 

następujące pytania: 
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a) Czy w toku poboru prób na potrzeby oceny stanu/potencjału 

ekologicznego w cyklu 2010-2012 zespół dokonujący oceny stwierdził możliwość 

zakłócenia wyników próby z uwagi na realizacją robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia […]?  

Jeżeli tak to jakich elementów biologicznych lub fizykochemicznych możliwość 

zakłócenia dotyczyła? 

b) Czy w związku ze stwierdzeniem możliwości zakłócenia wyników próby z 

uwagi na realizację robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia […] zespół 

dokonujący oceny podjął kroki celem wyeliminowania w toku oceny czynnika 

oddziaływania danego przedsięwzięcia (np. przeprowadzono ocenę elementów 

biologicznych w lokalizacjach nie objętych realizacją lub oddziaływaniem 

przedsięwzięcia)?  

Jeżeli tak to odnośnie jakich elementów biologicznych lub fizykochemicznych 

podjęto kroki celem wyeliminowania w toku oceny czynnika oddziaływania 

danego przedsięwzięcia? 

c) Czy w toku poboru prób na potrzeby oceny stanu/potencjału 

ekologicznego w cyklu 2010-2012 zespół dokonujący oceny stwierdził możliwość 

zakłócenia wyników próby z uwagi na inne presje antropogeniczne niż wynikające 

z realizacji przedsięwzięcia […]? 

Jeżeli tak to jakich elementów biologicznych lub fizykochemicznych możliwość 

zakłócenia dotyczyła? 

d) Czy w związku ze stwierdzeniem możliwości zakłócenia wyników próby z 

uwagi na inne presje antropogeniczne niż wynikające z realizacji przedsięwzięcia 

[…] zespół dokonujący oceny podjął kroki celem wyeliminowania w toku oceny 

czynnika oddziaływania danej presji (np. przeprowadzono ocenę elementów 

biologicznych w lokalizacjach nie objętych oddziaływaniem danej presji)? 
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Jeżeli tak to odnośnie jakich elementów biologicznych lub fizykochemicznych 

podjęto kroki celem wyeliminowania w toku oceny czynnika oddziaływania danej 

presji? 

Otrzymane odpowiedzi jednoznacznie wyznaczyły kierunek dalszych prac nad 

oceną wsteczną. Pobór prób w ramach monitoringu diagnostycznego 2010-2012 

był tak prowadzony by uniknąć zakłóceń poboru z uwagi na realizację 

przedsięwzięcia lub inne presje. Jeżeli takie zakłócenie były identyfikowane próba 

była pomijana. Zostało to potwierdzone pismem z dnia 18 sierpnia 2014 roku 

skierowanym do Wykonawcy przez Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, które stanowi załącznik 11 do opracowania. 

Ocena wsteczna składa się z oceny stanu elementów hydromorfologicznych 

sprzed realizacji przedsięwzięcia, stanu elementów fizykochemicznych po 

przeliczeniu wg projektu rozporządzenia Ministra Środowiska o zmianie rozporządzenia 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód…” oraz stanu elementów 

biologicznych przeniesionych z monitoringu z lat 2010-12. 

5.2 Parametryzacja oddziaływań 

Uzasadnienie parametryzacji oddziaływań oddziaływań względem elementów 

hydromorfologicznych i biologicznych obejmuje: 

 Skróconą charakterystykę danego elementu biologicznego z 

uwzględnieniem metodyki oceny stanu danego elementu w ramach 

monitoringu diagnostycznego;  

 Uzasadnienie dla przyjętej metody agregacji typów abiotycznych rzek; 

 Uzasadnienie dla przyjętej parametryzacji oddziaływań przedsięwzięć 

w odniesieniu do wskaźników oceny stanu danego elementu w ramach 

monitoringu diagnostycznego (z uwzględnieniem zastosowanej 

agregacji typów abiotycznych rzek). 

Parametryzacja oddziaływań została opracowana dla następujących grup działań: 
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 Zbiorniki wodne lub grupy zbiorników wodnych (budowa nowego, 

powiększenie istniejącego); 

 Suche zbiorniki, poldery (budowa nowych); 

 Budowle piętrzące inne niż na cele zbiorników wodnych, jazy 

(budowa nowych lub rozbudowa istniejących); 

 Prace regulacyjne i utrzymaniowe w korytach naturalnych części wód, 

sztucznych lub silnie zmienionych części wód oraz rowach 

melioracyjnych; 

 Wały przeciwpowodziowe (budowa nowych lub 

przebudowa/modernizacja istniejących przywracająca lub 

zwiększająca ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych); 

 Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania 

ścieków do wód lub do urządzeń wodnych powodujące zmiany w 

charakterystyce fizycznej JCW (zmiana reżimu hydraulicznego - 

przyspieszenie przepływu lub zmiana morfologii koryta; nie 

parametryzowano wpływu na chemizm); 

 Obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz pobór wód powierzchniowych i podziemnych (ocena wpływu na 

stan ilościowy oraz ryzyka przedostawania się organizmów do danych 

obiektów). 

Prace w rowach melioracyjnych sparametryzowano w kontekście wpływu na 

wyznaczone JCW znajdujące się w zasięgu oddziaływania danych prac.  

W przypadku każdej z powyższych kategorii przedsięwzięcia polegające na  

modernizacji/przebudowie/rozbudowie opisane zostały jedynie wówczas gdy 

powodują zmianę w charakterystyce fizycznej powierzchniowej JCW lub zmianę 

stanu ilościowego podziemnej JCW  kwalifikującą się jako oddziaływanie istotne 

z punktu widzenia parametryzacji. 

Dostępność danych w zakresie elementów biologicznych 

Analiza dostępności danych WIOŚ z lat 2010-2012 odnośnie monitoringu 

elementów biologicznych dla 110 JCW rzek objętych oddziaływaniem 
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analizowanych przedsięwzięć wykazała znaczne braki w ocenie poszczególnych 

elementów (tab. 14.).  

Dla elementu Fitoplankton/Fitobentos dane rzeczywiste są dostępne dla 66 JCW, 

z uwzględnieniem danych z przeniesienia dokonanego przez WIOŚ – dla 91 JCW, 

natomiast brak jest danych dla 19 JCW (17%). Dostępność danych dla tego 

elementu jest najwyższa. 

Dla elementu Makrofity dane rzeczywiste są dostępne dla 48 JCW, z 

uwzględnieniem danych z przeniesienia dokonanego przez WIOŚ – dla 59 JCW, 

natomiast brak jest danych dla 51 JCWP (46 %). 

Dla elementu Makrozoobentos dane rzeczywiste są dostępne dla 39 JCW, z 

uwzględnieniem danych z przeniesienia dokonanego przez WIOŚ – dla 52 JCW, 

natomiast brak jest danych dla 58 JCW (53%) . 

Dla elementu Ichtiofauna dane rzeczywiste są dostępne dla 22 JCW 

(uwzględniając dane WIOŚ i dane z monitoringu 2010-2012 dostępne w bazie 

danych IRS, jako wykonawcy monitoringu), z uwzględnieniem danych z 

przeniesienia dokonanego przez WIOŚ – dla 29 JCW, natomiast brak jest danych 

dla 81 JCW (74%). Dostępność danych dla tego elementu jest najniższa. 

Kompletne dane bezpośrednie dla wszystkich elementów biologicznych są 

dostępne zaledwie dla 7 JCW (6%), a z uwzględnieniem danych z przeniesienia 

dokonanego przez WIOŚ – dla 12 JCW (11 %), natomiast dla 4 JCW (4%) brak 

jest jakichkolwiek danych o elementach biologicznych. 
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Tabela Dostępność danych w monitoringu 2010-2012 dla JCW objętych 
oddziaływaniem analizowanych przedsięwzięć. 

Element biologiczny liczba JCWP Dane 

bezpośrednie 

Dane z 

przeniesienia 

Dane 

bezpośrednie i 

z przeniesienia 

Brak 

danych o 

ocenie 

2010-2012 

fitoplankton/fitobentos 110 66 25 91 19 

makrofity 110 48 11 59 51 

makrozoobentos 110 39 13 52 58 

ichtiofauna 110 22 7 29 81 

Udział JCW, w których nie dokonano oceny poszczególnych elementów 

biologicznych jest znaczny (19-81%). W ramach projektu „Oceny wstecznej” 

możliwe jest jedynie podanie dla tych JCW oszacowania procentowego ubytku 

odpowiedniego dla danego elementu wskaźnika. Nie ma natomiast możliwości 

określenia dla elementu nieocenionego przez WIOŚ (ani bezpośrednio ani w 

drodze przeniesienia) klasy stanu/potencjału dla lat 2010-2012, ani wartości 

wskaźnika i klasy oceny dla monitoringu operacyjnego związanego z 

oddziaływaniem przedsięwzięcia. Taka analiza możliwa jest jedynie dla tych 

elementów biologicznych w każdej JCW, dla których dostępne są wyniki oceny z 

lat 2010-2012. 

5.3 Ocena hydromorfologiczna 

Ocena stanu hydromorfologicznego wód wymaga rozpoznania zarówno 

warunków abiotycznych w obrębie JCW, jak i stopnia ich przekształceń 

wynikających z działalności człowieka w tym: regulacji cieku, modyfikacji 

struktury przykorytowej, ograniczenia zalewu oraz wylesienia zlewni. Ponieważ 

stopień transformacji zlewni i dolin jest znaczny, w przypadku większości cieków 

istotne jest wskazanie poziomu tych modyfikacji. Jest to zadanie trudne, gdyż 

układ i charakter poszczególnych elementów morfologicznych w zlewni 

warunkowany jest strukturą środowiska. W praktyce oznacza to, że w obrębie 

niektórych zlewni pewne elementy typowe dla dolin rzecznych mogą nie 

występować lub są słabo wykształcone i to z przyczyn naturalnych nie 
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związanych z antropopresją. Dlatego też, na potrzeby oceny wydzielono trzy 

główne typy hydromorfologiczne: górski, wyżynny, nizinny, cechujące się 

odmienną dynamiką procesów fluwialnych determinujących rozwój typowych 

układów form morfologicznych oraz wpływających na ich zmienność w profilu 

podłużnym cieku. W przypadku cieków wysokogórskich i górskich spadek 

zwierciadła wody jest zbliżony do krytycznego, co wynika z nachylenia koryta, 

które jest głęboko wcięte w podłoże, a procesy mają charakter dynamiczny - 

dominuje erozja wgłębna. Duża dostawa rumowiska ze stoku powoduje, że ich 

dno jest kamieniste lub żwirowe. Jest to tzw. strefa zasilania, niezwykle czuła na 

wszelkie modyfikacje. W krajobrazie podgórskim i wyżynnym doliny zalewowe 

mają zazwyczaj wykształconą strefę zalewową, brzegi koryta są zazwyczaj 

strome, odcinkami akumulacyjne. W korycie występują małe głazy, otoczaki 

i żwiry gruboziarniste z domieszką drobnych frakcji. Spadek podłużny jest 

najczęściej mniejszy od krytycznego, co sprzyja zmienności form 

akumulacyjnych i erozyjnych zarówno w korycie, jak i strefie zalewowej. Rzeki 

nizinne z reguły odznaczają się szeroką strefą dolinną z dobrze rozwiniętym 

systemem teras zalewowych i nadzalewowych. Koryto meandruje, rozcinając 

różnofrakcyjne miąższe osady aluwialne. Migracja pozioma wynika z jednej 

strony z niewielkiego nachylenia koryta, a  z drugiej z transportu zawiesiny. 

Zwierciadło wody jest gładkie. Wody wysokie i przepływ pozakorytowy 

kształtują morfologię strefy zalewowej, prowadząc często do przerwania 

meandrów. Wody średnie i niskie mieszczą się zazwyczaj w korycie i różnicują 

morfologię strefy dna. Substrat dna składa się z w przewadze z drobnych piasków 

i namułów rzecznych i organicznych. W obrębie każdego typu wyróżniono kilka 

podtypów hydromorfologicznych. Odzwierciedlają litologię osadów korytowych 

wskazując pośrednio na typowe układy form morfologicznych. Do każdego typu 

hydromorfologicznego przypisano konkretny typ abiotyczny. W drugim etapie 

skupiono się na opracowaniu wytycznych do oceny stanu hydromorfologicznego 

wód uwzględniając polskie przepisy prawne, JCW oraz metody opracowane na 

potrzeby oceny warunków hydromorfologicznych w Polsce i na świecie. 

W efekcie przy ostatecznej ocenie uwzględniono zarówno elementy wymienione 

w Rozporządzeniu (Dz.U. z 2011 nr 258 poz. 1549, Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 
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potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych), jak i cechy abiotyczne mające istotny wpływ na przebieg 

procesów fluwialnych, których modyfikacja będąca wynikiem oddziaływania 

może prowadzić do pogorszenia stanu hydromorfologicznego wód. Analizowano 

między innymi reżim hydrologiczny JCWP, ciągłość morfologiczną z 

uwzględnieniem ilości barier poprzecznych, sekwencję form morfologicznych 

charakterystycznych dla danego typu hydromorfologicznego. Stan ilościowy 

i morfologiczny wód oceniano w oparciu o wybrane wskaźniki brane pod uwagę 

przy wyznaczaniu JCW silnie zmienionych: wskaźnik obwałowań, wskaźnik 

regulacji oraz wskaźnik budowli piętrzących (Błachuta et al). Odnosząc uzyskane 

wyniki do odcinka referencyjnego (wytypowanego na potrzeby oceny naturalnych 

warunków hydromorfologicznych i wskazania typowych układów form 

korytowych oraz ich zmienności dla danej JCW) wskazano na zmienność 

elementów morfologicznych lub jej ograniczenie. W ostatnim etapie na podstawie 

opracowanych wytycznych wskazano warunki określające stan 

hydromorfologiczny: bardzo dobry, dobry i poniżej dobrego. Stan bardzo dobry 

dopuszcza pewne modyfikacje w morfologii cieku i strefie zalewowej jednak w 

bardzo ograniczonym zakresie.  Stan dobry wskazuje na modyfikacje warunków 

naturalnych na poziomie umiarkowanym i dużym (25-50%) przy zachowaniu 

naturalnej zmienność struktur korytowych reprezentatywnych dla typu 

abiotycznego, która miejscami może być ograniczona, jednak ograniczenie to nie 

powinno przekraczać 30% długości JCW. Stan poniżej dobrego wskazuje na 

znaczące modyfikacje strefy zalewowej, brzegu i dna, oznacza brak ciągłości 

morfologicznej, obwałowanie poza skarpą przekracza 25 % długości JCW oraz 

piętrzenie wody > 25 % dł. odcinka JCW.  

5.4 Ocena wsteczna - prezentacja wyników analiz  

Na potrzeby prezentacji wykonanych analiz i zestawienia wyników dla 

poszczególnych JCW wykonano następujące zestawienia: 

a) tabelę formacie Excel 2010 (.xlsx), zawierającą ocenę wsteczną JCWP 

objętych oddziaływaniem przedsięwzięć podzieloną na pięć bloków. 

Tabela ta stanowi załącznik 8 do opracowania; 
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b) tabelę formacie Excel 2010 (.xlsx), w której zestawiono dane wejściowe i 

rezultat przeliczenia wyników monitoringu realizowanego w latach;  

 2007-09 w ramach PMŚ odniesieniu do elementów fizykochemicznych 

dokonanego wg projektu rozporządzenia Ministra Środowiska o zmianie 

rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. Tabela ta stanowi załącznik 9 do opracowania. 

c) karty oceny przedsięwzięć – wykonany dodatkowo zestaw kart 

prezentujących oddziaływanie poszczególnych przedsięwzięć na jednolite 

części wód. Karty zostały przygotowane w celu zwiększenia czytelności 

opracowania i dostarczenia beneficjentom wyselekcjonowanej informacji 

dotyczącej realizowanych przez nich projektów; 

d)  Warstwy przestrzenne GIS] 

Ocena wsteczna JCWP objętych oddziaływaniem przedsięwzięć - tabela 

zbiorcza (Załącznik 8) 

Blok pierwszy (kolumny C-AA) stanowi część analityczną zawierająca wykonane 

analizy. Blok ten składa się z następujących elementów: 

e) opis celu środowiskowego  

f) identyfikacja czynników oddziaływania przedsięwzięć; 

g) parametryzacja oddziaływania przedsięwzięć; 

h) stan elementów hydromorfologicznych sprzed i po realizacji 

przedsięwzięć. 

Blok drugi (kolumny AB-AQ) stanowi podsumowanie wykonanych analiz 

i zawiera: 

i) stan elementów biologicznych w świetle monitoringu diagnostycznego 

2010-2012; 

j) stan/potencjał elementów fizykochemicznych wg monitoringu 2010-2012; 

k) stan/potencjał elementów fizykochemicznych wg monitoringu 2007-2009; 
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l) szacowane wyniki oceny stanu/ potencjału ekologicznego w zakresie 

elementów biologicznych; 

m) ocenę wpływu przedsięwzięcia na klasę stanu/potencjału ekologicznego 

JCWP; 

n) ocenę stanu/ potencjału ekologicznego wód 2007-2009 – ocena wsteczna. 

Blok trzeci (kolumny AR-BA) zawiera opis JCW wg Planu Gospodarowania 

Wodami 

Blok czwarty (kolumny BB-BQ) zawiera informacje o przedsięwzięciach – 

nazwa, beneficjent, lokalizacja, kategoria oraz opis przedsięwzięcia; 

Blok piąty (kolumny BR-BS) zawiera informacje o sposobie oceny 

stanu/potencjału ekologicznego w danej JCWP. 

Zestawienie przeliczonych wyników monitoringu realizowanego w latach 

2007-2009 (Załącznik 9) 

Tabela składa się z dwóch arkuszy. Arkusz „przeliczone dane dla ppk” zawiera 

zestawione wyniki pomiarów dla wszystkich punktów pomiarowo – kontrolnych 

(ppk) powiązanych z analizowanymi JCW oraz wyniki przeliczeń wg nowej 

metodyki dla poszczególnych ppk. Arkusz „Przeliczenie 2007-2009 wyniki” 

zawiera zestawienie klas elementów fizykochemicznych będących wynikiem 

przeliczenia surowych danych z monitoringu wg nowej metodyki dla 

analizowanych JCWP oraz pierwotne wyniki monitoringu 2007-2009. Należy 

zwrócić uwagę że w części JCW zostały wykonane pomiary poszczególnych 

parametrów fizykochemicznych które zgodnie z treścią zamówienia wartości 

zostały przeliczone zgodnie z metodyką wg projektu rozporządzenia. Jednakże 

wyniki monitoringu WIOŚ nie zawierają oceny stanu fizykochemicznego tej 

części wód dokonanej na podstawie tych wyników. Zgodnie w otrzymanym 

stanowiskiem WIOŚ wyniki te zostały prawdopodobnie uznane za obarczone 

błędem i nie zostały uwzględnione w ocenie. 
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Karty oceny przedsięwzięć (Złącznik 10) 

Karty oceny przedsięwzięć zawierają określony zestaw informacji stanowiących 

wyciąg z tabeli oceny wstecznej (Załącznik 9). W kartach zawarto kluczowe 

informacje dotyczące. W odróżnieniu od tabeli, która zestawia dane w układzie 

dla poszczególnych JCW karty wykonane zostały w dla poszczególnych 

przedsięwzięć i choć zawierają te same dane, co tabela układ karty umożliwia jest 

bardziej czytelny i jasno ukazuje oddziaływanie przedsięwzięć na poszczególne 

JCW. 

Karty oceny przedsięwzięć zostały wykonane wg ustalonego wspólnie z 

Zamawiającym schematu i zawierają: 

o) informacje podstawowe – indywidualny numer przedsięwzięcia (nadany 

przez Wykonawcę), kody i nazwy JCW powiązanych z przedsięwzięciem 

oraz ich status i cele środowiskowe;  

p) opis przedsięwzięcia – zawiera następujące elementy charakterystyka, 

rodzaj i zakres prac, terminy realizacji, harmonogram prac. Poziom 

szczegółowości uzależniony jest od potrzeb od  jakości i kompletności 

otrzymanych danych; 

q)  identyfikację czynników oddziaływania przedsięwzięcia; 

r) charakterystykę hydromorfologiczną JCW, ocenę stanu/potencjału 

elementów hydromorfologicznych w przed i po realizacji inwestycji;  

s) stan potencjał elementów fizykochemicznych wg monitoringu 2010-12; 

t) stan potencjał elementów biologicznych wg monitoringu 2010-12; 

u) parametryzację oddziaływań przedsięwzięcia, w tym opis oddziaływań i 

przewidywane zmiany wartości wskaźników dla elementów 

fizykochemicznych i biologicznych; 

v) szacowane wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego w zakresie 

elementów biologicznych przy czym należy podkreślić że jest to 

potencjalny wynik oceny wykonanej w oparciu o monitoring 

diagnostyczny w przypadku gdyby punkt pomiarowy podlegał wpływowi 

zmian będących efektem przedsięwzięcia;  
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w) ocena wpływu przedsięwzięcia na klasę stanu/potencjału ekologicznego 

JCWP – element karty stanowiący podsumowanie przeprowadzonych 

analiz wskazuje czy przedsięwzięcie oddziałuje na JCW w taki sposób, że 

nastąpi lub przypuszcza się że nastąpi zmiana klasy stanu/potencjału 

ekologicznego. 

x) Ocena stanu potencjału ekologicznego wód 2007-2009 – Ocena wsteczna 

– kluczowy element dający odpowiedź na pytanie stanowiące główny 

przedmiot opracowania. Ocena składa się z oceny stanu elementów 

hydromorfologicznych sprzed realizacji przedsięwzięcia, stanu elementów 

fizykochemicznych po przeliczeniu wg projektu rozporządzenia Ministra 

Środowiska o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód…” oraz stanu elementów biologicznych zgodnie z 

przyjętą metodyką przeniesionych z monitoringu z lat 2010-12. 

Dane przestrzenne (Załącznik 11) 

Kluczowe dane zawarte z tabeli ocena wsteczna (załącznik 8) zostały również 

zaprezentowane w postaci tabeli atrybutów warstwy przestrzennej SHAPE w 

odwzorowaniu PUWG 1992 z  określeniem pól według standardu dBase i 

podanymi odwzorowaniami w plikach PRJ. Atrybuty zostały przypisane JCWP 

poddanym oddziaływaniu analizowanych projektów. 
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1 RELACJA METODYKI MONITORINGU 

STANU WÓD ORAZ SYSTEMU OOŚ 

PRZEDSIĘWZIĘĆ  

1.1  System oceny stanu/potencjału ekologicznego w 

świetle metodyki Ramowej Dyrektywy Wodnej  

Stan ekologiczny  

Na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) składają 

się trzy grupy elementów jakości wód powierzchniowych: 

 biologiczne elementy jakości (główne): fitobentos, fitoplankton, 

makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna; 

 hydromorfologiczne elementy jakości (wspierające): reżim hydrologiczny, 

ciągłość rzeki, warunki morfologiczne; 

 fizykochemiczne elementy jakości wód (wspierające): temperatura, 

zawiesina ogólna, warunki tlenowe, warunki biogenne, zasolenie, 

zakwaszenie oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne). 

Do elementów biologicznych i fizykochemicznych przypisane są odpowiednie 

wskaźniki jakości wód określone w obowiązującym jeszcze
1
 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). Wskaźniki te 

przyjmują wartości graniczne odpowiadające klasom jakości wód (od I do V), 

a tym samym i klasom stanu ekologicznego: stan ekologiczny bardzo dobry (klasa 

I), dobry (klasa II), umiarkowany (klasa III), słaby (klasa IV) i zły (klasa V). Dla 

elementów hydromorfologicznych, zarówno w obowiązującym, jak i w 

nowelizowanym rozporządzeniu, przyjmuje się w zasadzie ocenę opisową. Ocena 

hydromorfologiczna JCWP w ramach monitoringu za okres 2010–2012 

                                                 
1 Planowana jest nowelizacja tego rozporządzenia głównie pod kątem uzupełnienia wskaźników jakości wód, 

korekty wartości granicznych wskaźników dla poszczególnych klas jakości (załączniki 1–5) oraz modyfikacji 

załączników dotyczących sposobu klasyfikacji stanu / potencjału ekologicznego, w których doprecyzowano 

sposób uwzględnienia w procedurze oceny stanu wód klasyfikacji elementów hydromorfologicznych.  
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prowadzona była zgodnie z przyjętą „Metodyką prowadzenia przeglądów 

i obserwacji oraz klasyfikacji elementów hydromorfologicznych wspierających 

elementy biologiczne zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, Załącznik V”, 

IMGW
2
. 

W przypadku elementów biologicznych oraz niektórych fizykochemicznych dla 

jednego elementu jakości wód istnieje kilka różnych wartości granicznych 

przypisanego mu wskaźnika w odniesieniu do tej samej klasy. Jest to uzależnione 

od typu abiotycznego cieku. 

Przy klasyfikacji stanu ekologicznego w pierwszej kolejności brane są pod uwagę 

biologiczne elementy jakości wód. Klasyfikacja elementów biologicznych polega 

na nadaniu każdemu badanemu elementowi jakości jednej z pięciu klas jakości 

wód powierzchniowych przy pomocy wartości granicznych wspomnianych 

wskaźników jakości wód, przy czym: 

1) klasa I oznacza stan bardzo dobry biologicznego wskaźnika jakości wód; 

2) klasa II oznacza stan dobry biologicznego wskaźnika jakości wód; 

3) klasa III oznacza stan umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości 

wód; 

4) klasa IV oznacza stan słaby biologicznego wskaźnika jakości wód; 

5) klasa V oznacza stan zły biologicznego wskaźnika jakości wód. 

O wyniku klasyfikacji decyduje ten element biologiczny, któremu nadano 

najmniej korzystną klasę (np. makrofity – klasa II, fitobentos – klasa II, 

makrobezkręgowce bentosowe – klasa II, ichtiofauna – klasa IV oznacza, że 

elementy biologiczne osiągnęły klasę IV – słaby stan ekologiczny). 

Kolejnym krokiem jest klasyfikacja elementów fizykochemicznych, przy czym: 

‐ klasa I oznacza stan bardzo dobry, 

‐ klasa II oznacza stan dobry, 

‐ niespełnienie wymogów klasy II oznacza stan poniżej dobrego. 

                                                 
2 Do celów projektu może mieć jednak znikome zastosowanie, ponieważ jest bardzo mało precyzyjna oraz nie 

uwzględnia zmian hydromorfologicznych związanych z inwestycjami. 
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Kwestia klasyfikacji hydromorfologicznej przedstawia się nieco inaczej. Otóż 

RDW wyróżnia opisowo tylko I klasę jakości dla elementów 

hydromorfologicznych. W przypadku pozostałych klas elementy 

hydromorfologiczne muszą być wystarczające do spełnienia przez elementy 

biologiczne wymagań dotyczących odpowiedniej klasy. Oznacza to, że jeśli 

elementy biologiczne spełniają warunki dla dobrego stanu ekologicznego, to z 

definicji warunki hydromorfologiczne danej jednolitej części wód muszą być na 

tyle dobre, że umożliwiają osiągnięcie tego dobrego stanu przez elementy 

biologiczne.  

W ten sposób JCWP niewyznaczonej jako sztucznej lub silnie zmienionej nadaje 

się w zakresie elementów hydromorfologicznych I klasę, jeśli warunki 

morfologiczne są praktycznie niezakłócone, brak jest barier migracyjnych, a w 

zakresie reżimu hydrologicznego występują różnice do 15 % przepływu średniego 

(zgodnie z rozporządzeniem). Jeżeli te wymagania nie są spełnione JCWP nadaje 

się klasę II w zakresie elementów hydromorfologicznych. Jeżeli klasyfikacja 

elementów biologicznych wskazuje na umiarkowany stan elementów 

biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów 

hydromorfologicznych danej JCWP, niewyznaczonej jako sztucznej lub silnie 

zmienionej, nadaje się JCWP klasę III w zakresie elementów 

hydromorfologicznych. Podobnie jest w przypadku słabego i złego stanu 

elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji 

elementów hydromorfologicznych danej JCWP niewyznaczonej jako sztucznej 

lub silnie zmienionej, nadaje się odpowiednio klasę IV i klasę V w zakresie 

elementów hydromorfologicznych.  

Wody mogą osiągnąć bardzo dobry stan ekologiczny, jeśli wszystkie elementy 

jakości wód osiągają stan bardzo dobry. Jeżeli chociaż jeden element jakości wód 

osiąga stan poniżej bardzo dobrego, jednolita część wód jest klasyfikowana jest 

jako część wód o stanie ekologicznym dobrym. Wody osiągają stan dobry jeśli 

biologiczne elementy jakości osiągają stan dobry, a fizykochemiczne elementy 

jakości wód osiągają wartości wskaźników właściwe dla stanu dobrego 

i umożliwiają tym samym spełnienie przez elementy biologiczne wymagań 

określonych dla stanu dobrego. Jeżeli choć jeden element biologiczny lub 
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fizykochemiczny osiąga stan poniżej dobrego, dana część wód klasyfikowana jest 

jako część wód o umiarkowanym stanie ekologicznym. 

Potencjał ekologiczny 

Klasyfikacja potencjału ekologicznego opiera się na tych samych głównych 

założeniach, co klasyfikacja stanu ekologicznego (elementy jakości wód i 

wskaźniki jakości wód), natomiast odmienna jest kolejność klasyfikacji. W 

przypadku potencjału w odniesieniu do pierwszej klasy jakości mowa jest o 

maksymalnym potencjale ekologicznym (a nie bardzo dobrym). 

Ponieważ potencjał ekologiczny odnosi się do JCWP silnie zmienionych, a zatem 

takich, w których nastąpiły przekształcenia hydromorfologiczne, w pierwszej 

kolejności bierze się pod uwagę właśnie te elementy jakości wód. Klasę I – 

maksymalny potencjał ekologiczny – uzyskują JCWP, w których zmiany 

hydromorfologiczne dotyczą jedynie zaburzeń SNQ (wahań przepływów) 

spowodowanych pracą małych elektrowni wodnych lub działaniem zapór 

przeciwpowodziowych (w obu przypadkach zapewniających możliwość migracji 

organizmów wodnych) oraz jezior lub innych naturalnych bądź sztucznych 

zbiorników wodnych (z wyłączeniem zbiorników zaporowych). W przypadku 

pozostałych klas elementy hydromorfologiczne uzyskują taką klasę, jak elementy 

biologiczne. W następnej kolejności klasyfikuje się elementy biologiczne 

i fizykochemiczne na takich zasadach, jak w przypadku stanu ekologicznego, 

wykorzystując właściwe dla sztucznych i silnie zmienionych JCWP wartości 

graniczne wskaźników zawarte w przytoczonym wcześniej rozporządzeniu. 

Końcowa klasyfikacja potencjału ekologicznego również odbywa się w oparciu o 

zasadę „najsłabszego ogniwa” – JCWP uzyskuje taką klasę potencjału 

ekologicznego, jaka została przypisana najniżej zaklasyfikowanemu elementowi, 

oczywiście z uwzględnieniem wymogów odpowiednich metodyk. 

Ze względu na swoją specyfikę zbiorniki zaporowe są klasyfikowane osobno.  

Klasyfikację również rozpoczyna się od elementów hydromorfologicznych, ale 

bierze się tu pod uwagę ciągłość morfologiczną. W przypadku elementów 

biologicznych bierze się pod uwagę tylko fitoplankton, fitobentos 
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i makrobezkręgowce bentosowe. Elementy fizykochemiczne klasyfikuje się tak, 

jak w przypadku pozostałych silnie zmienionych części wód. Należy tu pamiętać, 

że zbiornik zaporowy traktowany jest jak silnie przekształcona rzeka, stąd 

wartości granicznych odpowiednich wskaźników należy szukać w załączniku 

rozporządzenia dotyczącym silnie zmienionych JCWP rzecznych. 

1.2 Charakterystyka systemu monitoringu 2007-2009 

oraz 2010-2012 w Polsce  

Poniżej scharakteryzowano główne założenia systemu monitoringu w Polsce. 

Materiał opracowano przede wszystkim w oparciu o Program Państwowego 

Monitoringu Środowiska na lata 2010–2012 (GIOŚ, Warszawa, 2009), wybrane 

Wojewódzkie Programy Monitoringu Środowiska, Wytyczne „Poradnik do 

monitoringu wód” (GIOŚ, Warszawa, 2013) oraz wymienione w tekście akty 

prawne. 

Główne założenia systemu monitoringu  

Monitoring wód powierzchniowych realizowany jest w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska (PMŚ). Państwowy Monitoring Środowiska został 

zdefiniowany w art. 25 ustawy z dnia kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jako: 

„system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, 

przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku”.  

Celem PMŚ, zgodnie z ustawą, jest wspomaganie działań na rzecz ochrony 

środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji 

i społeczeństwa o:  

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości 

środowiska i poziomów substancji w powietrzu określonych 

odpowiednimi przepisami oraz poziomach i obszarach występowania 

przekroczeń tych standardów i poziomów;  
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 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach 

tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych 

występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych. 

Badania monitoringowe prowadzone są w sposób cykliczny, z zastosowaniem 

ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 

z 1991 r., Nr 77 poz. 335 z póź. zm.) prowadzenie PMŚ należy do zadań Inspekcji 

Ochrony Środowiska reprezentowanej na poziomie krajowym przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska, a na poziomie wojewódzkim przez 

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. 

Struktura PMŚ obejmuje 3 bloki: blok – stan, blok – presje, oraz blok – oceny 

i prognozy.  

Blok – stan stanowi główną część systemu. Obejmuje on działania związane z 

pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji o 

wskaźnikach charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych. 

W oparciu o te dane wykonywane są oceny dla poszczególnych komponentów. W 

ramach bloku – stan funkcjonują podsystemy tematyczne np. monitoring 

powietrza, monitoring wód. W ramach poszczególnych podsystemów 

tematycznych realizowane są odpowiednie programy pomiarowo-badawcze. 

Blok – presje to informacje o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do 

środowiska, a w szczególności informacje o emisjach pozyskiwane z systemu 

administracyjnego, statystyki publicznej oraz wytwarzane przez Inspekcję 

Ochrony Środowiska. 

Informacje gromadzone w ramach funkcjonowania dwóch powyższych bloków 

służą do opracowywania ocen i prognoz stanu środowiska, co składa się na blok – 

oceny i prognozy. 
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Monitoring wód powierzchniowych  

Monitoring wód stanowi jeden z podsystemów tematycznych PMŚ. Monitoring 

wód w obecnym kształcie jest wynikiem implementacji Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE) – RDW. Przed wdrożeniem przepisów RDW, 

monitoring wód był ograniczony do parametrów fizykochemicznych 

i bakteriologicznych. Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadziła pojęcie 

elementów jakości wód powierzchniowych dodając do grupy parametrów 

fizykochemicznych również parametry biologiczne i hydromorfologiczne, przy 

czym parametry biologiczne uznała za wiodące. Dawne wyobrażenie rzeki o 

wysokiej klasie jakości tylko jako rzeki z wodą „czystą” pod względem 

fizykochemicznym zostało obecnie zastąpione innym podejściem. Rzeka o 

dobrym stanie jakości (wysokiej klasie jakości) to nie tylko rzeka z czystą 

chemicznie wodą, ale także rzeka, w której żyją odpowiednie dla danego siedliska 

rośliny i zwierzęta, płynąca naturalnym korytem z właściwymi dla tego odcinka 

formami morfologicznymi.  

Monitoringiem wód powierzchniowych objęte są zatem obecnie wszystkie trzy 

grupy elementów jakości wód powierzchniowych. 

Zgodnie z art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, monitoring 

wód powierzchniowych ma ogólnie na celu pozyskanie informacji o stanie wód 

powierzchniowych i obszarów chronionych (o których mowa w art. 113 ust. 4 

ustawy – Prawo wodne) na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami oraz 

oceny osiągania celów środowiskowych. 

W praktyce przekłada się to przede wszystkim na klasyfikację stanu/potencjału 

ekologicznego wód powierzchniowych oraz klasyfikację ich stanu chemicznego. 

Rodzaje monitoringu 

Wyróżnia się cztery rodzaje monitoringu wód : 

 monitoring diagnostyczny – jego celem jest klasyfikacja wszystkich 

jednolitych części wód powierzchniowych poprzez przypisanie ich do 
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jednej z pięciu klas stanu/potencjału ekologicznego oraz jednej z dwóch 

klas stanu chemicznego. Zgodnie z założeniami RDW punkty 

pomiarowo-kontrolne (ppk) tego monitoringu nie muszą być 

zlokalizowane na każdej jednolitej części wód, ale jednocześnie sieć ppk 

musi być taka, aby obejmowała wystarczającą liczbę jednolitych części 

wód każdej kategorii i typu w obszarach dorzeczy.  

 monitoring operacyjny – ma zastosowanie w przypadku tych JCWP, dla 

których istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Jest on 

również wykorzystywany w ocenie zmian stanu wód wynikających z 

realizacji programów działań. Monitoring ten musi również objąć 

wszystkie części wód, do których odprowadzane są substancje 

priorytetowe.  

Monitoring operacyjny na JCWP rzecznych należy prowadzić, jeśli m. 

in. JCWP zagrożona jest niespełnieniem określonych dla niej celów 

środowiskowych lub JCWP zagrożona jest znacznym oddziaływaniem 

hydromorfologicznym, które to skutki mogą wynikać bezpośrednio lub 

pośrednio z realizacji inwestycji hydrotechnicznych objętych niniejszym 

opracowaniem.  

 monitoring badawczy – został, zgodnie z rozporządzeniem 

monitoringowym
3
, ustanowiony w celu: 

‐ wyjaśnienia przyczyn jakichkolwiek przekroczeń i nieosiągnięcia 

celów środowiskowych określonych dla danej JCWP, jeżeli 

wyjaśnienie tych przyczyn jest niemożliwe na podstawie danych 

oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badań 

prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego 

i operacyjnego; 

‐ wyjaśnienia przyczyn niespełnienia celów środowiskowych przez 

daną JCWP, jeżeli z monitoringu diagnostycznego wynika, że cele 

środowiskowe wyznaczone dla danej JCWP nie zostaną 

                                                 
3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550).  
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osiągnięte, i gdy nie rozpoczęto realizacji monitoringu 

operacyjnego dla tej JCWP; 

‐ określenia wielkości i wpływów przypadkowego 

zanieczyszczenia; 

‐ ustalenia przyczyn wyraźnych rozbieżności między wynikami 

oceny stanu ekologicznego na podstawie biologicznych 

i fizykochemicznych elementów jakości; 

‐  zebrania dodatkowych informacji o stanie wód w związku z 

uwarunkowaniami lokalnymi lub umowami międzynarodowymi. 

Zgodnie z Wytycznymi GIOŚ (2013), monitoring badawczy nie służy 

ocenie stanu wód, aczkolwiek dane z tego monitoringu mogą być 

wykorzystane w procedurze oceny, jeśli badawczy punkt pomiarowo-

kontrolny zlokalizowany był w tym samym miejscu, co punkt 

reprezentatywny, a zakres badanych parametrów – szczególnie elementów 

biologicznych – na taką ocenę pozwala. 

Do monitoringu badawczego należy wybrać również wszystkie jednolite 

części wód obejmujące ujściowe odcinki rzek Przymorza oraz Wisły i 

Odry.  

 monitoring obszarów chronionych – ma charakter uzupełniający w 

stosunku do monitoringu stanu JCWP (monitoring diagnostyczny, 

monitoring operacyjny). Służy on, zgodnie z rozporządzeniem 

monitoringowym, do: 

‐ ustalenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

występujących na obszarach chronionych; 

‐ ustalenia stopnia spełniania dodatkowych wymagań określonych 

dla tych obszarów w odrębnych przepisach; 

‐ oceny wielkości i wpływu odpowiednich znaczących 

oddziaływań na JCWP należących do obszarów chronionych bądź 

z nimi powiązanych; 
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‐ oceny zmian stanu JCWP występujących na obszarach 

chronionych wynikających z podjętych programów działań, które 

zostały przyjęte dla poprawy jakości jednolitych części wód 

powierzchniowych uznanych za zagrożone niespełnieniem 

określonych dla nich celów środowiskowych. 

Monitoring obszarów chronionych obejmuje: 

‐ JCWP przeznaczone do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia; 

‐ JCWP przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych; 

‐ JCWP występujące na obszarach przeznaczonych do ochrony 

siedlisk lub gatunków, w tym gatunków zwierząt wodnych o 

znaczeniu gospodarczym oraz ekosystemów lądowych 

zależnych od wód podziemnych; 

‐ JCWP występujące na obszarach wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych;  

‐ JCWP występujące na obszarach narażonych na 

zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych. 

Jak wspomniano wcześniej, klasyfikacji JCWP służy monitoring diagnostyczny, 

ale nie wszystkie JCWP muszą być nim objęte. O wyborze JCWP przeznaczonych 

do monitoringu diagnostycznego decyduje szereg kryteriów w zależności od 

kategorii wód. Zgodnie z rozporządzeniem monitoringowym o wyborze JCWP 

decyduje głównie: 

 występowanie w ciekach znacznej zmienności przepływu wód; 

 powierzchnia zlewni, którą zamyka JCWP, taka jak: struga, strumień, 

potok, rzeka lub kanał, w tym struga, strumień, potok, rzeka lub kanał 

wyznaczone jako silnie zmienione lub sztuczne jednolite części wód, 

przekraczająca 2500 km
2
; 
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 powierzchnia JCWP, takiej jak jezioro lub inny naturalny zbiornik 

wodny, w tym jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny wyznaczone 

jako silnie zmieniona jednolita część wód powierzchniowych, 

przekraczająca 50 ha; 

 pojemność maksymalna jednolitej części wód powierzchniowych, 

takiej jak sztuczny zbiornik wodny lub silnie zmieniona część wód 

będąca zbiornikiem zaporowym przekraczająca 10 mln m
3
; 

 przekraczanie przez daną jednolitą część wód powierzchniowych 

granicy państwa bądź zlokalizowanie tej jednolitej części wód 

powierzchniowych przy granicy państwa; 

 uznanie jednolitej części wód powierzchniowych za referencyjną; 

 występowanie jednolitej części wód na obszarze chronionym 

przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie, o którym mowa w art. 113 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r.  – Prawo wodne. 

Od niektórych z powyższych zasad istnieje możliwość odstąpienia 

w szczególnych okolicznościach. 

Z kolei według Wytycznych GIOŚ 2013 monitoringiem diagnostycznym należy 

objąć również jednolite części wód, które zamykają zlewnie trzeciego rzędu 

według MPHP. Kryterium to powinno być stosowane jako kolejne kryterium 

obligatoryjne, gdyż jego zastosowanie zoptymalizuje sieć pod kątem jej 

reprezentatywności w dorzeczach oraz możliwości jak najszerszego 

wykorzystania danych z monitoringu diagnostycznego w kolejnym cyklu 

planistycznym. 

Natomiast kryterium dotyczące występowania JCWP na obszarze przeznaczonym 

do ochrony siedlisk lub gatunków, według Wytycznych GIOŚ 2013, nie należy 

rozpatrywać na etapie wyboru JCWP do monitorowania diagnostycznego. Będzie 

ono miało zastosowanie przy projektowaniu monitoringu obszarów chronionych 

i pozwoli na odpowiednie uzupełnienie monitoringu diagnostycznego. 



  

Krajowy Zadząd 

Gospodarki Wodnej 
  

    

KONSORCJUM FIRM  ARUP & Instytut Rybactwa Śródlądowego 

WSTECZNA OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 
 

OW-R -002-01 | Data wydania: 18 sierpnia 2014  
J:\236000\236891-00 KZGW water bodies assessment\4 Internal\4-04 Reports&Specs\Wydanie 2\OW-R-002-01 Sprawozdanie -

Zagadnienia metodyczne oceny wstecznej JCW.docx 

Strona 15 

 

Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych 

W zależności od rodzaju monitoringu wyróżnia się różne rodzaje punktów 

pomiarowo-kontrolnych. Rozporządzenie monitoringowe wprowadza następujące 

rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych: 

 reprezentatywne punkty monitorowania stanu lub potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, będące pojedynczym punktem lub grupą 

stanowisk pomiarowych; 

 reprezentatywne punkty monitorowania stanu lub potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego grupy jednolitych części wód 

powierzchniowych, będące pojedynczym punktem lub grupą 

stanowisk pomiarowych; 

 reperowe punkty pomiarowo-kontrolne, będące pojedynczym 

punktem lub grupą stanowisk pomiarowych – wyłącznie dla 

jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak jezioro i inny 

naturalny zbiornik wodny; 

 punkty pomiarowo-kontrolne na potrzeby wymiany informacji 

pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej; 

 badawcze punkty pomiarowo-kontrolne na potrzeby prowadzenia 

monitoringu badawczego; 

 punkty pomiarowo-kontrolne intensywnego monitorowania 

jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak: struga, 

strumień, potok, rzeka, kanał, w tym jednolitych części wód tych 

kategorii wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne; 

 punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu obszarów chronionych; 

 punkty analizy długoterminowych trendów zmian stężeń substancji 

priorytetowych i innych zanieczyszczeń ulegających bioakumulacji 

w osadach lub faunie i florze. 

Zgodnie z Wytycznymi GIOŚ 2013: „Najważniejszą rolę pełnią punkty 

reprezentatywne i reperowe, które służą ocenie stanu jednolitej części wód. 

Punkty te stanowią podstawę sieci monitoringu wód powierzchniowych; pozostałe 
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rodzaje ppk można uznać za punkty uzupełniające. […] Punkty reprezentatywne 

wyznacza się tylko dla monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. […] Jeden 

punkt przedstawiony fizycznie na mapie może obejmować jednocześnie kilka 

rodzajów punktów pomiarowo-kontrolnych. Prawidłowość tę można przedstawić 

również w następujący sposób: kilka punktów pomiarowo-kontrolnych może mieć 

te same współrzędne, stając się tym samym jednym punktem wielorodzajowym. 

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość przypisania do jednego ppk wielu 

programów monitoringu. W jednej jednolitej części wód można wyznaczyć wiele 

ppk, ale tylko jeden z nich może być punktem reprezentatywnym”. 

Zasady lokalizacji ppk mogą być istotne przy analizach związanych z wpływem 

przedsięwzięć na JCWP. Uszczegółowienie informacji w tym zakresie może być 

pomocne przy uzyskiwaniu dokładnych danych na temat odcinków JCWP 

objętych oddziaływaniem przedsięwzięć. Z tego punktu widzenia bardzo istotne 

jest to, że punkt reprezentatywny może być pojedynczym punktem (wówczas 

wszystkie elementy do oceny stanu wód pobierane są w jednym miejscu) 

lub grupą stanowisk pomiarowych, rozumianych jako miejsce poboru prób do 

badania jednego rodzaju elementu(ów) do oceny stanu wód. W tym drugim 

przypadku, poszczególne elementy oceny stanu wód są pobierane w różnych 

miejscach. Formalnie w JCWP może być tylko jeden reprezentatywny ppk, przy 

czym może występować więcej stanowisk pomiarowych, jednakże podawana jest 

tylko lokalizacja ppk, a nie stanowisk pomiarowych. Należy również pamiętać, że 

stanowiska pomiarowe elementów biologicznych czy hydromorfologicznych nie 

stanowią „punktów”, ale na przykład w przypadku JCWP rzecznych, zgodnie z 

metodykami badań poszczególnych elementów jakości wód, są odcinkami rzek. 

JCWP mogą także zostać zgrupowane na potrzeby monitoringu diagnostycznego, 

jeśli spełniają określone warunki, a mianowicie: 

 należą do tej samej kategorii, 

 nie podlegają oddziaływaniom antropogenicznym, 

 zaliczone są do tego samego typu wód, 

 mają podobny sposób użytkowania zlewni. 
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Ogólne zasady lokalizacji ppk w ramach pozostałych rodzajów monitoringu 

wynikają z definicji i celów tego monitoringu. W kontekście pozyskiwania 

danych warto tu zwrócić uwagę, że ppk monitorowania obszarów chronionych 

(ppk MOC) jest pojedynczym punktem, tzn. nie może składać się z grupy 

stanowisk pomiarowych. Nie oznacza to jednak, że pobór wszystkich prób 

odbywa się w jednym miejscu, jednak miejsca poboru prób nie są 

wyszczególnione w projektach sieci monitoringu. W obszarze chronionym może 

być ustanowiony jeden ppk albo wiele ppk, w zależności od potrzeb. 

Cykle monitoringu 

Cykl monitoringu nawiązuje ściśle do cyklu planistycznego w gospodarowaniu 

wodami, czyli okresów sześcioletnich, przy czym planowanie monitoringu 

odbywa się w dwóch trzyletnich etapach. 

Zgodnie z rozporządzeniem monitoringowym w monitoringu diagnostycznym 

zakłada się jeden roczny cykl badań w sześcioletnim cyklu planowania, natomiast 

w monitoringu operacyjnym zakłada się dwa roczne cykle badań w sześcioletnim 

cyklu planowania, po jednym cyklu w każdym trzyletnim etapie. Co do 

częstotliwości badań danego wskaźnika w pojedynczym cyklu, to jest ona 

zróżnicowana: niektóre wskaźniki bada się raz na miesiąc, niektóre raz na rok.  

Poniżej przedstawiono główne założenia monitoringu z lat 2007–2009 oraz 2010–

2012. Należy zaznaczyć, ze monitoring z lat 2007–2009 był tak naprawdę 

pierwszym okresem monitorowania wód zgodnie z wymogami RDW, natomiast 

monitoring z lat 2010–2012 jest pierwszym etapem drugiego cyklu planowania. 

Monitoring wód powierzchniowych z cyklu 2007–2009 (dalej: PMŚ 2007–

2009) 

Pierwszy program PMŚ obejmował lata 1992–1993, kolejne realizowane były w 

latach 1994–1997, 1998–2002 i 2003–2005. W roku 2006 obowiązywał tylko 

roczny program monitoringu będący programem pomostowym. Już w programie 

monitoringu 2003–2005 zaczęto wprowadzać elementy związane z wdrażaniem 

RDW (od roku 2004), jednak całość oparta była na wstępnych projektach 
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rozporządzeń (rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji wód, 

sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i 

prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych). Funkcjonowały 

również rozporządzenia: w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 

źródeł rolniczych oraz w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia. Wody powierzchniowe nie zostały wówczas jeszcze podzielone na 

JCWP, stąd ocena wykonywana była dla rzek i zbiorników wodnych. 

Rok 2006 był okresem przejściowym. Pojawiły się nowe projekty rozporządzeń: 

rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ogólnej klasyfikacji wód i ogólnej 

oceny wód powierzchniowych oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w 

sprawie elementów jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego oraz potencjału 

ekologicznego wód powierzchniowych oraz definicji dla klasyfikacji stanu 

ekologicznego oraz potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. Jednak nie 

był to jeszcze, nawet w założeniach, pełny monitoring zgodny z wymogami 

RDW. 

Należy również pamiętać, że w międzyczasie powstawały różnego typu analizy 

i opracowania mające służyć w przyszłości pełnej implementacji RDW. 

Dotyczyło to również metodyk monitoringu poszczególnych elementów jakości 

wód powierzchniowych. 

Kolejny program monitoringu – PMŚ 2007–2009 był tak naprawdę pierwszym, w 

pełni opartym o wymogi RDW cyklem monitoringu. Celem PMŚ 2007–2009 było 

uruchomienie monitoringu wód zarówno diagnostycznego, jak i operacyjnego, 

zgodnego z RDW i ukierunkowanego na postęp w osiągnięciu w perspektywie 

roku 2015 dobrego stanu ekologicznego wód oraz podjęcie obserwacji na 

obszarach ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, w tym ptaków, w ramach 

sieci NATURA 2000.  
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W ramach podsystemu monitoringu jakości wód powierzchniowych, w latach 

2007–2009 założono realizację następujących zadań: 

 badanie i klasyfikacja/ocena stanu wód w rzekach, 

 badanie i klasyfikacja/ocena stanu wód w jeziorach, 

 badanie i ocena jakości osadów wodnych w rzekach i jeziorach, 

 badanie i klasyfikacja/ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych, 

 badanie i ocena jakości środowiska morskiego Bałtyku, 

 badanie i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wszystkich 

rodzajów wód powierzchniowych. 

Zakres i częstotliwość badań oraz kryteria klasyfikacji stanu wód na etapie 

powstawania PMŚ 2007–2009 określały rozporządzenia: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, 

poz.1455); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne 

i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków 

(Dz. U. z Nr 176, poz. 1454); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ogólnej klasyfikacji i 

oceny ogólnej wód powierzchniowych (projekt 2006 r.); 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie elementów jakości 

i definicji klasyfikacji stanu ekologicznego oraz potencjału ekologicznego 

wód powierzchniowych (projekt 2006 r.); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód powierzchniowych (projekt 2007 r.); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia 

monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych (projekt 2007 r.); 

W przypadku osadów wodnych rzek i jezior brak było specyficznych przepisów 

prawnych dotyczących zakresu i sposobu wykonywania badań i oceny ich stanu. 

W PMŚ 2007–2009 dodatkowo, osobno założono realizację programu badań wód 

sztucznych i silnie zmienionych. Dla tych dwóch kategorii wód założono 

wykonanie oceny ich potencjału ekologicznego, sporządzanej w ramach 

cyklicznej oceny stanu wód na obszarach dorzeczy. 

W zależności od kategorii wód, plany monitoringu przedstawiały się jak poniżej. 

Rzeki 

Monitoring 2007–2009 zakładał zasadnicze zmiany w programach badawczych 

jakości wód w rzekach. W tym okresie głównym celem było wdrożenie 

i dopracowanie nowego systemu monitoringu wód powierzchniowych 

oraz systemu klasyfikacji ich stanu ekologicznego i chemicznego. System ten 

miał być wdrażany stopniowo w miarę możliwości organizacyjnych 

i finansowych tak, by w okresie pierwszego cyklu planowania, tzn. do roku 2009, 

odpowiadał w pełni wymaganiom Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

W roku 2007 zakładano prowadzenie badań jakości wód w rzekach według 

programu monitoringu rzek, obejmującego monitoring diagnostyczny 

i operacyjny. W ramach monitoringu diagnostycznego zakładano także badania 

jakości wód użytkowych, wymagane dyrektywami szczegółowymi w zakresie 

warunków do bytowania ryb oraz wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w 

wodę do spożycia. Natomiast w ramach monitoringu operacyjnego będą 
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prowadzone badania w zakresie zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 

rolniczego.  

W ramach poszczególnych monitoringów zakładano prowadzenie badań 

wskaźników fizykochemicznych i biologicznych, wykonywane przez 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i w kilku punktach przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W większości przypadków badania 

wskaźników biologicznych miały być badaniami pilotażowymi. Podstawowym 

elementem biologicznym przewidzianym do badań w 2007 r. było badanie 

fitoplanktonu w rzekach. Natomiast w przypadku makrobezkręgowców 

bentosowych badania były kontynuowane, ale z sukcesywnie wprowadzanymi 

nowymi metodykami. 

Stan chemiczny określono głównie w oparciu o badania substancji 

priorytetowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 

listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie 

polityki wodnej (Dz. U. Nr 233, poz. 1987). Planowano jednak, że rzeczywisty 

zakres pomiarowy zostanie określony po zakończeniu programu pilotażowego w 

połowie 2007 r. Do czasu wypracowania szczegółowego programu 

monitorowania substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych na 

dotychczasowym poziomie zostanie utrzymane prowadzenie badań substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Wykaz stanowisk pomiarowych wraz z określeniem rodzajów badań w nich 

wykonywanych powstał zgodnie z dokumentem pn.: „Opracowanie sposobu 

prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz zasad funkcjonowania 

systemu ocen wg wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej”. Ilość stanowisk 

pomiarowych w monitoringu diagnostycznym w PMŚ 2007–2009 zaplanowano 

na ok. 1100, w tym ppk z programem „granicznym” – ok. 70, dostarczające dane 

do sieci Eionet Waters (dawna nazwa: Eurowaternet) – 135 oraz reperowe – 20 

stanowisk. 
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W PMŚ 2007–2009 zakładano, że w latach 2008–2009 program monitoringu wód 

w rzekach będzie uzupełniany i zmieniany w oparciu o doświadczenia i pilotaże 

wykonane w latach poprzednich. 

W 2008 r. przeprowadzono pierwszą ocenę stopnia eutrofizacji śródlądowych 

wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych 

dokonywanej co cztery lata. Ocena ta obejmowała okres 2004–2007. 

Jeziora 

W PMŚ 2007–2009 zakładano, że jeziora badane będą w oparciu o programy 

pomiarowe monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Badania te miały 

dostarczyć także danych o jakości wód użytkowych, będących przedmiotem 

dyrektyw szczegółowych. W ramach monitoringu diagnostycznego prowadzono 

badania jakości wód użytkowych w zakresie warunków do bytowania ryb oraz 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Natomiast w 

ramach monitoringu operacyjnego prowadzono badania w zakresie 

zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. 

Program monitoringu diagnostycznego jezior zakładał badanie coroczne stałej 

liczby 23 jezior oraz 170 jezior w okresie 2007–2009. 

Jeziora wyznaczone do corocznych badań niebędące odbiornikami ścieków z 

punktowych źródeł zanieczyszczeń położone były w zlewniach leśnych i rolniczo-

leśnych, charakteryzujących się dobrą jakością wód. Niektóre z tych jezior to 

jeziora referencyjne, które zostały zgłoszone do pan-europejskiego rejestru 

stanowisk interkalibracyjnych, stworzonego na potrzeby ćwiczenia 

interkalibracyjnego (wymóg Ramowej Dyrektywy Wodnej) i jeziora znajdujące 

się na obszarach sieci NATURA 2000. Rejestrowane w tych jeziorach zmiany 

powinny mieć charakter niewymuszony (naturalny) lub być wynikiem minimalnej 

presji antropogenicznej w warunkach obecnego użytkowania zlewni. 

Do tej grupy zaliczono jeziora: (1) Białe k. Gostynina, (2) Białe Włodawskie, 

(3) Borzymowskie, (4) Chełmżyńskie, (5) Długie Wigierskie, (6) Głębokie k. 

Miedzyrzecza, (7) Gremzdel, (8) Jasień Południowy, (9) Jasień Północny, 
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(10) Jegocin, (11) Kortowskie, (12) Krępsko Długie, (13) Łękuk, (14) Mąkolno, 

(15) Mikołajskie, (16) Morzycko, (17) Płaskie, (18) Stelchno, (19) Sumińskie, 

(20) Śremskie, (21) Tarnowskie Duże, (22) Wąsosze, (23) Wukśniki. 

Do badań w programie monitoringu diagnostycznego jezior badanych rzadziej, 

wybrano obiekty o istotnym znaczeniu: jeziora referencyjne, jeziora włączone do 

międzynarodowej sieci interkalibracyjnej, jeziora duże, o znacznych zasobach 

wodnych, jeziora o istotnym znaczeniu gospodarczym (według wykazów wód 

opracowanych w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, przeznaczonych 

do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia), 

a także jeziora będące odbiornikami ścieków. Pod uwagę wzięto także jeziora 

ważne z ekologicznego punktu widzenia, reprezentujące obszary sieci Natura 

2000 oraz położone na innych obszarach chronionych. 

W latach 2007–2008 badania uwzględniły te same 123 jeziora rocznie, natomiast 

w roku 2009 założono wytypowanie do badań nowych 47 jezior.  

W roku 2008 założono również ocenę stopnia eutrofizacji śródlądowych wód 

powierzchniowych za okres 2004–2007. 

Wody przejściowe i przybrzeżne 

Zgodnie z PMŚ 2007–2009 w 2007 r. zakładano prowadzenie badań jakości wód 

przejściowych i przybrzeżnych według programów monitoringu diagnostycznego 

i operacyjnego, w ramach których badane były elementy biologiczne 

(fitoplankton, bezkręgowce bentosowe, oraz, w wodach przejściowych, 

ichtiofauna) i wskaźniki fizyko-chemiczne (wskaźniki charakteryzujące stan 

fizyczny wód, w tym warunki termiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki 

tlenowe, zasolenie, zakwaszenie oraz warunki biogenne, a także wskaźniki 

mikrobiologiczne) oraz hydromorfologiczne (warunki morfologiczne, struktura 

i skład podłoża wybrzeża, ekspozycja na fale oraz przepływ wód słodkich w 

wodach przejściowych i kierunek dominujących prądów w wodach 

przybrzeżnych). Badane były także chlorofil „a” i feofityna „a”. Po 

przeprowadzeniu badań pilotażowych, planowano poszerzenie programu o 
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badanie substancji priorytetowych i innych substancji chemicznych. Program 

monitoringu operacyjnego nie obejmował elementów jakości biologicznej (dla 

wód przejściowych) i hydromorfologicznej (dla wód przejściowych 

i przybrzeżnych). 

Łącznie wyznaczonych zostało 45 stanowisk pomiarowych zlokalizowanych na 

wszystkich jednolitych częściach wód przejściowych i przybrzeżnych.  

Założono, że program monitoringu diagnostycznego wód przejściowych 

i przybrzeżnych będzie realizowany przez dwa lata (2007–2008), natomiast 

monitoring operacyjny wód przejściowych i przybrzeżnych będzie realizowany 

przez trzy lata (2007–2009), a uzyskane wyniki zostaną uwzględnione w ocenie 

stanu wód na obszarach dorzeczy. 

Podobnie jak w przypadku pozostałych kategorii wód, w roku 2008 miała zostać 

wykonana ocena stopnia eutrofizacji morskich wód wewnętrznych i wód 

przybrzeżnych za okres 2004–2007. 

Badania i ocena jakości osadów wodnych w rzekach i jeziorach  

Badania i ocena jakości osadów wodnych w rzekach i jeziorach mają na celu 

kontrolowanie stężeń metali ciężkich i szkodliwych substancji organicznych 

akumulowanych w osadach rzek i jezior oraz określenie trendów zmian 

zawartości tych zanieczyszczeń wraz z oceną tych zmian w czasie.  

Założono, że w latach 2007–2009 lokalizacja punktów poboru, częstotliwość oraz 

zakres badań zostaną dostosowane do wdrażanego programu monitoringu wód 

powierzchniowych, zgodnego z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Przewidziano badania w zakresie obecności pierwiastków takich jak: Ca, Mg, Mn, 

Fe, P, S, i Corg oraz pierwiastków śladowych: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 

Sr, Zn, V. W wybranych punktach zaplanowano wykonanie oznaczeń 

szkodliwych związków organicznych: siedemnaście wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, 

antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(e)piren, perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, 
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dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)perylen), siedem kongenerów polichlorowanych 

bifenyli (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180) 

oraz trzynaście pestycydów chloroorganicznych (α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-

HCH, Heptachlor, Aldryna, Epoksyd Heptachloru, Dieldryna, p,p’-DDE, p,p’-

DDD, p,p’-DDT, Endryna i Aldehyd Endryny).  

W ramach PMŚ 2007–2009 wyznaczono:  

 w rzekach około 150 punktów, w tym 80 punktów badanych corocznie 

i około 70 punktów, które badane są w cyklu trzyletnim, 

 w jeziorach około 150 jezior typowanych corocznie przez WIOŚ. 

Przewidziano również przygotowanie programu rozszerzenia w miarę możliwości 

finansowych i organizacyjnych zakresu badań osadów również w wodach 

przejściowych Morza Bałtyckiego. 

Badania i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wszystkich 

rodzajów wód powierzchniowych 

Zgodnie zarówno z ówczesnym, jak i obecnym stanem prawnym, wykonywanie 

badań elementów hydrologicznych i morfologicznych należy do zadań 

Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Badania te wykonywane są 

dla potrzeb oceny stanu wód powierzchniowych, za które instytucjonalnie 

odpowiedzialny jest GIOŚ. 

Badaniami zaplanowano objąć wszystkie kategorie wód powierzchniowych 

(rzeki, jeziora, wody przybrzeżne i wody przejściowe a także części wód 

wyznaczone jako sztuczne bądź silnie zmienione). W roku 2007, na podstawie 

wyników dotychczas prowadzonych przez IMGW badań hydrologicznych, miała 

powstać koncepcja wykorzystania wyników tych pomiarów dla potrzeb oceny 

stanu elementów hydrologicznych. Na okres 2007–2009 zaplanowano 

uzupełnienie metodyk do pozostałych elementów hydrologicznych 

i morfologicznych dla oceny stanu hydromorfologicznego wód. 
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Zadania związane z monitoringiem i oceną elementów hydromorfologicznych 

miały być wprowadzane do programu PMŚ stopniowo w miarę opracowywania 

metodyk. 

Powyżej przedstawiono główne założenia PMŚ 2007–2009. W praktyce zostały 

one nieco zweryfikowane, zwłaszcza w aspekcie monitorowania poszczególnych 

elementów biologicznych i hydromorfologicznych. 

W momencie powstawania PMŚ 2007–2009 zakładano, że projekty właściwych 

rozporządzeń wejdą w życie w pierwszej połowie 2007 r. Rzeczywistym 

terminem wejścia w życie wspomnianych, kluczowych z punktu widzenia 

implementacji RDW, rozporządzeń była druga połowa 2008 r.: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. 

U. Nr 162, poz. 1008), „definicyjne” 

i połowa 2009 r.:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1018), „klasyfikacyjne”; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie 

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2009 Nr 81, poz. 685), 

„monitoringowe”. 

Dla poszczególnych elementów jakości wód powierzchniowych nie opracowano 

również jeszcze właściwych metodyk. W PMŚ 2007–2009 nie była badana 

ichtiofauna i brak było metodyki oceny stanu wód na podstawie 

makrozoobentosu. Ze względu na brak metodyk, przy ocenie stanu wód nie brano 

też pod uwagę elementów hydromorfologicznych. Wiele z pozostałych metodyk 

również wymagało jeszcze dopracowania. 
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To wszystko spowodowało, że PMŚ 2007–2009 był w trakcie modyfikowany, a 

oceny JCWP dla poszczególnych lat cyklu różnią się od oceny JCWP 

zweryfikowanych i wykonanych po otrzymaniu danych ze wszystkich lat cyklu. 

Trzeba tu pamiętać o zasadzie funkcjonowania trzyletniego cyklu monitoringu, 

który określa się mianem monitoringu „kroczącego” tzn. co roku badaniami 

objęta jest inna pula punktów pomiarowo-kontrolnych. Zatem pełne dane o stanie 

wód w określonym cyklu monitoringowym otrzymuje się dopiero po zakończeniu 

tego cyklu, czyli w tym przypadku był to rok 2010. Jednak w przypadku PMŚ 

2007–2009 dodatkowo, jak wspomniano wcześniej, trwały intensywne prace nad 

wdrożeniem nowych metodyk badań i ocen oraz stopniowym wyznaczaniem 

wartości granicznych dla poszczególnych klas oceny stanu ekologicznego. Wobec 

tego, z roku na rok zmianie ulegał sposób oceny oraz ilość elementów branych 

pod uwagę przy jej wykonywaniu. 

Ostatecznie w PMŚ 2007–2009 w roku 2007 monitoringiem objęto 1603 punkty 

pomiarowo-kontrolne usytuowane na 1288 jednolitych częściach wód rzek, w 

roku 2008 monitoringiem objęto 1795 punktów pomiarowo-kontrolnych 

usytuowanych na 1471 jednolitych częściach wód rzek a w roku 2009 

monitoringiem objęto 1616 punktów pomiarowo-kontrolnych usytuowanych na 

1328 jednolitych częściach wód rzek. 

Nie należy również zapominać, że przed transpozycją RDW, badania elementów 

biologicznych w wodach powierzchniowych były bardzo ograniczone, niektórych 

elementów nie badano w ogóle np. makrobezkręgowce bentosowe, a niektóre np. 

ichtiofauna, były badane, ale za pomocą różnych metodyk. Ujednolicenie badań 

dla całego kraju i opracowanie właściwych metodyk zarówno poboru prób, jak i 

oceny stanu ekologicznego na pobranych materiałach stanowiło ogromne 

wyzwanie w aspekcie organizacyjnym a także finansowym. 

Monitoring wód powierzchniowych z cyklu 2010–2012 (dalej: PMŚ 2010–

2012) 

PMŚ 2010–2012 był pierwszą częścią sześcioletniego cyklu gospodarowania 

wodami (2010–2015). W czasie trwania tego cyklu również nastąpiły zmiany w 
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rozporządzeniach będących podstawą oceny stanu wód. Kiedy tworzono PMŚ 

2010–2012, oparto go na następujących podstawach prawnych: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, 

poz.1455);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne 

i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków 

(Dz. U. Nr 176, poz. 1454);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia (Dz. U..Nr 204, poz. 1728);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 

896);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. 

U. Nr 162, poz. 1008);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie 

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1018).  
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Zmianie uległy trzy podstawowe rozporządzenia służące klasyfikacji wód, ocenie 

ich stanu i monitoringowi wód („definicyjne”, „klasyfikacyjne” i 

„monitoringowe”) i w 2011 r. weszły w życie: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U Nr 258, 

poz. 1549), „definicyjne”; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.  Nr 

257, poz. 1545), „klasyfikacyjne”; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 w sprawie 

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz.U Nr 258, poz. 1550), 

„monitoringowe”. 

Aktualnie rozporządzenie monitoringowe zostało zmienione rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. (Dz. U. Nr …, poz. 1558). 

Trwają również prace nad nowym projektem rozporządzenia klasyfikacyjnego. 

W 2011 r. weszło też w życie nowe rozporządzenie dotyczące substancji 

priorytetowych – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. 

w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. 

U. Nr 254, poz. 1528). 

W PMŚ 2010–2012 brak nadal było specyficznych przepisów prawnych 

dotyczących zakresu i sposobu wykonywania badań i oceny stanu osadów 

wodnych rzek i jezior. 

Zaplanowano, że program monitoringu realizowany będzie w ramach monitoringu 

diagnostycznego, operacyjnego oraz (tam, gdzie to konieczne) monitoringu 

badawczego.  

Sieć pomiarowa składała się z następujących ppk: 
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 monitoringu diagnostycznego (MD), 

 monitoringu operacyjnego w operacyjnych punktach pomiarowo-

kontrolnych (MO), 

 monitoringu operacyjnego wód wrażliwych na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych w operacyjnych punktach 

pomiarowo-kontrolnych (MORO), 

 monitoringu operacyjnego wód umożliwiającego ocenę zagrożenia wód 

eutrofizacją ze źródeł komunalnych w operacyjnych punktach pomiarowo-

kontrolnych (MOEU), 

 monitoringu operacyjnego wód śródlądowych będących środowiskiem 

życia ryb w warunkach naturalnych w celowych punktach pomiarowo-

kontrolnych (MORY), 

 monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w celowych 

punktach pomiarowo-kontrolnych (MOPI),  

 monitoringu operacyjnego wód zakwalifikowanych do celów 

rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli w celowych punktach 

pomiarowo-kontrolnych (MORE), 

 monitoringu operacyjnego ze względu na obecność na terenie(ach) 

jednolitej(ych) części wód ekosystemów zależnych od jakości wód, w tym 

obszarów ochrony siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od 

wody w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych (MONA), 

 monitoringu operacyjnego w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych 

na potrzeby inne niż wskazane powyżej, w tym w związku z 

zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych (MOIN), 

 monitoringu badawczego (MB). 

W okresie objętym PMŚ 2010–2012 przebadane miały zostać w ramach 

przynajmniej jednego cyklu rocznego wszystkie diagnostyczne punkty 

pomiarowo-kontrolne rzek, wód przejściowych i przybrzeżnych, część punktów 

diagnostycznych zlokalizowanych na jeziorach oraz punkty operacyjne. 

Operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne zlokalizowane w jednolitych częściach 

wód powierzchniowych, w których jest lub było zlokalizowane źródło 
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zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości zrzutu substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności substancji 

priorytetowych, lub dla których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, 

że jedna z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne 

stężenia, objęte miały być badaniami w zakresie tych substancji corocznie.  

Zaplanowano, że badania w celowych punktach monitoringu operacyjnego miały 

być prowadzone z częstotliwością odpowiednią dla celów, jakim służy dany 

punkt, z tym że – w przypadku punktów służących do oceny wód przeznaczonych 

do bytowania ryb w warunkach naturalnych – nie rzadziej niż raz na trzy lata (tj. 

każdy punkt objęty będzie przynajmniej jednym cyklem rocznym monitoringu w 

okresie trzech lat). Punkty celowe służące do oceny wód przeznaczonych do 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia powinny być badane w każdym roku.  

Dla badawczych punktów pomiarowo-kontrolnych nie przewidziano określonego, 

minimalnego programu badań, ani ich częstotliwości. Założono, że program 

będzie ustalany każdorazowo osobno, pod kątem przyczyn, dla których 

monitoring badawczy został wdrożony.  

Założono, że w ramach poszczególnych rodzajów monitoringu prowadzone miały 

być badania wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych 

wykonywane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (w 

uzasadnionych przypadkach badania te miały być uzupełniane projektami 

realizowanymi przez GIOŚ) oraz badania wskaźników hydromorfologicznych 

wykonywane przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną.  

Ustalono, że corocznie wykonywana miała być ocena stanu ekologicznego 

i chemicznego (lub potencjału ekologicznego w przypadku sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód) w tych jednolitych częściach wód, które 

objęte były monitoringiem diagnostycznym w roku poprzedzającym (w roku 2010 

ocena za rok 2009, w roku 2011 ocena za rok 2010 itd.).  

Dane i wyniki oceny stanu jednolitych części wód uzyskane w cyklu PMŚ 2010–

2012 miały służyć do wykonania w roku 2013 zbiorczego zestawienia oceny 

stanu wód w dorzeczu wraz z ekstrapolacją wyników na jednolite części wód 
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nieobjęte tym rodzajem monitoringu (ekstrapolacja miała nie obejmować 

jednolitych części wód jeziornych). W przypadku jednolitych części wód 

jeziornych zestawienie miało dodatkowo objąć oceny wykonane na podstawie 

danych z monitoringu diagnostycznego z lat 2007–2009, natomiast ekstrapolacja 

miała zostać wykonana na podstawie danych z całego sześciolecia 2007–2012.  

Zaplanowano, że dla jednolitych części wód objętych monitoringiem 

operacyjnym w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych ocena stanu 

miała być wykonywana corocznie, w zakresie wynikającym ze zrealizowanego w 

danym roku programu badawczego (ocena stanu/potencjału ekologicznego, i/lub 

ocena stanu chemicznego). Ocena wyników uzyskanych w celowych punktach 

pomiarowo-kontrolnych miała być wykonywana zgodnie z przepisami 

właściwymi dla odpowiednich rodzajów JCWP.  

W roku 2010 zaplanowano również ocenę stopnia eutrofizacji śródlądowych wód 

powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz wód przybrzeżnych. Ocena 

miała obejmować lata 2007–2009. Natomiast w pierwszej połowie 2011 r. 

zaplanowano wykonanie oceny eutrofizacji obejmującej lata 2008–2010. Kolejną 

ocenę zaplanowano na rok 2013 (za okres 2010–2012) i dalej co 3 lata, zgodnie z 

kalendarzem ocen stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód.  

W założeniach PMŚ 2010–2012 odnotowano, że w związku z wejściem w życie 

dyrektywy 2008/105/UE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 

polityki wodnej, może się pojawić konieczność wykonania dodatkowych ocen. 

Poprzedni cykl monitoringu nie zakończył prac nad metodykami dla 

poszczególnych elementów jakości wód. Zatem i w latach 2010–2012 trwały 

prace mające na celu wyznaczenie warunków referencyjnych, uzupełnienie granic 

klas dla poszczególnych stanów w każdej z kategorii wód, opracowanie metodyk 

dla poszczególnych elementów biologicznych oraz typologii zbiorników 

zaporowych. Jako dodatkowe zadania zaplanowano wdrożenie monitoringu 

ichtiofauny oraz elementów hydromorfologicznych. 

Efektem tych prac były m.in. wspomniane zmiany rozporządzeń w 2011 r. Mimo 

wstępnych założeń co do elementów hydromorfologicznych i opracowanej w 
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2012 r. metodyki w tym zakresie, jest to wciąż, w zakresie elementów 

morfologicznych, najmniej rozpoznana grupa elementów jakości wód.    

Podsumowując powyższe założenia, w latach 2010–2012 zaplanowano realizację 

następujących zadań:  

 badania i ocena stanu rzek,  

 badania i ocena stanu jezior,  

 badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach,  

 badania i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników 

zaporowych,  

 badania i ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych,  

 badanie i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wszystkich 

rodzajów wód powierzchniowych.  

Rzeki 

W zakresie tej kategorii wód w PMŚ 2010–2012 zaplanowano wdrożenie 

monitoringu ichtiofauny i elementów hydromorfologicznych oraz uzupełnienie 

warunków referencyjnych dla wszystkich typów rzek.  

Badania stanu rzek zaplanowano według programu obejmującego monitoring 

diagnostyczny i operacyjny, w tym badania jakości wód użytkowych wymagane 

dyrektywami szczegółowymi w zakresie zanieczyszczenia związkami azotu, 

warunków do bytowania ryb, wykorzystania wody jako źródła zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia, przy czym w przypadku wód przeznaczonych do 

bytowania ryb w warunkach naturalnych monitoringiem w ramach sieci punktów 

celowych objęte miały zostać co najmniej jednolite części wód zagrożone 

niespełnieniem celów środowiskowych.  

Szczególną rolę przypisano punktom pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym na 

ujściach dużych rzek (w Kiezmarku i Krajniku Dolnym) oraz na ujściach rzek 

Przymorza, wpadających bezpośrednio do Bałtyku. Były to punkty intensywnego 

monitoringu, w których badane były metale ciężkie, biogeny oraz wskaźniki 

charakteryzujące warunki tlenowe. Punkty intensywnego monitoringu zostały 
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uznane za celowe punkty monitoringu operacyjnego, a wyniki realizowanego w 

nich regularnego programu badań miały posłużyć m.in. do oceny ładunków 

biogenów i metali ciężkich odprowadzanych rzekami z Polski do Morza 

Bałtyckiego.  

W PMŚ 2010–2012 założono przebadanie wszystkich diagnostycznych punktów 

pomiarowo-kontrolnych (każdy z punktów pomiarowo-kontrolnych miał zostać 

objęty jednym pełnym rocznym cyklem badań), przy czym ilość punktów 

objętych badaniami w kolejnych latach mogła się różnić. Operacyjne punkty 

pomiarowo-kontrolne objęte były badaniami w zakresie elementów biologicznych 

i fizykochemicznych jednym cyklem rocznym, natomiast badania elementów 

chemicznych miały być prowadzone corocznie (w przypadku JCWP narażonych 

na możliwość zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, w szczególności substancji priorytetowych, lub takich, dla których 

wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że jedna z tych substancji 

występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia).  

Tam, gdzie była taka konieczność ustanowiono lokalnie monitoring badawczy. 

Zakres, częstotliwość badań oraz czas prowadzenia monitoringu badawczego 

ustalany był każdorazowo indywidualnie pod kątem przyczyn jego ustanowienia.  

Co roku zaplanowano wykonywanie oceny stanu jednolitych części wód 

rzecznych objętych w roku poprzednim monitoringiem diagnostycznym, zaś w 

roku 2013, po zrealizowaniu pełnego programu monitoringu diagnostycznego, 

miało zostać sporządzone zbiorcze zestawienie oceny stanu/potencjału 

ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych oraz 

wykonana ekstrapolacja wyników na jednolite części wód nieobjęte tym rodzajem 

monitoringu.  

W przypadku monitoringu operacyjnego ocena stanu/potencjału ekologicznego 

była sporządzana na podstawie ograniczonej liczby wskaźników, 

ukierunkowanych na oddziaływującą na daną jednolitą część wód presję. Zatem 

istotne jest, że ocena pochodząca z monitoringu operacyjnego nie świadczy w 

pełni o rzeczywistym stanie/potencjale ekologicznym JCWP, ale o skuteczności 
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wdrożonych programów naprawczych. Na podstawie takiej oceny można również 

wnioskować o stanie/potencjale ekologicznym, w jakim znajduje się dana JCWP, 

przy czym pełną oceną jest ocena wykonywana w ramach monitoringu 

diagnostycznego.  

Pozostałe kwestie były zgodne z ogólnym schematem monitoringu 

przedstawionym w części ogólnej.  

Jeziora 

Program monitoringu diagnostycznego jezior zakładał badanie ok. 170 jezior w 

okresie 2010–2012 oraz badanie coroczne stałej liczby 22 jezior (zwanych dalej 

„jeziorami reperowymi”), na których zlokalizowano tzw. reperowe punkty 

pomiarowo-kontrolne. Dodatkowo monitoringiem diagnostycznym miały zostać 

objęte istotne dopływy do jezior oraz odpływy, przy czym dane z tych punktów 

pomiarowo-kontrolnych nie miały zostać włączone do oceny stanu jezior.  

Jeziora reperowe reprezentowały najpowszechniejsze w Polsce typy jezior oraz 

pełne spektrum jakości wód. Podobnie jak w poprzednim cyklu monitoringu, 

niektóre z nich to jeziora referencyjne. Jeziora te badane były co roku i z 

częstotliwością zwiększoną do 6–8 razy w każdym cyklu rocznym. Miało to na 

celu dostarczenie danych o dynamice zmian stanu jezior (w tym o skali 

zmienności jakości wód z roku na rok) w różnych warunkach antropopresji, co 

miało ułatwić interpretację wyników badań jezior monitorowanych z mniejszą 

częstotliwością. Do grupy tej należały te same jeziora, co w cyklu poprzednim, z 

wyjątkiem jeziora Łękuk. 

W odniesieniu do jezior niebędących jeziorami reperowymi, ale o istotnym 

znaczeniu: jeziora referencyjne, jeziora włączone do międzynarodowej sieci 

interkalibracyjnej, jeziora duże, o znacznych zasobach wodnych, jeziora o 

istotnym znaczeniu gospodarczym, a także jeziora będące odbiornikami ścieków 

założono mniejszą częstotliwość badań w ramach programu monitoringu 

diagnostycznego.  
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Monitoring operacyjny (w operacyjnych i celowych ppk) zaplanowano dla jezior 

zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu oraz jezior z wykazów wód 

opracowanych w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej: przeznaczonych 

do bytowania ryb w warunkach naturalnych (co najmniej te, które są jednocześnie 

zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu), wrażliwych na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Pod uwagę wzięte były również jeziora ważne z ekologicznego punktu widzenia, 

reprezentujące obszary sieci Natura 2000 oraz położone na innych obszarach 

chronionych.   

W roku 2013, po zrealizowaniu pełnego programu monitoringu diagnostycznego 

miało zostać sporządzone zbiorcze zestawienie oceny stanu ekologicznego 

oraz stanu chemicznego jednolitych części wód jezior w układzie dorzeczy. 

Zestawienie to miało objąć oceny wykonane na podstawie wyników monitoringu 

diagnostycznego prowadzonego w latach 2007–2012. Wykonana miała zostać 

również ekstrapolacja wyników ocen na jeziora o powierzchni większej niż 50 ha, 

nieobjęte w tym okresie monitoringiem diagnostycznym.  

Co roku w cyklu PMŚ 2010–2012, w ramach programu monitoringu 

diagnostycznego, badane miały być wszystkie jeziora reperowe oraz część (co 

roku inna grupa) z pozostałych 170 jezior, dla których przyjęto mniejszą 

częstotliwość pomiarów. Wybrane miały być jeziora o istotnym znaczeniu: jeziora 

referencyjne, jeziora włączone do międzynarodowej sieci interkalibracyjnej, 

jeziora duże o powierzchni powyżej 100 ha, o znacznych zasobach wodnych, 

jeziora o istotnym znaczeniu gospodarczym, a także jeziora będące odbiornikami 

ścieków.  

W ramach wprowadzania nowych elementów biologicznych do monitoringu 

zaplanowano kontynuację badań fitoplanktonu we wszystkich jeziorach 

przewidzianych do monitoringu diagnostycznego. Ponadto we wszystkich 

jeziorach objętych monitoringiem diagnostycznym zaplanowano badania 

makrofitów oraz fitobentosu. W przypadku makrobezkręgowców bentosowych 
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założono opracowanie metody badań terenowych i analiz laboratoryjnych oraz 

oceny stanu ekologicznego na podstawie tego elementu biologicznego.  

Program pomiarowy monitoringu diagnostycznego jezior objął, oprócz wyżej 

wymienionych elementów biologicznych, elementy fizykochemiczne (w tym takie 

jak: temperatura, tlen, przeźroczystość, związki fosforu i azotu, przewodność 

elektrolityczna, pH, barwa, zasadowość, a także wapń i krzemionka) oraz 

hydromorfologiczne.  

Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych miały być prowadzone 6–

8 razy w roku w przypadku jezior reperowych oraz trzykrotnie (w roku, w którym 

dane jezioro zaplanowano do badań) w przypadku pozostałych 170 jezior. 

Wyjątek stanowić miały badania makrofitów i fitobentosu, które przeprowadzone 

miały być na każdym jeziorze jedynie raz w okresie objętym PMŚ 2010–2012, 

przy czym jeziora reperowe miały zostać przebadane w tym zakresie w roku 2010. 

Wyjątek stanowić miały także wapń i krzemionka, dla których zaplanowano 

badania dwa razy w roku.  

Na potrzeby oceny stanu chemicznego zaplanowano badanie substancji 

chemicznych, w tym substancji priorytetowych z częstotliwością pomiarów 

dwanaście razy w roku i objęciem każdego jeziora (również reperowego) tylko 

jednym rocznym cyklem badań.  

W PMŚ 2010–2012 planowano również rozszerzenie badań m.in. o badania 

ichtiofauny. 

Pozostałe kwestie były zgodne z ogólnym schematem monitoringu 

przedstawionym w części ogólnej.  

Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach 

W PMŚ 2010–2012 zaplanowano badania tych samych pierwiastków i związków, 

co w poprzednim cyklu monitoringowym. Lokalizacja punktów poboru próbek 

osadów, częstotliwość oraz zakres badań miały zostać podporządkowane 

programowi monitoringu wód powierzchniowych, zgodnego z wymaganiami 
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RDW. Możliwą modyfikację planów w tym zakresie wiązano z transpozycją 

dyrektywy 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 

polityki wodnej. 

W celu zapewnienia ciągłości pomiarów zgodnie z dotychczasową praktyką 

i biorąc pod uwagę wymagania nowego programu monitoringu wód 

powierzchniowych według RDW, w latach 2010–2012 w rzekach zaplanowano 

zwiększenie ilości punktów monitoringowych badanych corocznie do liczby ok. 

150, a także zwiększenie liczby punktów badanych w cyklu trzyletnim do ok. 300 

punktów (co roku planowano badanie ok. 100 punktów).  Natomiast w jednolitych 

częściach wód jeziornych zaplanowano badania 400 jezior, które, z wyjątkiem 22 

jezior reperowych, miały być badane w cyklu pięcioletnim (jeziora reperowe 

zaplanowano do badań w cyklu dwuletnim).  

Badanie i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników 

zaporowych  

W PMŚ 2010–2012 ze względu na ich specyfikę wyodrębniono zbiorniki 

zaporowe jako osobną grupę do analiz. Na 2010 r. zaplanowano zakończenie prac 

nad metodyką monitoringu i oceny potencjału ekologicznego zbiorników 

zaporowych. Poszczególne zbiorniki miały zostać również przypisane do 

kategorii wód rzecznej bądź jeziornej oraz konkretnego, najbardziej zbliżonego 

dla nich, typu naturalnego.  

Na tej podstawie, na lata 2011–2012 miały zostać opracowane programy 

pomiarowe monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. W razie konieczności 

ustanawiany miał być lokalnie monitoring badawczy. Zakres, częstotliwość badań 

oraz czas prowadzenia monitoringu badawczego ustalany miał być podobnie jak 

w odniesieniu do innych kategorii wód, każdorazowo indywidualnie pod kątem 

przyczyn jego ustanowienia.  

Tak jak w przypadku rzek i jezior, w ramach sieci celowych punktów pomiarowo-

kontrolnych, prowadzone miały być badania jakości wód użytkowych, wymagane 

dyrektywami szczegółowymi w zakresie zanieczyszczenia związkami azotu, 

warunków do bytowania ryb, wykorzystania jako źródła zaopatrzenia ludności w 
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wodę do spożycia. Częstotliwość badań miała być zróżnicowana i uzależniona od 

celu, dla którego dany punkt został wyznaczony. Zaplanowano, że dla punktów 

diagnostycznych pomiarowo-kontrolnych obowiązywał będzie ujednolicony 

zakres pomiarowy, obejmujący pełną listę elementów biologicznych, elementy 

fizykochemiczne oraz substancje chemiczne. W przypadku punktów operacyjnych 

i celowych monitoringu operacyjnego, zakres pomiarowy miał być ustalany 

osobno dla każdego punktu.  

W okresie 2010–2012 zaplanowano badania we wszystkich diagnostycznych 

punktach pomiarowo-kontrolnych (każdy z punktów pomiarowo-kontrolnych miał 

zostać objęty jednym pełnym rocznym cyklem badań), przy czym nie 

zaplanowano badań w roku 2010, a ilość punktów objętych badaniami w latach 

2011 i 2012 mogła się różnić. Operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne miały 

zostać objęte badaniami w zakresie elementów biologicznych 

i fizykochemicznych jednym cyklem rocznym (w roku 2011 lub 2012), zaś 

badania elementów chemicznych miały być prowadzone corocznie (w punktach, 

w których badania takie przewidziano w PMŚ).  

Harmonogram wykonywania ocen zbiorników zaporowych miał być analogiczny 

jak dla rzek. Dane uzyskane z badań w roku 2012 miały posłużyć do wykonania 

ocen w roku 2013. Dodatkowo na rok 2013 zaplanowano wykonanie zestawienia 

klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników wodnych 

wraz z ekstrapolacją wyników na zbiorniki o pojemności maksymalnej większej 

od 10 mln m
3
, nieobjęte monitoringiem diagnostycznym.  

W PMŚ 2010–2012 planowano również rozszerzenie badań m.in. o badania 

ichtiofauny. 

Pozostałe kwestie były zgodne z ogólnym schematem monitoringu 

przedstawionym w części ogólnej.  

Wody przejściowe i przybrzeżne 

W ramach PMŚ 2010–2012 zaplanowano badania jednolitych części wód 

przejściowych i przybrzeżnych według programu monitoringu diagnostycznego 
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i operacyjnego (przy czym monitoring diagnostyczny w latach 2011–2012). 

Program zrealizowany miał być na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych 

na wszystkich jednolitych częściach wód przybrzeżnych oraz przejściowych. W 

roku 2011, 2012 i 2013 zaplanowano wykonanie oceny stanu jednolitych części 

wód przejściowych i przybrzeżnych objętych odpowiednio w latach 2010, 2011 

i 2012 monitoringiem operacyjnym. W roku 2013 zaplanowano wykonanie 

zbiorczego zestawienia wyników oceny stanu jednolitych części wód obu 

kategorii wód, na podstawie danych z monitoringu diagnostycznego 

przeprowadzonego w całym okresie objętym PMŚ 2010–2012 wraz z 

ekstrapolacją wyników na jednolite części wód nieobjęte monitoringiem 

diagnostycznym.  

W ramach monitoringu diagnostycznego założono wykonanie badań warunków 

fizykochemicznych (wskaźniki termiczne, tlenowe, zasolenia, zakwaszenia, 

biogenne), warunków chemicznych (substancje priorytetowe i inne substancje 

zanieczyszczające) oraz obserwację elementów biologicznych (fitoplankton, 

makrofitobentos, makrobezkręgowce bentosowe). Częstotliwość badań w 

monitoringu diagnostycznym uzależniono od właściwego parametru (od sześciu 

do ośmiu pomiarów w roku makrobezkręgowców bentosowych oraz od dwóch do 

czterech pomiarów w roku dla substancji priorytetowych i innych substancji 

zanieczyszczających). 

Pozostałe kwestie były zgodne z ogólnym schematem monitoringu 

przedstawionym w części ogólnej.  

Badanie i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wszystkich 

rodzajów wód powierzchniowych  

W PMŚ 2010–2012 stwierdzono, że monitoring elementów 

hydromorfologicznych jest jednym z elementów niezbędnych do oceny stanu 

ekologicznego wód powierzchniowych, a celem badania elementów 

hydromorfologicznych jednolitych części wód powierzchniowych jest 

monitorowanie zmian zachodzących w środowisku wodnym części wód, które 

determinują warunki siedliskowe organizmów żywych.  
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Istotną kwestią jest to, że badanie stanu elementów hydromorfologicznych 

wykonywane jest przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną, 

natomiast GIOŚ sprawuje nadzór nad prowadzonymi badaniami.  

W latach 2010–2011 zaplanowano uruchomienie terenowych prac badawczych 

mających na celu wdrożenie, przetestowanie i ewentualnie weryfikację 

opracowanych w 2009 r. metodyk badania i oceny elementów 

hydromorfologicznych dla jednolitych części wszystkich kategorii wód (rzek, 

jezior, wód przybrzeżnych i wód przejściowych) naturalnych, silnie zmienionych 

i sztucznych. 

Planowano, że wyniki tych prac pozwolą na uruchomienie w 2012 r. docelowego 

programu monitoringowego elementów hydromorfologicznych wszystkich 

kategorii wód powierzchniowych. 

W 2012 r. została przyjęta metodyka oceny elementów hydromorfologicznych, 

jednak wiele wskazuje na to, że zostanie ona jeszcze w przyszłości 

zmodyfikowana. 

Z kolei w PMŚ 2010–2012 planowano, że wyniki nowych analiz 

hydromorfologicznych zostaną wykorzystane na potrzeby oceny stanu 

ekologicznego wód, a także na potrzeby badania i ocen biologicznych elementów 

jakości. 

Założono, że zadania związane z monitoringiem i oceną elementów 

hydromorfologicznych wprowadzane będą do programu PMŚ stopniowo, w miarę 

opracowywania i wdrażania metodyk.  

Ocenę elementów hydromorfologicznych na poziomie krajowym miał zapewnić 

GIOŚ w porozumieniu z IMGW. Wyniki oceny miały być przekazywane raz w 

roku WIOŚ oraz jednostkom zajmującym się gospodarowaniem wodami w 

obszarach dorzeczy. 
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1.3 Relacja systemu oceny stanu z rozporządzenia 

klasyfikacyjnego z systemem ocen oddziaływania 

przedsięwzięć  

Niniejszy rozdział powinien odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu dane 

pozyskiwane na potrzeby monitoringu wód umożliwiają ocenę stanu 

początkowego fragmentu JCWP objętej przedsięwzięciem, a tym samym 

pozwalają na właściwą ocenę istotności oddziaływań przedsięwzięcia w skali 

lokalnej i całej JCWP.  

Drugim istotnym zagadnieniem jest to, na ile wyniki monitoringu 

przeprowadzonego na danej JCWP po wykonanej inwestycji mogą wskazać na 

pogorszenie stanu/potencjału ekologicznego wód, jeśli istotnie stan/potencjał 

ekologiczny został pogorszony. Inaczej mówiąc, czy możliwa jest sytuacja, że 

stan/potencjał ekologiczny JCWP uległ po inwestycji pogorszeniu, co 

stwierdzono dzięki dokładnym analizom, a nie uwidoczniło się to w wynikach 

monitoringu.   

Ogólne zasady prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych przedstawiono 

w rozdziale 1.2. W tym rozdziale istotne jest wskazanie zasad rozmieszczenia 

punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk) w nawiązaniu do metodyk poboru prób w 

odniesieniu do poszczególnych elementów jakości wód powierzchniowych.  

Należy przypomnieć, że zgodnie z Poradnikiem do monitoringu wód jeden ppk o 

określonej lokalizacji może być tak naprawdę w terenie zbiorem punktów 

stanowiących stanowiska pomiarowe. Przez grupę stanowisk pomiarowych należy 

rozumieć miejsce poboru prób do badania jednego rodzaju elementu jakości wód 

służącego do oceny stanu wód. Zatem poszczególne elementy jakości mogą być 

fizycznie oceniane w różnych miejscach JCWP, ale formalnie przypisane są do 

jednego ppk. Za ppk uznaje się punkt, w którym przeprowadza się największy 

zakres pomiarów, co w praktyce najczęściej oznacza miejsce poboru prób do 

oznaczeń parametrów fizykochemicznych. Te parametry z kolei najlepiej 

oznaczać w punkcie zamykającym zlewnię JCWP, choć nie zawsze tak jest, co 

wynika ze szczegółowych wskazań lokalizacji ppk. 
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Punkty pomiarowo-kontrolne muszą być lokalizowane w miejscach 

reprezentatywnych tak aby w maksymalnie możliwy sposób odzwierciedlać stan 

całej JCWP. Zgodnie z „Poradnikiem monitoringu…”: „Reprezentatywny punkt 

pomiarowo-kontrolny to miejsce, które jest wiarygodnym odzwierciedleniem 

warunków środowiskowych, dynamiki biocenoz oraz procesów hydrologicznych 

w JCWP (warunki fizyczne, chemiczne, żyzność i produktywność biocenozy 

itd.)”. 

Na przykład jeśli w dolnym biegu rzecznej JCWP jest usytuowane jakieś 

punktowe źródło zanieczyszczeń, to lokalizacja ppk poniżej tego puntu nie daje 

obrazu całej JCWP. W tym przypadku ppk powinien być zlokalizowany powyżej 

źródła zanieczyszczeń. Natomiast to źródło zanieczyszczeń ma wpływ na JCWP 

położone poniżej i ppk położone na tych JCWP uwidocznią zmiany w 

parametrach fizykochemicznych JCWP objętej w większości oddziaływaniem 

tego źródła zanieczyszczeń. 

Ponieważ kryteria lokalizacji ppk odnoszą się przede wszystkim do kategorii wód 

(rzeka, zbiornik wodny itd.), relacje pomiędzy systemem monitoringu, a 

systemem oceny oddziaływania przedsięwzięć również należy odnieść do 

kategorii wód. W związku z tym wskazane kategorie przedsięwzięć przypisano do 

odpowiedniej kategorii wód (tabela 1) i w takim układzie będą dalej rozpatrywane 

zagadnienia związane z tym tematem. 

Tabela 1. Kategorie przedsięwzięć a kategorie wód 

Kategoria przedsięwzięcia Kategoria wód 

1. Zbiorniki wodne (budowle piętrzące, 

upustowe, piętrzenie i retencjonowanie 

śródlądowych wód powierzchniowych, 

obiekty zbiorników; budowa i 

modernizacja) 

cieki/zbiorniki zaporowe 

2. Suche zbiorniki, poldery cieki 

3. Budowle piętrzące – jazy – remonty, 

modernizacje, przebudowy, budowy 

cieki 
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4. Prace w korytach cieków naturalnych, 

kanałach i rowach 

cieki/wody przejściowe 

5. Wały przeciwpowodziowe (ograniczenie 

terenów naturalnie okresowo zalewanych) 

cieki 

6. Wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do 

wód lub do urządzeń wodnych oraz 

wprowadzanie ścieków do wód lub do 

ziemi 

cieki/jeziora/zbiorniki zaporowe/ 

wody przejściowe 

7. Obiekty służące do ujmowania wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz 

pobór wód powierzchniowych i 

podziemnych 

cieki/jeziora/zbiorniki 

zaporowe/wody przejściowe 

Odnośnie kategorii wód należy wskazać, że w rozporządzeniu klasyfikacyjnym 

nie istnieje oddzielna kategoria wód: zbiorniki zaporowe. Zbiorniki zaporowe 

traktowane są jak bardzo przekształcona rzeka o nieokreślonym typie 

abiotycznym (typ 0), jednak ze względu na ich specyfikę zbiorniki zaporowe 

zaczęto brać pod uwagę jako odrębną grupę, również pod kątem zasad 

monitoringu.  

Poniżej scharakteryzowano zasady monitoringu diagnostycznego dla 

poszczególnych kategorii wód z uwzględnieniem elementów jakości wód, przy 

czym osobno potraktowano elementy hydromorfologiczne. Następnie 

scharakteryzowano monitoring wód na obszarach chronionych. 

Kategoria: cieki 

Jest to kategoria wód zdecydowanie najliczniej reprezentowana wśród 

planowanych przedsięwzięć stąd zostanie opisana najszerzej. W przypadku 

sytuacji, kiedy na cieku utworzone zostały zbiorniki zaporowe, należy wziąć pod 

uwagę przekształcenie JCWP rzecznej, a zatem monitoring dla JCWP rzecznych. 

Po utworzeniu takiego zbiornika, w zależności od jego pojemności (dotyczy tylko 

dużych zbiorników) byłby prowadzony na nim monitoring właściwy zbiornikom 
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zaporowym, a wpływ przyszłych działań byłby oceniany pod kątem elementów 

jakości wód przypisanych zbiornikom zaporowym. W przypadku niniejszego 

opracowania powstałe zbiorniki charakteryzują niewielkimi pojemnościami, stąd 

będą rozpatrywane tylko w kategorii przekształceń JCWP rzecznych.   

Zgodnie z „Poradnikiem monitoringu wód” ppk należy ogólnie lokalizować:  

 w miejscu oddalonym od lokalnych źródeł oddziaływań 

antropogenicznych,  

 w ostatniej zlewni elementarnej danej JCWP, tj. poniżej ostatniego 

dopływu JCWP, 

lub 

 na odcinku końcowym JCWP (w pobliżu zamknięcia JCWP). 

Na te ogólne uwarunkowania nakłada się jednak szereg specyficznych czynników, 

które decydują o lokalizacji ppk. Powyższe zasady dotyczą również lokalizacji 

stanowisk pomiarowych w obrębie ppk. 

Wspomniano wcześniej, że ppk może być pojedynczym punktem lub zbiorem 

stanowisk pomiarowych. Pojedynczy punkt w przypadku wielu elementów 

jakości wód nie oznacza dosłownie punktu, ale raczej odcinki rzek wyznaczane na 

podstawie metodyki poboru prób dla danych elementów jakości.  

Za sytuację idealną uważa się taką, gdzie ppk może stanowić pojedyncze 

stanowisko pomiarowe, czyli stanowi punkt reprezentatywny dla całej JCWP pod 

względem wszystkich jej parametrów, przy czym lokalizację ppk 

podporządkowuje się parametrom biologicznym. Optymalnie jest, jeśli 

stanowiska pomiarowe poszczególnych elementów jakości wód można 

zlokalizować według wymienionych wyżej zasad ogólnych, np. punkt zamykający 

zlewnię JCWP. Jeżeli jednak taka sytuacja nie zachodzi, to należy 

podporządkować lokalizację stanowiska pomiarowego wymogom el. 

biologicznych i zlokalizować je w takim miejscu, gdzie el. biologiczne będą 

reprezentatywne dla całej JCWP. 
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Dla większości elementów biologicznych (ichtiofauna, makrofity, 

makrozoobentos) stanowisko pomiarowe stanowi reprezentatywny odcinek rzeki, 

najczęściej 100 m, a w przypadku ichtiofauny im większa rzeka, tym dłuższy 

odcinek badawczy należy przyjąć.  

W praktyce nie ma możliwości zlokalizowania stanowisk pomiarowych dla 

różnych el. biologicznych na tym samym odcinku i w tym samym czasie. Jest to z 

jednej strony związane ze specyfiką badań poszczególnych el. jakości wód (np. 

różne terminy rozwoju organizmów), a z drugiej strony pobór prób w tym samym 

czasie, nawet na zbliżonych odcinkach mógłby powodować wzajemne zakłócenie 

prac i związane z tym błędy. Zaleca się jednak, by odległość stanowisk 

pomiarowych el. biologicznych nie przekraczała kilku kilometrów. 

Zgodnie z zasadami ogólnymi stanowisko pomiarowe powinno być zlokalizowana 

z dala od lokalnych źródeł oddziaływań antropogenicznych. Dotyczy to zarówno 

źródeł zanieczyszczeń, jak również przekształceń morfologii koryta (duże 

budowle hydrotechniczne, duże mosty itp.). 

Przy lokalizacji stanowisk pomiarowych należy też unikać wpływu naturalnego 

zróżnicowania środowiska, które jednak ma charakter bardzo lokalny, np. 

obecność zatorfionych mokradeł bądź lasów.  

Nie można jednak wybierać zbyt jednorodnych odcinków rzek. W znacznej 

większości przypadków rzeki przepływają przez zróżnicowane siedliska i wybór 

odcinka badawczego powinien to uwzględniać, z wyjątkiem mikrosiedlisk 

sztucznych, np. most czy sztuczne piętrzenie. 

Znaczące zaburzenie w ekosystemie rzecznym stanowi zbiornik wodny położony 

na cieku, stąd lokalizacja stanowisk pomiarowych el. biologicznych powinna 

uwzględniać odpowiednią odległość od zbiornika, np. w przypadku makrofitów 

jest to co najmniej 1 km od wypływu cieku ze zbiornika. Podobnie rzecz się ma z 

el. fizykochemicznymi, na które w wielu przypadkach zbiornik ma istotny wpływ. 

Oczywiście inaczej jest w sytuacji, gdy celem monitoringu jest osobno duży 

zbiornik zaporowy, ale to zagadnienie zostało omówione poniżej. 
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Odwołując się dalej do ogólnych zasad lokalizacji stanowisk pomiarowych, 

według założeń należy generalnie unikać siedlisk przekształconych, w tym 

odcinków rzek, na których posadowione są budowle wodne.  

Istotne jest również to, że jeśli JCWP w praktyce składa się z różnorodnych typów 

abiotycznych wód, to ppk powinien być zlokalizowany na odcinku typu 

abiotycznego, jaki został oficjalnie przypisany do JCWP. 

Dopuszcza się również odstąpienie od zasady reprezentatywności odcinka 

badawczego. Dzieje się tak w sytuacji, jeśli dany el. biologiczny ze względu na 

uwarunkowania środowiskowe występuje tylko lokalnie na niewielkim odcinku 

JCWP.  Jest to specyficzna sytuacja, gdyż tak naprawdę wyniki pomiarów w 

takim stanowisku badawczym, nawet jeśli będą bardzo dobre (wysoka klasa 

jakości danego el. biologicznego) to nie są reprezentatywne dla ekosystemu 

charakterystycznego dla danego typu JCWP. Dlatego przy analizach powinno się 

zwrócić na te kwestie szczególną uwagę. 

W przypadku el. fizykochemicznych lokalizacja stanowisk pomiarowych bardziej 

nawiązuje do ogólnych zasad lokalizacji ppk. 

Zbiorniki zaporowe 

Generalnie zbiornik zaporowy stanowi bardzo silnie przekształconą rzekę. W 

zależności od okresu retencji wody, zbiorniki dzielą się na zbiorniki reolimniczne 

(krótki czas retencji; warunki zbliżone do rzeki o małej prędkości przepływu), 

przejściowe (średni czas retencji; warunki zróżnicowane w zależności od 

odległości od zapory) i limniczne (długi czas retencji; warunki zbliżone do jezior). 

Zgodnie z „Poradnikiem monitoringu wód” jeśli  JCWP ma przypisany typ 0 ze 

względu na zlokalizowany na niej zbiornik zaporowy, należy objąć 

monitoringiem tylko zbiornik. Jeśli natomiast, pomimo typu 0, JCWP uznana jest 

za rzekę, a nie zbiornik stanowiska pomiarowe powinny znaleźć się i na rzece, i 

na zbiorniku. Oceną stanu JCWP będzie ocena stanu rzeki, przy czym typ 

abiotyczny rzeki należy wtedy ustalić oddzielnie na potrzeby badań. Ocenę dla 

zbiornika przedstawia się osobno, jako ocenę zbiornika niebędącego JCWP. 

Kryterium wyboru zbiorników zaporowych do monitoringu diagnostycznego jest 



  

Krajowy Zadząd 

Gospodarki Wodnej 
  

    

KONSORCJUM FIRM  ARUP & Instytut Rybactwa Śródlądowego 

WSTECZNA OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 
 

OW-R -002-01 | Data wydania: 18 sierpnia 2014  
J:\236000\236891-00 KZGW water bodies assessment\4 Internal\4-04 Reports&Specs\Wydanie 2\OW-R-002-01 Sprawozdanie -

Zagadnienia metodyczne oceny wstecznej JCW.docx 

Strona 48 

 

wielkość – badane są wszystkie o pojemności większej od 10 mln m
3
, niezależnie 

od tego czy stanowią oddzielną JCWP czy też nie. Monitoringiem mogą tez być 

objęte mniejsze zbiorniki jeśli mają szczególne znaczenie gospodarcze lub 

przyrodnicze. 

Na zbiornikach zaporowych z el. biologicznych badane są tylko makrozoobentos, 

fitoplankton i fitobentos. Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem 

zbiorników zaporowych decydują o tym, że zarówno ichtiofauna, jak i makrofity 

są tu silnie przekształcone.  

Badania zarówno el. biologicznych jak i fizykochemicznych powinny być 

przeprowadzane z reguły w strefie przejściowej zbiornika. 

Jeziora 

Reprezentatywny ppk w przypadku jezior ustala się na głęboczku jeziora. 

Stanowiska pomiarowe mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, w 

zależności od wymogów poszczególnych elementów biologicznych (makrofitów, 

fitobentosu, makrozoobentosu), przy czym na głęboczku ustanawia się stanowisko 

badania fitoplanktonu, badań fizykochemicznych, badań chemicznych oraz profile 

termiczno-tlenowe. Część stanowisk jest zlokalizowana w toni wodnej (np. 

fitoplanktonowe), a cześć w strefie przybrzeżnej np. makrofitowe. 

W przypadku jezior obowiązuje podobna zasada, jak w przypadku rzek, a 

mianowicie poszczególne stanowiska pomiarowe muszą być zlokalizowane z dala 

od wpływów antropogenicznych, zarówno zanieczyszczeń jak i przekształceń 

morfologicznych brzegów jeziora, a także nie mogą być zlokalizowane w 

miejscach o specyficznych warunkach siedliskowych, np. mielizny, zatoczki itp.  

Wody przejściowe 

W przypadku tej kategorii obowiązuje, podobnie jak w poprzednich przypadkach, 

zasada lokalizacji ppk w odpowiedniej odległości od oddziaływań 

antropogenicznych oraz od ujść rzek. 
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Monitoring elementów hydromorfologicznych  

Elementy hydromorfologiczne można podzielić na elementy hydrologiczne i 

elementy morfologiczne. El. hydrologiczne (stany, przepływy) monitorowane są 

regularnie na wybranych stanowiskach od dawna. Natomiast brak było 

monitoringu el. morfologicznych.   

Do 2012 r. monitoring el. hydromorfologicznych ograniczał się do odcinków 

badawczych el. biologicznych, gdzie w kartach poszczególnych stanowisk 

należało opisać morfologię koryta, przy czym nie dokonywano klasyfikacji 

elementów hydromorfologicznych.  

Na potrzeby PMŚ 2010-2012 powstał: „Pilotażowy monitoring elementów 

hydromorfologicznych jednolitych części wód wszystkich kategorii dla potrzeb 

oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w latach 2010-2012” 

opracowany przez IMGW, a w jego ramach realizowano zadanie: Opracowanie 

ustandaryzowanej metodyki prowadzenia badań elementów 

hydromorfologicznych jednolitych części wód płynących oraz metodyki 

klasyfikacji elementów hydromorfologicznych cieków naturalnych oraz 

sztucznych i silnie zmienionych” 

Monitoring ten zakłada ocenę hydromorfologiczną na wybranym odcinku rzeki, 

najlepiej na stanowisku pomiarowym któregoś z elementów biologicznych 

badanych również odcinkowo. Prace podzielono na kameralne i terenowe. W 

ramach prac kameralnych uzyskuje się ogólne informacje o JCWP (np. typ 

abiotyczny, długość, powierzchnia zlewni) oraz dane hydrologiczne (np. 

przepływy charakterystyczne, odpływ ze zlewni). Prace terenowe polegają na 

zakwalifikowaniu hydromorfologicznych elementów jakości do poszczególnych 

klas na podstawie opisu wartości granicznych tych klas. Wyróżniono tu trzy 

klasy: stan bardzo dobry, dobry i umiarkowany. Klasyfikacja rozróżnia cieki 

naturalne oraz silnie zmienione (osobne tabele wartości granicznych). 

Warto tu wspomnieć o funkcjonujących, choć niebędących oficjalnie 

zatwierdzonymi, metodykach oceny stanu hydromorfologicznego. Do metodyk 

tych należy RHS oceniający również odcinek rzeki (500 m), przy czym na JCWP 
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można wyznaczyć kilka takich odcinków. W metodzie tej uzyskuje się bardzo 

dużą ilość szczegółowych informacji o morfologii koryta i zagospodarowaniu 

doliny, co może posłużyć do szczegółowego opisu rzeki na wybranym odcinku. 

Uzyskane informacje wykorzystuje się do obliczenia wskaźnika naturalności 

siedliska (HQA) oraz wskaźnika przekształcenia siedliska (HMS), co pozwala 

ostatecznie zaklasyfikować wybrany odcinek do jednej z pięciu klas jakości.  

Kolejna metodą jest metoda MHR, która w odróżnieniu od RHS zakłada badanie 

całej rzeki, a nie wybranych odcinków, przy czym część danych dla całej rzeki 

można uzyskać prowadząc badania kameralne, a część danych pozyskać przez 

badania terenowe. MHR uwzględnia również przy doborze wybranych 

parametrów typy abiotyczne wód. 

Monitoring operacyjny 

Monitoring operacyjny służy do monitorowania JCWP, które zostały uznane za 

zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zagrożenie to może być 

spowodowane różnego rodzaju presjami: dopływem zanieczyszczeń zarówno ze 

źródeł punktowych jak i rozproszonych oraz presjami hydromorfologicznymi. Do 

presji hydromorfologicznych można zaliczyć różnego rodzaju inwestycje 

hydrotechniczne mające wpływ bezpośrednio na elementy hydromorfologiczne a 

pośrednio na el. biologiczne i fizykochemiczne jakości wód. 

Jeżeli w JCWP zlokalizowany jest już ppk monitoringu diagnostycznego, to 

monitoring operacyjny powinien być realizowany w tym ppk (zasada jednego ppk 

w JCWP). Z drugiej strony liczna stanowisk pomiarowych w monitoringu 

operacyjnym powinna być wystarczająca do „wyłapania” presji, a zatem muszą 

być rozmieszczone w sposób reprezentatywny w stosunku do rodzaju 

występującej presji. Dlatego w przypadku JCWP, na której jest już realizowany 

monitoring diagnostyczny, dopuszcza się zwiększenie liczny stanowisk 

pomiarowych. 

Należy przy tym pamiętać, że monitoring operacyjny nie obejmuje wszystkich el. 

jakości wód, a tylko te, które mogą powodować nieosiągnięcie celów 
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środowiskowych przez JCWP (co zostało stwierdzone wcześniej w monitoringu 

diagnostycznym). 

Teoretycznie zatem wszelkie inwestycje hydrotechnicze powinny być 

uwzględniane w monitoringu operacyjnym wraz z odpowiednią ilością 

i lokalizacją stanowisk pomiarowych, jednak w praktyce tak się nie dzieje. 

Problem tkwi głównie w braku charakterystyki i klasyfikacji początkowych 

warunków hydromorfologicznych (przed realizacją inwestycji). Dopiero obecnie 

zaczęto wdrażać metodyki monitoringu el. hydromorfologicznych, które jednak 

podlegają ciągłej weryfikacji w praktyce i mogą być jeszcze zmodyfikowane w 

kolejnych cyklach monitoringu. Poza tym monitoring el. hydromorfologicznych 

obejmuje wciąż jedynie wybrany, bardzo krótki odcinek JCWP, co w przypadku 

lokalizacji inwestycji na innym odcinku rzeki nie da pełnego obrazu przekształceń 

hydromorfologicznych danej JCWP.  

Monitoring obszarów chronionych 

Monitoring obszarów chronionych służy ocenie spełnienia przez JCWP 

wymogów dla realizacji celu, w jakim dany obszar został utworzony. Na przykład 

jeśli obszar chroniony służy ochronie siedlisk i gatunków, to przedmiotem 

monitoringu powinny być wszystkie te parametry, które decydują o utrzymaniu 

właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony 

danego obszaru chronionego, a zajmujących ekosystem wodny lub od wody 

zależny. Punkty pomiarowo-kontrolne powinny zatem obejmować 

reprezentatywne dla danego siedliska lub gatunku odcinki rzek. W praktyce 

powinno to oznaczać odmienne podejście niż w monitoringu diagnostycznym, 

gdzie przy lokalizacji ppk unika się lokalnego zróżnicowania na rzecz 

reprezentatywności wyników dla całej JCWP. I tak, jeśli w monitoringu 

diagnostycznym unika się np. miejsc, gdzie rzeka przepływa przez obszar 

zabagniony, to w przypadku obszaru ochrony siedlisk i gatunków ten właśnie 

fragment rzeki może się okazać najcenniejszy i powinien być monitorowany w 

celu oceny spełnienia wymagań dla obszaru chronionego. W praktyce nie do 

końca taki system funkcjonuje przede wszystkim odnośnie obszarów chronionych 

służących ochronie siedlisk i gatunków. Dzieje się tak dlatego, że obecność 
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cennych siedlisk i gatunków w ekosystemach wodnych jest warunkowana przede 

wszystkim występowaniem naturalnych warunków morfologicznych (oprócz 

oczywiście braku zanieczyszczeń). Jak wspomniano wyżej, el. 

hydromorfologiczne nie były do tej pory szerzej monitorowane, stąd trudno o taki 

monitoring również na JCWP stanowiących obszary służące ochronie siedlisk i 

gatunków.  

Generalnie, zgodnie z „Poradnikiem monitoringu wód” punkty monitorowania 

obszarów chronionych ustanawia się wewnątrz lub powyżej JCWP, która leży na 

obszarze chronionym. Mogą one być lokalizowane w tym samym miejscu, co 

reprezentatywny lub reperowy ppk.  

Jednolite części wód powierzchniowych przeznaczone do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

Monitoringiem obejmowane są te jednolite części wód, które dostarczają średnio 

powyżej 100 m
3
/d wody przeznaczonej do spożycia. Punkty monitoringu 

zlokalizowane są powyżej ujęć powierzchniowych lub w miejscu ujmowania 

wody. Unika się lokalizacji poniżej ujęcia wody, choć w specyficznych, rzadkich 

okolicznościach jest to dopuszczalne.  

Jednolite części wód powierzchniowych przeznaczone do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 

Monitoringiem obejmuje się tylko tą JCWP rzeczną, na której zlokalizowane jest 

bezpośrednio kąpielisko. Punkt monitoringu znajduje się powyżej kąpieliska w 

celu oceny dopływu zanieczyszczeń do obszaru chronionego. Jeżeli powstanie 

kąpieliska związane jest tylko z wodami podziemnymi (np. wyrobisko 

pożwirowe), wówczas nie prowadzi się monitorowania JCWP. 

Jednolite części wód powierzchniowych występujące na obszarach 

przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, w tym gatunków zwierząt 

wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz ekosystemów lądowych zależnych 

od wód podziemnych 
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„Poradnik monitoringu wód” odsyła w tym przypadku do zasad ogólnych 

prowadzenia monitoringu obszarów chronionych. Zarówno te kwestie, jak 

i zagadnienia problematyczne związane z tym rodzajem obszarów chronionych 

opisano powyżej. 

Jednolite części wód powierzchniowych występujące na obszarach 

wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych 

Przedmiotowe JCWP monitorowane są w tym przypadku zarówno w ramach 

monitoringu operacyjnego jak i jednocześnie monitoringu obszarów chronionych. 

Ochronie w tym względzie podlega cały obszar Polski, co nie oznacza, że każda 

JCWP na terenie kraju automatycznie zostaje objęta monitoringiem operacyjnym, 

lub monitoringiem obszarów chronionych.  

Monitoringiem tym obejmuje się JCWP w sytuacji, kiedy rzeczywiście są do niej 

odprowadzane ścieki komunalne. Ścieki te mogą być odprowadzane bezpośrednio 

lub pośrednio poprzez dopływy. Nie wyznacza się tu odrębnych ppk, 

a  monitoring prowadzi się w reprezentatywnym ppk monitoringu 

diagnostycznego i/lub operacyjnego. 

Jednolite części wód powierzchniowych występujące na obszarach 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych 

Monitoring ten prowadzi się na OSN (Obszary Szczególnie Narażone), przy czym 

tylko w odniesieniu do wód wyznaczonych jako wrażliwe na ten rodzaj 

zanieczyszczeń. Monitoring może być prowadzony na wybranych w obrębie OSN 

JCWP stanowiących odcinki wskaźnikowe dla całego OSN np. JCWP zamykająca 

OSN. Lokalizacja ppk powinna uwzględniać sposób zagospodarowania gruntów 

tak by odzwierciedlała rzeczywisty wpływ tej presji na JCWP. Punkt monitoringu 

powinien być zlokalizowany poniżej terenów rolniczych, a nie miast lub lasów.   

Powyżej opisano pokrótce zasady prowadzenia różnego rodzaju monitoringu w 

kontekście możliwości pozyskania konkretnych danych o stanie JCWP na użytek 
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opisu oddziaływań inwestycji hydrotechnicznych mających obejmować daną 

JCWP lub jej fragment. 

Odmienne założenia stosowane są w przypadku systemu oceny przedsięwzięć, co 

zostanie opisane poniżej. 

System oceny przedsięwzięć w relacji do danych z monitoringu wód  

System oceny przedsięwzięć zakłada generalnie ocenę stanu istniejącego w 

miejscu realizacji inwestycji oraz ocenę zmian poszczególnych abiotycznych 

i biotycznych komponentów środowiska na skutek realizacji przedsięwzięcia w 

miejscu jego realizacji, a także pośredniego wpływu tego przedsięwzięcia na 

sąsiadujące obszary.  

Pierwszym etapem jest opis stanu istniejącego środowiska. Można przyjąć 

hipotetyczną sytuację. Rzeczna JCWP ma długość 30 km. Zaczynając od biegu 

górnego, 5 km JCWP stanowi meandrujący przez tereny leśne odcinek, natomiast 

na pozostałych 25 km rzeka przepływa przez tereny łąk i pól z nielicznymi 

zadrzewieniami i posiada prawie prostoliniowe koryto.  Stanowiska pomiarowe 

el. jakości wód położone są, zgodnie z zasadami monitoringu w dolnym biegu, na 

odcinku reprezentującym przeważający typ zagospodarowania zlewni i obejmują 

łącznie odcinek 2 km. Planowana jest inwestycja obejmująca 10 km górny 

odcinek JCWP.  Analiza wskazuje, że leśny odcinek rzeki to najcenniejszy 

fragment JCWP, mimo że nie jest reprezentatywny. Inwestycja spowoduje utratę 

cennych siedlisk, ale monitoring diagnostyczny tego nie wykaże, ponieważ 

zarówno przed i po monitorowany jest inny odcinek rzeki o odmiennych 

warunkach lokalnych. Jeżeli w monitoringu diagnostycznym nie zostanie 

wykazane pogorszenie któregoś z parametrów, nie będzie podstaw do objęcia 

JCWP monitoringiem operacyjnym. W ten sposób na wielu JCWP mogą być 

eliminowane cenne fragmenty rzeki, co nie znajdzie odzwierciedlenia w wynikach 

monitoringu. Istotna jest tu również kwestia braku informacji o stanie 

początkowym el. hydromorfologicznych całej JCWP, zwłaszcza w zakresie 

morfologii koryta. Przekłada się to również na wyznaczanie JCWP jako silnie 

zmienionych części wód. 
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Z drugiej strony kwestią problematyczną przeniesienie oceny lokalnej wpływu 

inwestycji na dany fragment JCWP na stan całej JCWP. Jeżeli nawet w ocenie 

stanu aktualnego, a następnie oddziaływań lokalnych zostaną wykorzystane te 

same metodyki, co w odniesieniu do monitoringu to ze zrozumiałych względów 

uzyska się zupełnie inne wyniki (ustalenie innych punktów reprezentatywnych dla 

odcinka itd.). Brak jest zatem metodyki oceny istotności oddziaływań lokalnych 

na całą JCWP. Ocena taka może obecnie zostać wykonana jako ocena ekspercka. 

Wracając do przedstawionej wyżej sytuacji hipotetycznej, odmiennie przedstawia 

się ona, kiedy JCWP znajduje się w obszarze chronionym przeznaczonym do 

ochrony siedlisk i gatunków. W tym przypadku punkt monitoringowy powinien 

monitorować stan siedlisk objętych ochroną, czyli znajdować się takim miejscu, w 

którym każda ingerencja w cenne siedlisko wykaże taką zmianę w wynikach 

monitoringu. Ponieważ za cel środowiskowy należy przyjąć cel bardziej 

rygorystyczny, można przypuszczać, że zostanie wtedy wykazane zagrożenie 

nieosiągnięciem celu środowiskowego dla JCWP. Sytuacja z obecnością 

obszarów chronionych jest również o tyle prostsza (pod kątem ochrony cennych 

obszarów), że prowadzenie prac w tych obszarach uwarunkowane jest też 

odrębnymi przepisami (poza RDW). 

Generalnie zatem monitoring zakłada reprezentatywność miejsc poboru prób dla 

całej JCWP, natomiast przeprowadzając ocenę wpływu inwestycji na środowisko 

bierze się pod uwagę utratę najcenniejszych siedlisk. 

Poniżej przedstawiono schematyczny rysunek wyboru punktów monitoringu 

diagnostycznego wg wytycznych. Rysunek uzupełniono o wskazanie 

najcenniejszego potencjalnie miejsca na JCWP. Jeśli JCWP nie jest położona w 

obrębie obszaru chronionego, to ppk „przegapi” najcenniejsze ekosystemy JCWP. 

Oczywiście biorąc pod uwagę to, że punkt musi być reprezentatywny dla całej 

JCWP, podejście takie jest słuszne. Inną kwestią pozostaje w takim przypadku 

taki, a nie inny, podział rzeki na JCWP, jednakże nie jest to tematem niniejszego 

opracowania.  
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Ryc.1. Lokalizacja poprawna (zielona strzałka) i błędna (czerwona strzałka) ppk według zasady 

reprezentatywności. Fioletową linia przerywaną oznaczono potencjalnie najcenniejsze siedlisko na 

wskazanej JCWP (źródło: Poradnik monitoringu wód, 2013, zmienione) 

Z takiego podejścia do wyboru ppk wynika, że to, na co zwraca się szczególną 

uwagę przy ocenie oddziaływania przedsięwzięć na JCWP, powinno być ze 

względów metodycznych zupełnie pomijane przy wyborze punktu 

monitoringowego. W takiej sytuacji ocena stanu fragmentu JCWP pod kątem 

danego przedsięwzięcia będzie zawsze odbiegać od oceny stanu całej JCWP na 

potrzeby monitoringu, a tym samym inna będzie ocena istotności oddziaływań 

przedsięwzięcia. 

Warto zauważyć, że taki system oceny stanu wód może w praktyce prowadzić do 

sytuacji, gdzie rzeki znacznie przekształcone antropogenicznie będą podlegały 

dalszemu przekształceniu, natomiast tylko rzeki cenne przyrodniczo będą miały 

niejako „prawo” do polepszania stanu. 

Niniejsze opracowanie będzie między innymi próbą rozwiązania opisanych 

powyżej problemów metodycznych. 
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2 PROCES MODELOWANIA OCENY 

WSTECZNEJ 

2.1 Testowanie modelu szacowania stanu elementów 

środowiska -ocena stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) w sytuacji 

brakujących obserwacji 

2.1.1 Wstęp 

Niewystarczający zakres danych z monitoringu elementów biologicznych 

przeprowadzonego w latach 2007-2009, wymaga zastosowania metod 

oszacowania tych danych w oparciu o dostępne informacje o wynikach 

monitoringu parametrów fizyko-chemicznych i hydromorfologicznych. 

Przekazany przez Zamawiającego „Model szacowania stanu elementów 

środowiska – ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w 

sytuacji brakujących obserwacji”, autorstwa prof. dr hab. Leszka Kuchara z 

Katedry Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zawiera 

propozycję dwóch matematycznych metod wykonywania oszacowań. Pierwszą z 

nich jest analiza tablic wielodzielczych, umożliwiająca określenie kategorii 

(stanu) elementów biologicznych na bazie elementów fizykochemicznych. 

Metoda ta jest rekomendowaną do stosowania jako najprostsza. Drugą metodę 

stanowi analiza regresji wielokrotnej z wyborem zmiennych, umożliwiająca 

oszacowanie wartości wskaźników/indeksów (MIR, IO, EFI, PSI, MBI), na 

podstawie których wykonana zostanie klasyfikacja stanów elementów 

biologicznych. Model proponowany przez prof. Kuchara jest, z teoretycznego 

punktu widzenia, modelem idącym w kierunku rozwiązania istniejącego problemu 

braku danych w ocenie stanu ekologicznego JCWP. Autor słusznie stwierdził, że 

analiza regresji jest właściwą metodą. Zastosowanie tabel krzyżowych jest 

łatwym do zrozumienia rozwiązaniem. Jednakże istnieje obawa, że użycie tabel 

kontyngencji kategorii fizykochemicznych i biologicznych skazane jest na 

niepowodzenie, ze względu na dużą różnorodność reakcji biologicznej na 

uwarunkowania środowiskowe. Brak oceny hydromorfologicznej zdecydowanie 

może obniżyć wiarygodność takiej klasyfikacji, jako że ma ona zasadniczy wpływ 
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na skład zespołów biologicznych, choćby przez wpływ na przetrwanie 

organizmów w zanieczyszczonej wodzie.  

Obie proponowane przez autora metody opierają się na podstawowym założeniu, 

że istnieje istotna korelacja pomiędzy wartościami konkretnych parametrów 

fizykochemicznych a występowaniem określonych zespołów organizmów 

wskaźnikowych, wykorzystywanych w ocenie elementów biologicznych 

(fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców i ichtiofauny). Tego rodzaju 

korelacje są opisywane w literaturze hydrobiologicznej (Lampert i Sommer 1996, 

Kajak 1998, Kajak i Prus 2003), jednak ich istotność i stopień wytłumaczenia 

zmienności wartości zależnych przez zmienną niezależną (wyrażany 

współczynnikiem R
2
), są bardzo zróżnicowane w poszczególnych układach 

ekologicznych. Dotyczy to w szczególności systemów rzecznych, gdzie występuje 

znacznie większa czasowa i przestrzenna zmienność parametrów 

fizykochemicznych oraz cech i rozmieszczenia zespołów hydrobiontów, niż w 

bardziej stabilnych i przewidywalnych ekosystemach wód stojących. Budzi to 

poważne wątpliwości odnośnie przydatności metod opartych na tego rodzaju 

zależnościach dla wnioskowania o stanie elementów biologicznych w oparciu o 

parametry fizykochemiczne. Ponadto o występowaniu określonego zespołu 

organizmów w danym siedlisku decyduje z reguły kombinacja wielu czynników 

abiotycznych, z których każdy musi zawierać się w przedziale tolerancji danego 

gatunku, lub grupy gatunków organizmów wskaźnikowych. Stąd korelowanie 

wyników jednego parametru fizykochemicznego z oceną elementu biologicznego 

(np. zawartość fosforu – makrofity) może często prowadzić do błędnych 

wyników, pomimo stosunkowo dobrze udokumentowanego w literaturze związku 

między tymi parametrami. Na występowanie określonych grup roślin wodnych 

mogą bowiem mieć wpływ także inne parametry fizykochemiczne wody (np. pH, 

mętność, zawartość wapnia czy azotu), jak też warunki hydromorfologiczne 

(prędkość wody, rodzaj substratu dennego, zacienienie, przekształcenia koryta w 

wyniku regulacji itp.). Zastosowanie do korelacji z elementami biologicznymi 

zbiorczej oceny parametrów fizykochemicznych napotyka z kolei trudność, 

związaną z tym, że ocena parametrów fizykochemicznych w PMŚ oparta jest na 

zasadzie przyjmowania najniższej ze stwierdzonych ocen jako decydującej o 
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klasie jakości środowiska (zasada „one out – all out”), co w praktyce oznacza, że 

przekroczenie norm ustalonych dla stanu dobrego przez jeden tylko wskaźnik 

jakości środowiska skutkuje oceną „poniżej stanu dobrego” dla całej grupy 

elementów fizykochemicznych. Tymczasem nie zawsze ten najgorzej oceniony 

parametr fizykochemiczny jest istotnie powiązany z elementem oceny 

biologicznej, o którym zamierzamy wnioskować.  

Rzecz jasna w sytuacji, gdy pojedynczy nawet czynnik fizykochemiczny osiąga w 

danym punkcie monitoringowym wartości wielokrotnie przekraczające tolerancję 

grup organizmów wodnych (np. letalne wartości temperatur, bardzo wysokie 

przewodnictwo elektrolityczne, skrajnie niskie lub wysokie pH itp.) możliwe jest 

określenie z bardzo wysokim prawdopodobieństwem stanu elementów 

biologicznych jako złego, sytuacje takie nie są jednak obecnie często spotykane 

wodach Polski. Pewne możliwości tworzenia bardziej wiarygodnych korelacji 

stwarza też dostępność w danych z PMŚ za lata 2004-2009 parametrów silniej 

związanych z elementami biologicznymi, takich jak wartość BZT5 czy zawartość 

chlorofilu.  

Mankamentem cytowanego opracowania jest wyłącznie teoretyczne 

przedstawienie proponowanych modeli. Autor wskazuje na potrzebę 

przetestowania ich funkcjonowania w oparciu o dostępne dane monitoringowe z 

lat 2010-2012 (dla elementów biologicznych i fizyko-chemicznych), jednak nie 

przeprowadza ani jednego przykładowego testu. W przypadku metody tablic 

wielodzielczych, w opisie modelu podany jest sposób kalkulacji poziomu błędu 

(jako frakcji punktów, dla których ocena do stanu lub potencjału ekologicznego w 

oparciu o parametry fizykochemiczne różni się od wyników uzyskanych dla 

korelowanych z nimi elementów biologicznych), jednak brak jest określenia, jaki 

procent błędnych wyników można uznać za dopuszczalny dla zastosowania 

modelu w praktyce. Biorąc pod uwagę stopień ogólności przyjętej metody 

szacowania klasy elementów biologicznych w oparciu o dane fizykochemiczne 

nie należy spodziewać się utrzymania przyjmowanego z reguły w naukach 

przyrodniczych dopuszczalnego poziomu błędu w wysokości 5% (Łomnicki 

1995). Wykonywane analogiczną metodą porównania oceny poziomu presji 

antropogenicznej (ocena ekspercka w 5 klasach, na podstawie 17 parametrów) z 
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oceną stanu/potencjału ekologicznego na podstawie ichtiofauny (metoda 

EFI+IBI_PL), dały dla 412 analizowanych stanowisk wyniki zbieżne co do klasy 

(tablica kontyngencji 5×5) zaledwie w 29% (poziom błędu wynosił 71%). Przy 

zastosowaniu tablicy kontyngencji 2×2 (ocena bardzo dobry/maksymalny lub 

dobry versus poniżej dobrego) uzyskano znacznie wyższy poziom zgodności 

między ekspercką oceną presji a wynikami monitoringu ichtiofauny (77%), 

jednak również w tym przypadku poziom błędu był znaczący (23%). Wydaje się, 

że przy zastosowaniu proponowanej metody szacowania wyników monitoringu 

elementów biologicznych należy spodziewać się zbliżonego poziomu błędu, co 

oznacza, że nawet dla najprostszych tablic o postaci 2×2 będzie on nie mniejszy 

niż 15-25%. Konieczne jest jednak przeprowadzenie z wykorzystanie dostępnych 

danych z monitoringu w latach 2010-2012 stosownych testów, na wybranych 

parach wskaźników fizykochemicznych i elementów biologicznych, o 

największym spodziewanym poziomie korelacji (np. zawartość fosforu – 

makrofity, zawartość tlenu rozpuszczonego – ryby, wartość BZT5 - 

makrobezkręgowce). Dopiero takie analizy pozwolą jednoznacznie określić 

przydatność zaproponowanej metody szacowania z wykorzystaniem tablic 

dwudzielczych, przy czym nie należy spodziewać się wyników z akceptowalnym 

poziomem błędu dla bardziej szczegółowych oszacowań niż uproszczone tablice 

w formie 2×2. 

Zastosowanie metody aproksymacji funkcji zakłada wykorzystanie zmiennych 

niezależnych mających istotny wpływ na wartość zmiennej zależnej z 

wykorzystaniem krokowej procedury wyboru zmiennych i metody „cross 

validation”. Słabą stroną proponowanej metody jest założenie korelacji liniowych, 

które w tej dziedzinie bardzo rzadko się sprawdzają. Struktura danych zebranych 

w ramach monitoringu może wymagać zastosowania bardziej zaawansowanych 

modeli statystycznych. Wskazują na to wieloletnie badania przeprowadzane przez 

naukowców całego świata, próbujących ustalić matematyczne zależności 

pomiędzy środowiskiem naturalnym i stanem ekologicznym rzek. Jednym z 

pierwszych przykładów takich modeli są modele symulacji siedlisk rzecznych 

takie jak „Physical Habitat Simulation Model” (PHABSIM) czy MesoHABSIM, 

które prognozują stan siedlisk przy pomocy modeli statystycznych, jednakże w o 
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wiele bardziej szczegółowej skali (Bovee et al. 1986, (1998?) Parasiewicz 2007). 

Istnieje także wiele innych modeli mających na celu ocenę stanu ekologicznego 

przy pomocy zaawansowanej statystyki na bazie czynników środowiskowych. 

Jest to na przykład ConservationAssessment and Prioritization System (CAPS) 

stosujący technologię drzew regresyjnych (C&RT). Inne często stosowane 

systemy używają pokrewnych narzędzi jak losowy las czy sieci neuronowe. 

Loga i Sawicka (2009) opracowały metodę umożliwiającą oceny stanu JCWP w 

miejscach niepodlegających bezpośrednim obserwacjom monitoringowym. Jest to 

podobne zagadnienie do poruszanego w tej pracy, z tym że celem jest predykcja 

jakości/potencjału ekologicznego w przestrzeni raczej niż w czasie. 

W cytowanym opracowaniu, wykonanym dla Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Krakowie, użyto hierarchicznej analizy skupień jako 

algorytmu do predykcji jakości i potencjału ekologicznego na bazie oceny 

fizykochemicznej i parametrów zlewniowych.  

Duża ilość rozwiązań wynika z trudności powiązanych ze strukturą danych 

wejściowych, które mogą być nie tylko nominalne i kategoryczne, ale także 

ilościowe i jakościowe. Często zmienne niezależne są skorelowane utrudniając 

interpretacje modeli. Mało tego, próby są pobierane w różnych skalach czasowych 

i przestrzennych. Przykładowo próby jakości wód pobierane są w skali mikro, 

czyli w punktach poniżej metra średnicy, podczas gdy ocena hydromorfologii jest 

w skali mezo (kilkadziesiąt metrów) lub nawet makro (kilkaset metrów i więcej). 

Wbrew pozorom może to mieć poważny wpływ na ocenę jakości/potencjału 

ekologicznego, gdyż reakcja biologiczna nie jest taka sama. Skala mikro ma 

wpływ na pojedyncze osobniki i jest pod dużą influencją zmienności w czasie, 

podczas gdy mniej szczegółowe skale mają wpływ na całe zespoły i populacje a 

zmienność w czasie ma raczej znaczenie sezonowe niż dzienne.  Dane z polskiego 

monitoringu są przykładem tak zróżnicowanych danych, do których analizy 

potrzebne są bardziej zaawansowane technologie.  

Dlatego też podstawowym krokiem w wykonaniu tego zadania jest analiza danych 

wejściowych przy pomocy statystyk opisowych. Pozwoli to oszacować czy 

dystrybucja danych jest reprezentatywna i czy istnieją jakiekolwiek powiązania 
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pomiędzy dystrybucją danych środowiskowych i klasyfikacją biologiczną.  

Charakter i dystrybucja danych pozwoli na wybór właściwego modelu 

predykcyjnego do zastosowania w celu retrospektywnej oceny ekologicznego 

stanu/ potencjału wybranych JCWP. 

2.1.2 Metody 

Struktura danych 

Do testowania użyteczności proponowanych modeli wykorzystano zbiór danych z 

PMŚ z lat 2010-2012 prowadzonego na JCWP rzek, obejmujący 4 elementy 

biologiczne: fitobentos, fitoplankton, makrofity, makrobezkręgowce i ichtiofaunę, 

ocenę klasy elementów hydromorfologicznych oraz szereg parametrów 

fizykochemicznych zgrupowanych w 5 kategoriach: stan fizyczny, warunki 

tlenowe, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne (tabela 2).  
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Tabela 2. Elementy hydromorfologiczne i fizykochemiczne oceniane w ramach PMŚ w latach 2010-2012, stanowiące podstawę dla 
analizy zależności z elementami biologicznymi. 
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Dostępność danych o poszczególnych parametrach fizykochemicznych 

i elementach biologicznych jest bardzo zróżnicowana. Wstępna analiza 

kwalitatywna wykazała następujące charakterystyki owego zbioru danych: 

1. Dla każdego z elementów biologicznych ilość danych nie jest jednolita 

i baza danych składa się z następujących liczb obserwacji: 

a. Ichtiofauna n=360 JCWP 

b. Makrobezkręgowce n=791JCWP 

c. Makrofity: n=854 JCWP 

d. Fitobentos n=1094 JCWP 

e. Fitoplankton n= 204 JCWP 

2. Jakość udostępnionych grup danych różni się zasadniczo: 

a. Ocena klasy elementów hydromorfologicznych jest tylko 

dwuklasowa, wykazująca klasę 1 jako bardzo dobrą i klasę 

drugą jako dobrą. W zbiorze danych nie znajdują się żadne 

składowe tej oceny.  

b. Ocena klasy elementów fizykochemicznych jest czteroklasowa: 

klasa 1 bardzo dobra, klasa 2: dobra, Klasa PSD (Poniżej Stany 

Dobrego) i Klasa PPD (Poniżej Potencjału Dobrego).  Klasa 

PPD jest stosowana dla wód silnie zmienionych i sztucznych.  

c. Ocena klasy elementów fizykochemicznych przedstawia 

składowe tej oceny w formie wartości pomiarowych 

obserwowanych w trakcie monitoringu. 

d. Nie wszystkie składowe badano w tym samym roku i z tą samą 

częstotliwością. W wielu przypadkach brakuje danych 

pomiarowych dla pojedynczych parametrów.  

Analiza zależności pomiędzy elementami biologicznymi a oceną hydromorfologii 

przeprowadzono na całym zbiorze danych w liczbach przedstawionych jak wyżej. 

Przed przystąpieniem do analizy fizykochemii dokonano selekcji parametrów 

fizykochemicznych (usunięto te, dla których brak było danych dla co najmniej 

20% ogólnej liczby JCWP ocenianych pod względem analizowanego elementu 

biologicznego). Pozostałe dane poddano dalszej selekcji, usuwając te JCWP, dla 

których monitoring elementu biologicznego prowadzony był w innym roku niż 



  

Krajowy Zadząd 

Gospodarki Wodnej 
  

    

KONSORCJUM FIRM  ARUP & Instytut Rybactwa Śródlądowego 

WSTECZNA OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 
 

OW-R -002-01 | Data wydania: 18 sierpnia 2014  
J:\236000\236891-00 KZGW water bodies assessment\4 Internal\4-04 Reports&Specs\Wydanie 2\OW-R-002-01 Sprawozdanie -

Zagadnienia metodyczne oceny wstecznej JCW.docx 

Strona 65 

 

monitoring parametrów fizykochemicznych. Podyktowane było to założeniem, że 

silniejszy związek między grupami parametrów oceny zachodzi dla prób 

zbieranych w tym samym sezonie wegetacyjnym. W wyniku przeprowadzonych 

zabiegów uzyskano następujące liczby JCWP dostępnych do analizy dla 

poszczególnych elementów biologicznych:  

a. Ichtiofauna n=133 JCWP, 

b. Makrobezkręgowce n=625 JCWP, 

c. Makrofity n=748 JCWP, 

d. Fitobentos n=967 JCWP,  

e. Fitoplankton n= 203 JCWP. 

Statystyki podstawowe 

Dane monitoringu 2010-2012 zostały przeanalizowane w czterech kategoriach: 

jako determinanty stanu ichtiofauny, makrozoobentosu, makrofitów i fitobentosu. 

Do tego celu przeprowadzono analizę przekrojową odpowiednich indeksów 

jakościowych. Dystrybucja ilościowa przedstawiona w postaci histogramów 

pozwoliła ocenić rozkład danych i stwierdzić czy wszystkie klasy są odpowiednio 

reprezentowane. Wykresy ramka-wąsy 2W przedstawiły miary tendencji 

centralnej (np. mediana lub średnia) oraz miary zmienności (np. wartości min.-

maks., kwartyle, błędy standardowe lub odchylenia standardowe) wyliczane dla 

każdej zmiennej. Wybrane wartości są przedstawiane jako ramki i słupki błędów 

dla każdej grupy danych tzn. klasy hydromorfologicznej czy fizykochemicznej.  

Ponieważ klasyfikacja fizykochemiczna pozwala na oddzielną ocenę jakości 

ekologicznej dla silnie zmienionych części wód, tej samej metody analizy użyto 

aby zbadać czy indeksy biologiczne korespondują z klasyfikacją JCWP na cieki 

mało i silnie zmienione/sztuczne.  
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Analiza kontyngencji 

Spośród dostępnych parametrów fizykochemicznych w oparciu o dane 

literaturowe (przegląd w: Lampert i Sommer 1996, Kajak 1998, Soszka 2011) 

wybrano grupy wykazujące najsilniejszy związek z występowaniem danego 

elementu biologicznego. Grupy te zawierały po 6 parametrów: dla fitobentosu 

i makrofitów były to wszystkie substancje biogenne, natomiast dla 

makrobezkręgowców i dla ichtiofauny zestaw parametrów charakteryzujących 

warunki tlenowe, zasolenie, zakwaszenie i wybrane substancje biogenne (tabela 

3). Klasy elementów hydromorfologicznych nie uwzględniono w związku z 

wyróżnieniem w PMŚ jedynie 2 klas dla tych elementów (bardzo dobrej i dobrej), 

co uniemożliwia ich analizę w odniesieniu do klas dla elementów biologicznych 

(brak kategorii „poniżej stanu dobrego”). 

Kolejnym krokiem było przypisanie klasom elementów biologicznych 

i fizykochemicznych, ocenionym w danych PMŚ za pomocą kodu barwnego 

wartości liczbowych klas. Ponieważ dla elementów fizykochemicznych w PMŚ 

stosowane są 3 klasy oceny stanu/potencjału ekologicznego: bardzo 

dobry/maksymalny (1 – kolor niebieski), dobry (2 – kolor zielony) i poniżej 

dobrego (3 – kolor czerwony) również elementom biologicznym ocenianym w 5 

klasach stanu/potencjału ekologicznego przypisano analogiczne 3 klasy (klasa 3 

obejmująca stan/potencjał: umiarkowany, słaby i zły). Dla wybranych grup 

parametrów fizykochemicznycyh dokonano następnie zbiorczej oceny 

stanu/potencjału ekologicznego w 3 klasach: bardzo dobry/maksymalny (1), 

dobry (2) i poniżej dobrego (3) metodą „one out – all out”, czyli w ten sposób, że 

za ocenę zbiorczą przyjęto najniższą ocenę stwierdzoną wśród 6 wybranych 

parametrów dla każdej z analizowanych JCWP. Przedstawione skategoryzowanie 

ocen umożliwiło stworzenie tablicy wielodzielczej w postaci 3 × 3 dla każdego z 

analizowanych elementów biologicznych w odniesieniu do poszczególnych 

parametrów fizykochemicznych i do zbiorczej oceny sporządzonej dla grupy 6 

wybranych parametrów. Z kolei dokonano zgrupowania klas 1 i 2 dla każdej z 

grup elementów w łączną kategorię „powyżej stanu/potencjału dobrego”, co 

umożliwiło stworzenie uproszczonej tablicy wielodzielczej w postaci 2 × 2, która 
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według autora testowanego modelu (Kuchar 2013) charakteryzuje się najniższym 

poziomem błędu. 
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Tabela 3. Parametry fizykochemiczne wykorzystane do testowania zależności dla poszczególnych elementów biologicznych. 

Element 

biologiczny 

Parametr fizykochemiczny 

1 2 3 4 5 6 

Ichtiofauna Biologiczne 

zapotrzebowanie na tlen – 

BZT5 (mgO2/l) 

Ogólny węgiel 

organiczny – OWO 

(mgC/l) 

Przewodność w 

20
o
C (uS/cm)  

Azot 

Kjeldahla 

(mgN/l) 

Fosforany 

(mgPO4/l) 

Fosfor 

ogólny 

(mgP/l) 

Makrobezkręgowce Biologiczne 

zapotrzebowanie na tlen – 

BZT5 (mgO2/l) 

Ogólny węgiel 

organiczny – OWO 

(mgC/l) 

Odczyn pH Azot 

Kjeldahla 

(mgN/l) 

Fosforany 

(mgPO4/l) 

Fosfor 

ogólny 

(mgP/l) 

Makrofity Azot amonowy (mgN-

NH4/l) 

Azot Kjeldahla 

(mgN/l) 

Azot azotanowy 

(mgN-NO3/l) 

Azot ogólny 

(mgN/l) 

Fosforany 

(mgPO4/l) 

Fosfor 

ogólny 

(mgP/l) 

Fitobentos* Azot amonowy (mgN-

NH4/l) 

Azot Kjeldahla 

(mgN/l) 

Azot azotanowy 

(mgN-NO3/l) 

Azot ogólny 

(mgN/l) 

Fosforany 

(mgPO4/l) 

Fosfor 

ogólny 

(mgP/l) 

Fitoplankton** Azot amonowy (mgN-

NH4/l) 

Azot Kjeldahla 

(mgN/l) 

Azot azotanowy 

(mgN-NO3/l) 

Azot ogólny 

(mgN/l) 

Fosforany 

(mgPO4/l) 

Fosfor 

ogólny 

(mgP/l) 



  

Krajowy Zadząd 

Gospodarki Wodnej 
  

    

KONSORCJUM FIRM  ARUP & Instytut Rybactwa Śródlądowego 

WSTECZNA OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 
 

OW-R -002-01 | Data wydania: 18 sierpnia 2014  
J:\236000\236891-00 KZGW water bodies assessment\4 Internal\4-04 Reports&Specs\Wydanie 2\OW-R-002-01 Sprawozdanie -
Zagadnienia metodyczne oceny wstecznej JCW.docx 

Strona 69 

 

* wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 

wód powierzchniowych i podziemnych (Dziennik Ustaw Nr 258, Poz. 1550 z późn. zm.) fitobentos podlega monitoringowi w następujących 

typach abiotycznych rzek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 i 26 oraz ciekach typu 19, 20, 24 i 25 o powierzchni 

zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego mniejszej niż 5000 km2. 

** wg cytowanego rozporządzenia fitoplankton podlega monitoringowi w następujących typach abiotycznych rzek:19, 20, 24 i 25 (dla 

wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego nie mniejszej niż 5000 km2; dopuszczalne jest 

prowadzenie pomiarów w ciekach naturalnych typu 19, 20, 24 i 25 o zlewni mniejszej niż 5000 km2, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym 

czasemretencji, tj. obecnością w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych) oraz wszystkich ciekach typu 21. 
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Modele aproksymacji funkcji 

Istnieje wiele metod analizy statystycznej, których celem jest predykcja wartości 

zmiennych ciągłych lub kategorialnych na podstawie zestawu predykcyjnych 

zmiennych ciągłych lub kategorialnych efektów czynnikowych. O regresji 

mówimy, jeśli chcemy poznać wartość zmiennej ciągłej na podstawie znajomości 

wartości jednej lub większej liczby predykcyjnych zmiennych ciągłych oraz, 

ewentualnie zmiennych kategorialnych. Ten rodzaj analizy, w którym można by 

się pokusić o predykcję pojedynczych wartości indeksów biologicznych, może 

być skazany na niepowodzenie ze względu na dużą ilość szumu zawartego w 

rzeczonych danych i nielinearny charakter zależności. Ponadto zmienne 

fizykochemiczne wykazują często duży poziom zależności (np. azot i fosfor 

ogólny korelują na poziomie R
2
=56 i p<0.001).  

O klasyfikacji mówi się w sytuacji, kiedy mamy kategorialną zmienną zależną. 

Ponieważ w naszym przypadku celem jest oszacować zależną kategorialną (klasy 

oceny biologicznej) zastosowanie metod klasyfikacyjnych jest bardziej 

obiecujące. Jest wiele metod predykcji klasy, zarówno na podstawie prostych 

predyktorów ciągłych, predyktorów skategoryzowanych albo z wykorzystaniem 

zmiennych obu typów jednocześnie. 

Modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (Classification and Regression 

Trees - C&RT) są odmianą hierarchicznej analizy skupień, która umożliwia 

zarówno budowę modeli służących do rozwiązywania problemów regresyjnych 

jak i klasyfikacyjnych (Breiman i in 1984). Drzewa klasyfikacyjne, które 

produkują dobre predykcje na podstawie kilku warunków, mają wiele zalet w 

stosunku do innych technik. Metody drzew klasyfikacyjnych są nieparametryczne 

i nieliniowe.  Wyniki dają się ująć w postaci warunków logicznych typu jeżeli-to. 

Nie ma żadnego założenia, co do natury związku pomiędzy predyktorami a 

zmienną zależną.  Zmienne mogą być pozytywnie skorelowane.  Metody drzew 

klasyfikacyjnych potrafią wykryć związki pomiędzy kilkoma zmiennymi, które 

nie zostałyby wykryte przez inne techniki analityczne.  

http://www.statsoft.pl/textbook/glosp.html#Categorical Predictor
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Ze względu na powyższe przemyślenia postanowiono zastosować technikę C&RT 

do celów stworzenia i przetestowania modelu predykcji klas oceny biologicznej. 

Po stwierdzeniu, jaki procent zmienności zostanie wytłumaczony przez model, 

można podjąć decyzje o ewentualnych udoskonaleniach modelu.  

2.1.3 Wyniki 

Ichtiofauna (indeks EFI+IBI_PL) 

Statystyki podstawowe 

Rozkład indeksu EFI+IBI_PL wśród analizowanych danych jest 

przedstawiony na rysunku 1a. Jak widać cały zakres indeksu jest reprezentowany 

przez zebrane dane. Rysunek 1b przedstawia zakres danych w obu grupach klas 

hydromorfologicznych. Zakres danych jest niemalże identyczny w obu grupach, 

wskazując na to, że indeks nie rozróżnia pomiędzy klasami 

hydromorfologicznymi. Znaczy to, że ustalenie zależności i predykcje indeksu z 

klasy hydromorfologicznej nie będzie możliwe. Rysunek 1c prezentuje podobne 

porównanie dla podziału pomiędzy wodami naturalnymi a silnie zmienionymi lub 

sztucznymi. Na rysunku 1d przedstawiony jest rozkład indeksu pomiędzy 

czterema klasami fizykochemicznymi. Wyraźnie widoczna jest różnica pomiędzy 

klasą I i II.  Różnice pomiędzy klasami II, PPD i PSD są bardzo niewielkie i nie 

obiecują sukcesu dyskryminacji pomiędzy klasami. 
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Tablice wielodzielcze 

Zależność między oceną stanu/potencjału ekologicznego na podstawie ichtiofauny 

a zbiorczą oceną parametrów fizykochemicznych charakteryzujących warunki 

tlenowe, zasolenie i wybrane substancje biogenne (tabela 3) analizowano dla 133 

JCWP objętych monitoringiem w latach 2010-2012. Rozkład liczby JCWP 

Rysunek 1. Wyniki analizy wskaźnika EFI+IBI PL a) Histogram ilościowy b) Diagram Ramka-wąsy 2W klas oceny 

hydromorfologicznej JCWP c) Diagram Ramka-wąsy 2W klas modyfikacji JCWP (N – naturalne, T – silnie zmienione lub sztuczne) 

d) Diagram Ramka-wąsy 2W klas oceny fizykochemicznej JCWP. 
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ocenionych porównywanymi metodami do 3 klas stanu/potencjału ekologicznego 

przedstawia tabela 4.  

Tabela 4. Tablica wielodzielcza postaci 3 × 3 dla oceny według ichtiofauny 
i zbiorczej oceny 6 parametrów fizykochemicznych charakteryzujących 
warunki tlenowe, zasolenie i wybrane substancje biogenne (tab. 3). Dane dla 
133 JCWP monitorowanych w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby 
JCWP ocenionych w tej samej klasie wytłuszczono i oznaczono szarym 
kolorem pól) 

Ichtiofauna (indeks 

EFI+IBI_PL) – 

klasa 

Parametry fizykochemiczne - klasa 

1 – b. dobry/maks. 2 – dobry 3 – poniżej 

dobrego 

1 – b. dobry/maks. 1 2 1 

2 – dobry 13 15 10 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

17 45 29 

Przy zastosowaniu tablicy wielodzielczej w postaci 3 × 3 stwierdzono zgodność 

oceny co do klasy w oparciu o element biologiczny (ichtiofauna) i o parametry 

fizykochemiczne dla 45 JCWP, co stanowi zaledwie 34% ogólnej liczby 

analizowanych przypadków. Oznacza to, że błąd przypisania klasy 

stanu/potencjału ekologicznego ichtiofauny na podstawie zbiorczej oceny 6 

parametrów fizykochemicznych wynosi 66%. Zgodność ocen dla poszczególnych 

parametrów wahała się od 4 do 23%, była zatem jeszcze niższa niż odnotowana 

dla oceny łącznej wykonanej metodą „one out – all out”. 

Zastosowanie tablicy wielodzielczej w postaci 2 × 2 (tabela 5) pozwoliło na 

nieznaczne zwiększenie zgodności oceny stanu/potencjału ekologicznego w 

oparciu o ichtiofaunę i parametry fizykochemiczne. Tak samo ocenione zostało 60 

JCWP (45%), co daje poziom błędu oszacowania stanu/potencjału ekologicznego 

dla ichtiofauny w wysokości 55%. Zgodność ocen dla poszczególnych substancji 

wahała się od 32 do 40%, nie była zatem wyższa niż odnotowana dla oceny 

łącznej wykonanej metodą „one out – all out”. 

Uzyskane wyniki wskazują, że wykonanie wstecznej oceny stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP pod względem tego elementu biologicznego na podstawie 

oceny parametrów fizykochemicznych skutkowałoby mylnym rozgraniczeniem 
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stanu/potencjału ekologicznego „bardzo dobrego/maksymalnego” i „dobrego” od 

stanu/potencjału ekologicznego „poniżej dobrego” dla ponad połowy (55%) 

ocenianych JCWP. Należy podkreślić, że ocena w oparciu o parametry 

fizykochemiczne w zdecydowanie większej liczbie przypadków (62) skutkuje 

zawyżeniem klasy w stosunku do oceny w oparciu o ichtiofaunę, podczas gdy 

znacznie mniej liczne są przypadki zaniżenia tej oceny (11). Oznacza to bardzo 

poważne ryzyko wskazania na podstawie parametrów fizykochemicznych wyższej 

oceny elementu biologicznego, niż wynika to z jego faktycznej analizy. 

Stwierdzony w toku testowania bardzo wysoki poziom błędu, przekraczający 50% 

jest nie do przyjęcia w zastosowaniu praktycznym, co wyklucza możliwość 

wykorzystania proponowanej metody dla oceny wstecznej w odniesieniu do 

ichtiofauny. 

Tabela 5. Tablica wielodzielcza postaci 2 × 2 dla oceny według ichtiofauny 
i zbiorczej oceny 6 parametrów fizykochemicznych charakteryzujących 
warunki tlenowe, zasolenie i wybrane substancje biogenne (Tab. 2). Dane dla 
133 JCWP monitorowanych w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby 
JCWP ocenionych w tej samej klasie wytłuszczono i oznaczono szarym 
kolorem pól) 

Ichtiofauna (indeks 

EFI+IBI_PL) - klasa 

Substancje biogenne - klasa 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

3 – poniżej dobrego 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

31 11 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

62 29 

Model predykcyjny 

Posiadane dane nie pozwoliły na obliczenie stabilnego modelu C&RT. 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MBI) 

Statystyki podstawowe 

Rozkład indeksu MBI (na rysunkach użyto skrótu angielskiego terminu 

„Macrozoobenthos index”, w polskiej metodyce funkcjonuje skrót nazwy 
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wskaźnika ICMi) wśród analizowanych danych jest przedstawiony na rysunku 2a. 

Jak widać cały zakres indeksu jest reprezentowany przez zebrane dane. Rysunek 

2b przedstawia zakres danych w obu grupach klas hydromorfologicznych. Zakres 

danych jest niemalże identyczny w obu grupach, wskazując na to, że indeks nie 

rozróżnia pomiędzy klasami hydromorfologicznymi. Znaczy to, że ustalenie 

zależności i predykcje indeksu na podstawie klasy hydromorfologicznej nie 

będzie możliwe. Rysunek 2c prezentuje podobne porównanie dla podziału 

pomiędzy wodami naturalnymi a silnie zmienionymi i lub sztucznymi. Na 

rysunku 2d przedstawiony jest rozkład wskaźnika pomiędzy czterema klasami 

fizykochemicznymi. W oczy rzuca się różnica pomiędzy klasami. Widoczny jest 

spadek indeksu z klasy I do II i obu klas poniżej stanu/potencjału dobrego. Klasy 

PSD i PPD są do siebie bardzo podobne. Wynik ten wskazuje na potencjalną 

możliwość obliczenia modelu C&RT. 
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Tablice wielodzielcze 

Zależność między oceną stanu/potencjału ekologicznego na podstawie 

makrobezkregowców bentosowych a zbiorczą oceną parametrów 

fizykochemicznych charakteryzujących warunki tlenowe, zakwaszenie i wybrane 

Rysunek 2. Wyniki analizy wskaźnika MBI, a) Histogram ilościowy b) Diagram Ramka-wąsy 2W klas oceny hydromorfologicznej 

JCWP c) Diagram Ramka-wąsy 2W klas modyfikacji JCWP (N – naturalne, T – silnie zmienione lub sztuczne) d) Diagram Ramka-

wąsy 2W klas oceny fizykochemicznej JCWP. 
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substancje biogenne (tab. 2) analizowano dla 625 JCWP objętych monitoringiem 

w latach 2010-2012. Rozkład liczby JCWP ocenionych porównywanymi 

metodami do 3 klas stanu/potencjału ekologicznego przedstawia tabela 6.  

Tabela 6. Tablica wielodzielcza postaci 3 × 3 dla oceny według 
makrobezkręgowców bentosowych i zbiorczej oceny 6 parametrów 
fizykochemicznych charakteryzujących warunki tlenowe, zakwaszenie 
i wybrane substancje biogenne (tab. 2). Dane dla 625 JCWP monitorowanych 
w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby JCWP ocenionych w tej samej 
klasie wytłuszczono i oznaczono szarym kolorem pól) 

Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks 

MBI) - klasa 

Parametry fizykochemiczne - klasa 

1 – b. dobry/maks. 2 – dobry 3 – poniżej 

dobrego 

1 – b. dobry/maks. 20 25 11 

2 – dobry 38 75 38 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

44 180 194 

Przy zastosowaniu tablicy wielodzielczej w postaci 3 × 3 stwierdzono zgodność 

oceny co do klasy w oparciu o element biologiczny (makrobezkręgowce 

bentosowe) i o parametry fizykochemiczne dla 242 JCWP, co stanowi zaledwie 

39% ogólnej liczby analizowanych przypadków. Oznacza to, że błąd przypisania 

klasy stanu/potencjału ekologicznego makrobezkręgowców bentosowych na 

podstawie zbiorczej oceny 6 parametrów fizykochemicznych wynosi 61%. 

Zgodność ocen dla poszczególnych parametrów wahała się od 11 do 27%, była 

zatem jeszcze niższa niż odnotowana dla oceny łącznej wykonanej metodą „one 

out – all out”. 

Zastosowanie tablicy wielodzielczej w postaci 2 × 2 (Tabela 7) pozwoliło na 

nieznaczne zwiększenie zgodności oceny stanu/potencjału ekologicznego w 

oparciu o makrobezkręgowce bentosowe i parametry fizykochemiczne. Tak samo 

ocenione zostało 297 JCWP (48%), co daje poziom błędu oszacowania 

stanu/potencjału ekologicznego dla makrobezkręgowców bentosowych w 

wysokości 52%. Zgodność ocen dla poszczególnych substancji wahała się od 32 

do 43%, nie była zatem wyższa niż odnotowana dla oceny łącznej wykonanej 

metodą „one out – all out”. 
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Tabela 7. Tablica wielodzielcza postaci 2 × 2 dla oceny według 
makrobezkręgowców bentosowych i zbiorczej oceny 6 parametrów 
fizykochemicznych charakteryzujących warunki tlenowe, zakwaszenie 
i wybrane substancje biogenne (tab. 2). Dane dla 625 JCWP monitorowanych 
w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby JCWP ocenionych w tej samej 
klasie wytłuszczono i oznaczono szarym kolorem pól) 

Makrobezkręgowce 

bentosowe (indeks 

MBI) - klasa 

Substancje biogenne - klasa 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

3 – poniżej dobrego 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

158 49 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

224 194 

Uzyskane wyniki wskazują, że wykonanie wstecznej oceny stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP pod względem tego elementu biologicznego na podstawie 

oceny parametrów fizykochemicznych skutkowałoby mylnym rozgraniczeniem 

stanu/potencjału ekologicznego „bardzo dobrego/maksymalnego” i „dobrego” od 

stanu/potencjału ekologicznego „poniżej dobrego” dla ponad połowy (52%) 

ocenianych JCWP. Należy podkreślić, że podobnie jak w odniesieniu do 

ichtiofauny, ocena w oparciu o parametry fizykochemiczne w zdecydowanie 

większej liczbie przypadków (224) skutkuje zawyżeniem klasy w stosunku do 

oceny w oparciu o makrobezkręgowce bentosowe, podczas gdy znacznie mniej 

liczne są przypadki zaniżenia tej oceny (49). Oznacza to bardzo poważne ryzyko 

wskazania na podstawie oceny substancji biogennych wyższej oceny elementu 

biologicznego, niż wynika to z jego faktycznej analizy. Stwierdzony w toku 

testowania bardzo wysoki poziom błędu, przekraczający 50% jest nie do przyjęcia 

w zastosowaniu praktycznym, co wyklucza możliwość wykorzystania 

proponowanej metody dla oceny wstecznej w odniesieniu do 

makrobezkręgowców bentosowych. 

Model predykcyjny 

Rysunek 3 przedstawia drzewo decyzyjne obliczone dla zmiennych 

fizykochemicznych i indeksu MBI. Cztery zmienne dyskryminujące skupienia 

indeksu zostały wybrane do modelu: przewodność, fosfor, tlen, BZT5.  Wody 

najwyższej jakości mają niską przewodność (<551,5 µS/cm) i zawartość fosforu 
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(<0,106 mg P/l). Te o wyższym fosforze różnią się przewodnością (wartość 

graniczna 391.5 µS/cm). Wody o przewodności poniżej 992 µS/cm a wyższej niż 

551,5 µS/cm różnią się pod względem ilości BTZ (<4,805mgN/l). Najniższy 

indeks MBI mają wody o wysokiej przewodności.  Model ten jest interesujący 

jednak wyjaśnia tylko 26% zmienności. Jest to wprawdzie nie mała wartość, ale 

dla celów predykcji niewystarczająca. Jedną z przyczyn jest brak informacji 

hydromorfologicznej.  

 

Makrofity (MIR) 

Statystyki podstawowe 

Rozkład indeksu MIR wśród analizowanych danych jest przedstawiony na 

rysunku 4a. Jak widać wąski zakres indeksu jest reprezentowany przez zebrane 

dane, i brak jest wartości ekstremalnych. Rysunek 4b przedstawia zakres danych 

w obu grupach klas hydromorfologicznych. Zakres danych jest niemalże 

identyczny w obu grupach, wskazując na to, że nie indeks nie rozróżnia pomiędzy 

klasami hydromorfologicznymi. Znaczy to, że ustalenie zależności i predykcje 

indeksu na podstawie klasy hydromorfologicznej nie będzie możliwe. Rysunek 4c 

prezentuje podobne porównanie dla podziału pomiędzy wodami naturalnymi a 

silnie zmienionymi i lub sztucznymi. Na rysunku 4d przedstawiony jest rozkład 

Rysunek 3. Model drzewa klasyfikacyjnego parametrów fizykochemicznych dla wskaźnika oceny w oparciu o 

makrozoobentos MBI. 
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indeksu pomiędzy czterema grupami fizykochemicznymi. Zwracają uwagę małe 

różnice pomiędzy klasami. Widoczny jest drobny spadek indeksu z klasy I do II. 

Klasy II, PSD i PPD są do siebie bardzo podobne. Wynik ten wskazuje na 

potencjalną możliwość obliczenia słabego modelu C&RT. 

 

Rysunek 4. Wyniki analizy wskaźnika MIR, a) Histogram ilościowy b) Diagram Ramka-wąsy 2W klas oceny hydromorfologicznej 

JCWP c) Diagram Ramka-wąsy 2W klas modyfikacji JCWP (N – naturalne, T – silnie zmienione lub sztuczne) d) Diagram Ramka-

wąsy 2W klas oceny fizykochemicznej JCWP. 
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Tablice wielodzielcze 

Zależność między oceną stanu/potencjału ekologicznego na podstawie 

makrofitów a zbiorczą oceną substancji biogennych analizowano dla 748 JCWP 

objętych monitoringiem w latach 2010-2012. Rozkład liczby JCWP ocenionych 

porównywanymi metodami do 3 klas stanu/potencjału ekologicznego przedstawia 

Tabela 8.  

Przy zastosowaniu tablicy wielodzielczej w postaci 3 × 3 stwierdzono zgodność 

oceny co do klasy w oparciu o element biologiczny (makrofity) i o substancje 

biogenne dla 383 JCWP, co stanowi 51% ogólnej liczby analizowanych 

przypadków. Oznacza to, że błąd przypisania klasy stanu/potencjału 

ekologicznego makrofitów na podstawie zbiorczej oceny 6 parametrów 

chemicznych (substancji biogennych) wynosi 49%. Zgodność ocen dla 

poszczególnych substancji wahała się od 7 do 43%, była zatem znacznie niższa 

niż odnotowana dla oceny łącznej wykonanej metodą „one out – all out”. 

Tabela 8. Tablica wielodzielcza postaci 3 × 3 dla oceny według makrofitów 
i zbiorczej oceny 6 substancji biogennych (tab. 2). Dane dla 748 JCWP 
monitorowanych w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby JCWP 
ocenionych w tej samej klasie wytłuszczono i oznaczono szarym kolorem pól) 

Makrofity - klasa Substancje biogenne – klasa 

1 – b. dobry/maks. 2 – dobry 3 – poniżej 

dobrego 

1 – b. dobry/maks. 14 10 6 

2 – dobry 84 241 102 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

33 130 128 

Zastosowanie tablicy wielodzielczej w postaci 2 × 2 (tabela 9) pozwoliło na 

zwiększenie zgodności oceny stanu/potencjału ekologicznego w oparciu o 

makrofity i substancje biogenne. Tak samo ocenione zostało 477 JCWP (64%), co 

daje poziom błędu oszacowania stanu/potencjału ekologicznego dla makrofitów w 

wysokości 36%. Zgodność ocen dla poszczególnych substancji wahała się od 61 

do 64%, nie była zatem wyższa niż odnotowana dla oceny łącznej wykonanej 

metodą „one out – all out”. 
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Tabela 9. Tablica wielodzielcza postaci 2 × 2 dla makrofitów i zbiorczej oceny 
6 substancji biogennych (Tab. 2). Dane dla 748 JCWP monitorowanych w 
latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby JCWP ocenionych w tej samej klasie 
wytłuszczono i oznaczono szarym kolorem pól) 

Makrofity - klasa Substancje biogenne - klasa 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

3 – poniżej dobrego 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

349 108 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

163 128 

Uzyskane wyniki wskazują, że wykonanie wstecznej oceny stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP pod względem tego elementu biologicznego na podstawie 

oceny substancji biogennych skutkowałoby mylnym rozgraniczeniem 

stanu/potencjału ekologicznego „bardzo dobrego/maksymalnego” i „dobrego” od 

stanu/potencjału ekologicznego „poniżej dobrego” dla 36% ocenianych JCWP. 

Należy podkreślić, że podobnie jak w odniesieniu do ichtiofauny 

i makrozoobentosu, ocena w oparciu o substancje biogenne w większej liczbie 

przypadków (163) skutkuje zawyżeniem klasy w stosunku do oceny w oparciu o 

makrofity, podczas gdy mniej liczne są przypadki zaniżenia tej oceny (108). 

Oznacza to poważne ryzyko wskazania na podstawie oceny substancji biogennych 

wyższej oceny elementu biologicznego, niż wynika to z jego faktycznej analizy. 

Tak wysoki poziom błędu jest nie do przyjęcia w zastosowaniu praktycznym, co 

wyklucza możliwość wykorzystania proponowanej metody dla oceny wstecznej w 

odniesieniu do makrofitów. 

Model predykcyjny  

Rysunek 5 przedstawia drzewo decyzyjne obliczone dla zmiennych 

fizykochemicznych i indeksu MIR. Tylko dwie zmienne dyskryminujące 

skupienia indeksu zostały wybrane do modelu: przewodność i BZT5. Wody 

najwyższej jakości mają niską przewodność (<235.5 µS/cm) z dugą klasą poniżej 

432.5 µS/cm. Te o jeszcze wyższej twardości różnią się BZT5 (wartość graniczna 
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4.285 mg/l).  Model ten jest znów niskiej jakości ponieważ wyjaśnia tylko 10% 

zmienności. 

 

Rysunek 5. Model drzewa klasyfikacyjnego parametrów fizykochemicznych dla wskaźnika oceny w oparciu o 

makrofity MMI. 

Fitobentos (IO) 

Statystyki podstawowe 

Rozkład indeksu IO wśród analizowanych danych jest przedstawiony na rysunku 

6a. Jak widać w miarę szeroki zakres indeksu jest reprezentowany przez zebrane 

dane. Mało jest wartości ekstremalnych. Rysunek 6b przedstawia zakres danych w 

obu grupach klas hydromorfologicznych. Zakres danych jest niemalże identyczny 

w obu grupach, wskazując na to, że nie indeks nie rozróżnia pomiędzy klasami 

hydromorfologicznymi. Znaczy to, że ustalenie zależności i predykcje indeksu na 

podstawie klasy hydromorfologicznej nie będzie możliwe. Rysunek 6c prezentuje 

podobne porównanie dla podziału pomiędzy wodami naturalnymi a silnie 

zmienionymi i lub sztucznymi. Na rysunku 6d przedstawiony jest rozkład indeksu 
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pomiędzy czterema grupami fizykochemicznymi. Zwracają uwagę małe różnice 

pomiędzy klasami. Widoczny jest spadek indeksu od klasy I do PPD.  Klasy PSD 

i PPD są do siebie podobne. Wynik ten wskazuje na potencjalną możliwość 

obliczenia modelu C&RT. 

 

Rysunek 6. Wyniki analizy wskaźnika IO,  a) Histogram ilościowy b)Diagram Ramka-wąsy 2W klas oceny hydromorfologicznej 

JCWP c) Diagram Ramka-wąsy 2W klas modyfikacji JCWP (N – naturalne, T – silnie zmienione lub sztuczne) d) Diagram 

Ramka-wąsy 2W klas oceny fizykochemicznej JCWP. 
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Tablice wielodzielcze 

Zależność między oceną stanu/potencjału ekologicznego na podstawie fitobentosu 

a zbiorczą oceną substancji biogennych analizowano dla 967 JCWP objętych 

monitoringiem w latach 2010-2012. Rozkład liczby JCWP ocenionych 

porównywanymi metodami do 3 klas stanu/potencjału ekologicznego przedstawia 

Tabela 10.  

Tabela 10. Tablica wielodzielcza postaci 3 × 3 dla oceny według fitobentosu 
i zbiorczej oceny 6 substancji biogennych (tab. 2). Dane dla 967 JCWP 
monitorowanych w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby JCWP 
ocenionych w tej samej klasie wytłuszczono i oznaczono szarym kolorem pól) 

Fitobentos - klasa Substancje biogenne - klasa 

1 – b. dobry/maks. 2 – dobry 3 – poniżej 

dobrego 

1 – b. dobry/maks. 88 79 25 

2 – dobry 102 180 106 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

55 164 168 

Przy zastosowaniu tablicy wielodzielczej w postaci 3 × 3 stwierdzono zgodność 

oceny co do klasy w oparciu o element biologiczny (fitobentos) i o substancje 

biogenne dla 435 JCWP, co stanowi 45% ogólnej liczby analizowanych 

przypadków. Oznacza to, że błąd przypisania klasy stanu/potencjału 

ekologicznego fitobentosu na podstawie zbiorczej oceny 6 parametrów 

chemicznych (substancji biogennych) wynosi 55%. Zgodność ocen dla 

poszczególnych substancji wahała się od 25 do 41%, była zatem jeszcze niższa 

niż odnotowana dla oceny łącznej wykonanej metodą „one out – all out”. 

Zastosowanie tablicy wielodzielczej w postaci 2 × 2 (tabela 11) pozwoliło na 

zwiększenie zgodności oceny stanu/potencjału ekologicznego w oparciu o 

fitobentos i substancje biogenne. Tak samo ocenione zostało 617 JCWP (64%), co 

daje poziom błędu oszacowania stanu/potencjału ekologicznego dla fitobentosu w 

wysokości 36%. Zgodność ocen dla poszczególnych substancji wahała się od 60 

do 64%, nie była zatem wyższa niż odnotowana dla oceny łącznej wykonanej 

metodą „one out – all out”. 
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Tabela 11. Tablica wielodzielcza postaci 2 × 2 dla fitobentosu i zbiorczej 
oceny 6 substancji biogennych (tab. 2). Dane dla 967 JCWP monitorowanych 
w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby JCWP ocenionych w tej samej 
klasie wytłuszczono i oznaczono szarym kolorem pól) 

Fitobentos - klasa Substancje biogenne - klasa 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

3 – poniżej dobrego 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

449 131 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

219 168 

Uzyskane wyniki wskazują, że wykonanie wstecznej oceny stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP pod względem tego elementu biologicznego na podstawie 

oceny substancji biogennych skutkowałoby mylnym rozgraniczeniem 

stanu/potencjału ekologicznego „bardzo dobrego/maksymalnego” i „dobrego” od 

stanu/potencjału ekologicznego „poniżej dobrego” dla 36% ocenianych JCWP. 

Należy podkreślić, że podobnie jak w przypadku ichtiofauny, makrozoobentosu 

i makrofitów ocena w oparciu o substancje biogenne w większej liczbie 

przypadków (219) skutkuje zawyżeniem klasy w stosunku do oceny w oparciu o 

fitobentos, podczas gdy mniej liczne są przypadki zaniżenia tej oceny (131). 

Oznacza to poważne ryzyko wskazania na podstawie oceny substancji biogennych 

wyższej oceny elementu biologicznego, niż wynika to z jego faktycznej analizy. 

Tak wysoki poziom błędu jest nie do przyjęcia w zastosowaniu praktycznym, co 

wyklucza możliwość wykorzystania proponowanej metody dla oceny wstecznej w 

odniesieniu do fitobentosu. 

Model predykcyjny (C&RT) 

Rysunek 7 przedstawia drzewo decyzyjne obliczone dla zmiennych 

fizykochemicznych i indeksu IO. Trzy zmienne dyskryminujące skupienia 

indeksu zostały wybrane do modelu: azot ogólny, fosfor i przewodność. Wody 

najwyższej jakości mają zawartość azotu poniżej 2,025 mg/l i fosforu mniej niż 

0,0565 mg/l. Te o wyższym azocie ogólnym różnią się przewodnością (661,1 

µS/cm). Spadek indeksu IO jest dobrze widoczny jednak model wyjaśnia tylko 

23% zmienności. 
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Rysunek 7. Model drzewa klasyfikacyjnego parametrów fizykochemicznych dla wskaźnika oceny w oparciu o 

fitobentos IO. 

Fitoplankton (PSI) 

Statystyki podstawowe 

Rozkład indeksu PSI wśród analizowanych danych jest przedstawiony na rysunku 

8a. Jak widać w miarę szeroki zakres indeksu jest reprezentowany przez zebrane 

dane. Rysunek 8b przedstawia zakres danych w obu grupach klas 

hydromorfologicznych. Zakres danych jest niemalże identyczny w obu grupach, 

wskazując na to, że nie indeks nie rozróżnia pomiędzy klasami 

hydromorfologicznymi. Znaczy to, że ustalenie zależności i predykcje indeksu z 

klasy hydromorfologicznej nie będzie możliwe. Rysunek 8c prezentuje podobne 

porównanie dla podziału pomiędzy wodami naturalnymi a silnie zmienionymi lub 

sztucznymi. Na rysunku 8d przedstawiony jest rozkład indeksu pomiędzy 

czterema grupami fizykochemicznymi. Uwagę zwracają małe różnice pomiędzy 

klasami. Widoczny jest stopniowy spadek indeksu od klasy I do PPD. 
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Rysunek 8. Wyniki analizy wskaźnika PSI,  a) Histogram ilościowy b)Diagram Ramka-wąsy 2W klas oceny hydromorfologicznej 

JCWP c) Diagram Ramka-wąsy 2W klas modyfikacji JCW d) Diagram Ramka-wąsy 2W klas oceny fizykochemicznej JCWP. 

Tablice wielodzielcze 

Zależność między oceną stanu/potencjału ekologicznego na podstawie 

fitoplanktonu a zbiorczą oceną substancji biogennych analizowano dla 144 JCWP 

objętych monitoringiem w latach 2010-2012. Rozkład liczby JCWP ocenionych 

porównywanymi metodami do 3 klas stanu/potencjału ekologicznego przedstawia 

Tabela 12.  
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Tabela 12. Tablica wielodzielcza postaci 3 × 3 dla oceny według fitoplanktonu 
i zbiorczej oceny 6 substancji biogennych (tab. 2). Dane dla 144 JCWP 
monitorowanych w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby JCWP 
ocenionych w tej samej klasie wytłuszczono i oznaczono szarym kolorem pól) 

Fitoplankton - 

klasa 

Substancje biogenne - klasa 

1 – b. dobry/maks. 2 – dobry 3 – poniżej 

dobrego 

1 – b. dobry/maks. 6 8 3 

2 – dobry 19 43 15 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

4 31 15 

Przy zastosowaniu tablicy wielodzielczej w postaci 3 × 3 stwierdzono zgodność 

oceny co do klasy w oparciu o element biologiczny (fitoplankton) i o substancje 

biogenne dla 64 JCWP, co stanowi 44% ogólnej liczby analizowanych 

przypadków. Oznacza to, że błąd przypisania klasy stanu/potencjału 

ekologicznego fitoplanktonu na podstawie zbiorczej oceny 6 parametrów 

chemicznych (substancji biogennych) wynosi 56%. Zgodność ocen dla 

poszczególnych substancji wahała się od 13 do 47%, była zatem nieznacznie 

wyższa niż odnotowana dla oceny łącznej wykonanej metodą „one out – all out” 

tylko dla jednego parametru – azotu Kjeldahla. 

Zastosowanie tablicy wielodzielczej w postaci 2 × 2 (tabela 13) pozwoliło na 

zwiększenie zgodności oceny stanu/potencjału ekologicznego w oparciu o 

fitoplankton i substancje biogenne. Tak samo ocenione zostało 91 JCWP (63%), 

co daje poziom błędu oszacowania stanu/potencjału ekologicznego dla fitobentosu 

w wysokości 37%. Zgodność ocen dla poszczególnych substancji wahała się od 

61 do 67%, była zatem nieznacznie wyższa niż odnotowana dla oceny łącznej 

wykonanej metodą „one out – all out” tylko dla jednego parametru – azotu 

Kjeldahla. 

Uzyskane wyniki wskazują, że wykonanie wstecznej oceny stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP pod względem tego elementu biologicznego na podstawie 

oceny substancji biogennych skutkowałoby mylnym rozgraniczeniem 

stanu/potencjału ekologicznego „bardzo dobrego/maksymalnego” i „dobrego” od 
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stanu/potencjału ekologicznego „poniżej dobrego” dla 37% ocenianych JCWP. 

Należy podkreślić, że podobnie jak dla wszystkich omawianych wyżej elementów 

biologicznych, ocena w oparciu o substancje biogenne w większej liczbie 

przypadków (35) skutkuje zawyżeniem klasy w stosunku do oceny w oparciu o 

fitoplankton, podczas gdy mniej liczne są przypadki zaniżenia tej oceny (18). 

Oznacza to poważne ryzyko wskazania na podstawie oceny substancji biogennych 

wyższej oceny elementu biologicznego, niż wynika to z jego faktycznej analizy. 

Tak wysoki poziom błędu jest nie do przyjęcia w zastosowaniu praktycznym, co 

wyklucza możliwość wykorzystania proponowanej metody dla oceny wstecznej w 

odniesieniu do fitoplanktonu. 

Tabela 13. Tablica wielodzielcza postaci 2 × 2 dla fitoplanktonu i zbiorczej 
oceny 6 substancji biogennych (Tab. 2). Dane dla 144 JCWP 
monitorowanych w latach 2010-2012 w ramach PMŚ (liczby JCWP 
ocenionych w tej samej klasie wytłuszczono i oznaczono szarym kolorem pól) 

Fitobplankton - klasa Substancje biogenne - klasa 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

3 – poniżej dobrego 

1, 2 – b. 

dobry/maks., dobry 

76 18 

3, 4, 5 – poniżej 

dobrego 

35 15 

Uzyskane wyniki wskazują, że wykonanie wstecznej oceny stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP pod względem tego elementu biologicznego na podstawie 

oceny substancji biogennych skutkowałoby mylnym rozgraniczeniem 

stanu/potencjału ekologicznego „bardzo dobrego/maksymalnego” i „dobrego” od 

stanu/potencjału ekologicznego „poniżej dobrego” dla 36% ocenianych JCWP. 

Należy podkreślić, że ocena w oparciu o substancje biogenne w większej liczbie 

przypadków (219) skutkuje zawyżeniem klasy w stosunku do oceny w oparciu o 

fitobentos, podczas gdy mniej liczne są przypadki zaniżenia tej oceny (131). 

Oznacza to poważne ryzyko wskazania na podstawie oceny substancji biogennych 

wyższej oceny elementu biologicznego, niż wynika to z jego faktycznej analizy. 

Tak wysoki poziom błędu jest nie do przyjęcia w zastosowaniu praktycznym, co 
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wyklucza możliwość wykorzystania proponowanej metody dla oceny wstecznej w 

odniesieniu do fitobentosu. 

Model predykcyjny (C&RT) 

Rysunek 9 przedstawia drzewo decyzyjne obliczone dla zmiennych 

fizykochemicznych i indeksu PSI. Trzy zmienne dyskryminujące skupienia 

indeksu zostały wybrane do modelu: BZT5, azot ogólny i przewodność.  Wody 

najwyższej jakości mają BZT5 poniżej 2,54 mg/l i zawartość azotu poniżej 2,395 

mg/l. Te o wyższym BZT5 różnią się przewodnością (480 µS/cm). Spadek 

indeksu PSI jest widoczny jednak model wyjaśnia tylko 25% zmienności.   

 

Rysunek 9. Model drzewa klasyfikacyjnego parametrów fizykochemicznych dla wskaźnika oceny w 

oparciu o fitobentos PSI. 

2.1.4 Podsumowanie 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych analiz zależności między oceną 

stanu/potencjału ekologicznego JCWP według elementów biologicznych a 

ocenami w oparciu o parametry hydromorfologiczne należy stwierdzić, że 

istniejąca klasyfikacja nie pozwala na jakiekolwiek predykcje stanu/potencjału 
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ekologicznego obecnie i w przeszłości. Przyczyną jest jakość klasyfikacji 

hydromorfologicznej powodująca kompletny brak zależności z biologią. Istnienie 

silnego wpływu hydromorfologii na elementy biologiczne jest szeroko 

udokumentowane w literaturze (e.g. Armstrong & Nislow 2006, Palmer et al. 

2010, Snelder & Lamouroux 2010). Dla przykładu można przytoczyć dane z 

badań przeprowadzonych w Austrii, gdzie każdej klasie statusu ekologicznego 

JCW można przyporządkować różne klasy presji hydromorfologicznych (Rys. 

10).  

Powyższy wniosek jest zasadniczy dla niniejszej analizy wpływu podjętych 

inwestycji na stan/potencjał ekologiczny wód ponieważ większość ocenianych 

inwestycji wpływa głównie na elementy hydromorfologiczne. Dlatego też, 

wykazanie zależności pomiędzy elementami fizykochemicznymi i biologicznymi 

w przedstawionym zbiorze danych jest sprawą drugorzędną.  

 

Rysunek 10. Klasy stanu ekologicznego (ES) na rzekach Austrii i udział różnych  presji 

hydromorfologicznych. 
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Pomimo, że analizowane dane pozwalają w pewnym stopniu udokumentować 

zależność pomiędzy fizykochemią a biologią, jest ona niewystarczająca do 

policzenia modeli umożliwiających predykcję wsteczną stanu/potencjału 

ekologicznego. Dla żadnego z 5 badanych elementów (fitobentos, fitoplankton, 

makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna) nie występuje silny 

związek z oceną parametrów fizykochemicznych. Najwyższy poziom zgodności 

ocen (64%) uzyskano przy pomocy analizy tablic wielodzielczych dla fitobentosu 

i makrofitów, zestawionych z oceną substancji biogennych. Zgodność dla 

fitoplanktonu była minimalnie niższa (63%). Wynika to niewątpliwie z silnej 

zależności między rozwojem organizmów roślinnych a dostępnością 

pierwiastków biogennych (fosforu i azotu), jednak relacje te nie przekładają się 

dostatecznie ściśle na wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego w oparciu o 

te grupy roślin wodnych. Określony przy zastosowaniu tablicy wielodzielczej w 

postaci 2 × 2 poziom błędu oszacowania stanu/potencjału ekologicznego w 

oparciu o substancje biogenne w wysokości 36-37% nie pozwala na przyjęcie 

metody tablic wielodzielczych dla oceny wstecznej JCWP w odniesieniu do 

fitobentosu, fitoplanktonu i makrofitów. Dla makrobezkregowców bentosowych 

i ichtiofauny nie stwierdzono wyraźnych zależności ocen stanu/potencjału 

ekologicznego od dostępnych w PMŚ parametrów fizykochemicznych 

charakteryzujących: warunki tlenowe, zakwaszenie, zasolenie i wybrane 

substancje biogenne (Tab. 2). Odnotowany poziom błędnej klasyfikacji tych 

elementów biologicznych w oparciu o parametry fizykochemiczne przekraczał 

50%, co wyklucza zastosowanie proponowanej metody tablic wielodzielczych do 

analizy wstecznej oceny JCWP w odniesieniu do makrobezkręgowców 

bentosowych i ichtiofauny.  Podobnie analiza przy pomocy modelu C&RT 

wykazała ponad 50%-wy poziom błędu, wykluczając także metodę klasyfikacji 

i regresji jako narzędzia analizy wstecznej.  

Ciekawym dodatkowym wynikiem przedstawionej analizy, jest 

udokumentowanie, że identyfikacja silnie zmodyfikowanych lub sztucznych 

części wód, nie odzwierciedla w żaden sposób stanu/potencjału ekologicznego.  

Sugeruje to, że nie była ona oparta na gruntownej analizie i wymaga weryfikacji.  
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2.2 Opis zastosowanej metody wykonania oceny 

wstecznej przy wykorzystaniu parametryzacji 

oddziaływań przedsięwzięć  

W związku z zakończeniem testowania metody tablic wielodzielnych – metoda ta 

została odrzucona z uwagi na zbyt duże ryzyko błędu – Wykonawca przyjął inną 

metodykę wykonania oceny wstecznej. W celu realizacji potrzeb Zamawiającego 

Wykonawca przystąpił do następujących czynności: 

1. ankietyzacja WIOŚ w przedmiocie wpływu realizacji przedsięwzięć 

objętych Zamówieniem na wyniki monitoringu diagnostycznego 2010-

2012; 

2. opracowanie propozycji metodyki parametryzacji oddziaływań dla 

kategorii przedsięwzięć objętych Zamówieniem (odrębnie dla ichtiofauny, 

makrozoobentosu, makrofitów, fitobentosu/fitoplanktonu, 

hydromorfologii); 

3. opracowanie wytycznych do oceny hydromorfologicznej stanu JCW w 

wariancie przed i po realizacji wszystkich przedsięwzięć objętych 

Zamówieniem. 

W efekcie powyższych działań powstał  produkt końcowy obejmujący:  

 uzasadnienie możliwości wstecznego przeniesienia danych z 

monitoringu diagnostycznego 2010-2012 w świetle ankietyzacji 

WIOŚ;  

 parametryzację oddziaływań przedsięwzięć w zakresie elementów 

biologicznych oraz hydromorfologicznych; 

 ocenę hydromorfologiczną sprzed i po realizacji przedsięwzięcia (w 

oparciu o dostępne dane); 

 wytyczne do przyszłościowej oceny hydromorfologicznej (na 

podstawie kompletnych danych). 

 przeliczenie wartości wyników monitoringu realizowanego w latach 2007-

09 w oparciu o wytyczne z projektu rozporządzenia Ministra Środowiska 

o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
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części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych.  

 ocenę wsteczną 

2.2.1 Ankietyzacja WIOŚ 

Wykonawca dokonał próby ankietyzacji WIOŚ w przedmiocie wpływu realizacji 

przedsięwzięć objętych Zamówieniem na wyniki monitoringu diagnostycznego 

2010-2012.  

Ankieta obejmuje wyłącznie JCW objęte monitoringiem elementów 

biologicznych i fizykochemicznych na potrzeby oceny stanu/potencjału 

ekologicznego w cyklu 2010-2012. W ramach ankiety WIOŚ odpowiadają na 

następujące pytania: 

a) Czy w toku poboru prób na potrzeby oceny stanu/potencjału 

ekologicznego w cyklu 2010-2012 zespół dokonujący oceny stwierdził możliwość 

zakłócenia wyników próby z uwagi na realizacją robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia […]?  

Jeżeli tak to jakich elementów biologicznych lub fizykochemicznych możliwość 

zakłócenia dotyczyła? 

b) Czy w związku ze stwierdzeniem możliwości zakłócenia wyników próby z 

uwagi na realizację robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia […] zespół 

dokonujący oceny podjął kroki celem wyeliminowania w toku oceny czynnika 

oddziaływania danego przedsięwzięcia (np. przeprowadzono ocenę elementów 

biologicznych w lokalizacjach nie objętych realizacją lub oddziaływaniem 

przedsięwzięcia)?  

Jeżeli tak to odnośnie jakich elementów biologicznych lub fizykochemicznych 

podjęto kroki celem wyeliminowania w toku oceny czynnika oddziaływania 

danego przedsięwzięcia? 

c) Czy w toku poboru prób na potrzeby oceny stanu/potencjału 

ekologicznego w cyklu 2010-2012 zespół dokonujący oceny stwierdził możliwość 
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zakłócenia wyników próby z uwagi na inne presje antropogeniczne niż wynikające 

z realizacji przedsięwzięcia […]? 

Jeżeli tak to jakich elementów biologicznych lub fizykochemicznych możliwość 

zakłócenia dotyczyła? 

d) Czy w związku ze stwierdzeniem możliwości zakłócenia wyników próby z 

uwagi na inne presje antropogeniczne niż wynikające z realizacji przedsięwzięcia 

[…] zespół dokonujący oceny podjął kroki celem wyeliminowania w toku oceny 

czynnika oddziaływania danej presji (np. przeprowadzono ocenę elementów 

biologicznych w lokalizacjach nie objętych oddziaływaniem danej presji)? 

Jeżeli tak to odnośnie jakich elementów biologicznych lub fizykochemicznych 

podjęto kroki celem wyeliminowania w toku oceny czynnika oddziaływania danej 

presji? 

Otrzymane odpowiedzi jednoznacznie wyznaczyły kierunek dalszych prac nad 

oceną wsteczną. Pobór prób w ramach monitoringu diagnostycznego 2010-2012 

był tak prowadzony by uniknąć zakłóceń poboru z uwagi na realizację 

przedsięwzięcia lub inne presje. Jeżeli takie zakłócenie były identyfikowane próba 

była pomijana. Zostało to potwierdzone pismem z dnia 18 sierpnia 2014 roku 

skierowanym do Wykonawcy przez Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, które stanowi załącznik 11 do opracowania. 

Ocena wsteczna składa się z oceny stanu elementów hydromorfologicznych 

sprzed realizacji przedsięwzięcia, stanu elementów fizykochemicznych po 

przeliczeniu wg projektu rozporządzenia Ministra Środowiska o zmianie rozporządzenia 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód…” oraz stanu elementów 

biologicznych przeniesionych z monitoringu z lat 2010-12. 

2.2.2 Parametryzacja oddziaływań 

Uzasadnienie parametryzacji oddziaływań oddziaływań względem elementów 

hydromorfologicznych i biologicznych obejmuje: 
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 Skróconą charakterystykę danego elementu biologicznego z 

uwzględnieniem metodyki oceny stanu danego elementu w ramach 

monitoringu diagnostycznego;  

 Uzasadnienie dla przyjętej metody agregacji typów abiotycznych rzek; 

 Uzasadnienie dla przyjętej parametryzacji oddziaływań przedsięwzięć 

w odniesieniu do wskaźników oceny stanu danego elementu w ramach 

monitoringu diagnostycznego (z uwzględnieniem zastosowanej 

agregacji typów abiotycznych rzek). 

Parametryzacja oddziaływań została opracowana dla następujących grup działań: 

 Zbiorniki wodne lub grupy zbiorników wodnych (budowa nowego, 

powiększenie istniejącego); 

 Suche zbiorniki, poldery (budowa nowych); 

 Budowle piętrzące inne niż na cele zbiorników wodnych, jazy 

(budowa nowych lub rozbudowa istniejących); 

 Prace regulacyjne i utrzymaniowe w korytach naturalnych części wód, 

sztucznych lub silnie zmienionych części wód oraz rowach 

melioracyjnych; 

 Wały przeciwpowodziowe (budowa nowych lub 

przebudowa/modernizacja istniejących przywracająca lub 

zwiększająca ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych); 

 Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania 

ścieków do wód lub do urządzeń wodnych powodujące zmiany w 

charakterystyce fizycznej JCW (zmiana reżimu hydraulicznego - 

przyspieszenie przepływu lub zmiana morfologii koryta; nie 

parametryzowano wpływu na chemizm); 

 Obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz pobór wód powierzchniowych i podziemnych (ocena wpływu na 

stan ilościowy oraz ryzyka przedostawania się organizmów do danych 

obiektów). 

Prace w rowach melioracyjnych sparametryzowano w kontekście wpływu na 

wyznaczone JCW znajdujące się w zasięgu oddziaływania danych prac.  
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W przypadku każdej z powyższych kategorii przedsięwzięcia polegające na  

modernizacji/przebudowie/rozbudowie opisane zostały jedynie wówczas gdy 

powodują zmianę w charakterystyce fizycznej powierzchniowej JCW lub zmianę 

stanu ilościowego podziemnej JCW  kwalifikującą się jako oddziaływanie istotne 

z punktu widzenia parametryzacji. 

Dostępność danych w zakresie elementów biologicznych 

Analiza dostępności danych WIOŚ z lat 2010-2012 odnośnie monitoringu 

elementów biologicznych dla 110 JCW rzek objętych oddziaływaniem 

analizowanych przedsięwzięć wykazała znaczne braki w ocenie poszczególnych 

elementów (tab. 14.).  

Dla elementu Fitoplankton/Fitobentos dane rzeczywiste są dostępne dla 66 JCW, 

z uwzględnieniem danych z przeniesienia dokonanego przez WIOŚ – dla 91 JCW, 

natomiast brak jest danych dla 19 JCW (17%). Dostępność danych dla tego 

elementu jest najwyższa. 

Dla elementu Makrofity dane rzeczywiste są dostępne dla 48 JCW, z 

uwzględnieniem danych z przeniesienia dokonanego przez WIOŚ – dla 59 JCW, 

natomiast brak jest danych dla 51 JCWP (46 %). 

Dla elementu Makrozoobentos dane rzeczywiste są dostępne dla 39 JCW, z 

uwzględnieniem danych z przeniesienia dokonanego przez WIOŚ – dla 52 JCW, 

natomiast brak jest danych dla 58 JCW (53%) . 

Dla elementu Ichtiofauna dane rzeczywiste są dostępne dla 22 JCW 

(uwzględniając dane WIOŚ i dane z monitoringu 2010-2012 dostępne w bazie 

danych IRS, jako wykonawcy monitoringu), z uwzględnieniem danych z 

przeniesienia dokonanego przez WIOŚ – dla 29 JCW, natomiast brak jest danych 

dla 81 JCW (74%). Dostępność danych dla tego elementu jest najniższa. 

Kompletne dane bezpośrednie dla wszystkich elementów biologicznych są 

dostępne zaledwie dla 7 JCW (6%), a z uwzględnieniem danych z przeniesienia 

dokonanego przez WIOŚ – dla 12 JCW (11 %), natomiast dla 4 JCW (4%) brak 

jest jakichkolwiek danych o elementach biologicznych. 
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Tabela 14. Dostępność danych w monitoringu 2010-2012 dla JCW objętych 
oddziaływaniem analizowanych przedsięwzięć. 

Element biologiczny liczba JCWP Dane 

bezpośrednie 

Dane z 

przeniesienia 

Dane 

bezpośrednie i 

z przeniesienia 

Brak 

danych o 

ocenie 

2010-2012 

fitoplankton/fitobentos 110 66 25 91 19 

makrofity 110 48 11 59 51 

makrozoobentos 110 39 13 52 58 

ichtiofauna 110 22 7 29 81 

 

Udział JCW, w których nie dokonano oceny poszczególnych elementów 

biologicznych jest znaczny (19-81%). W ramach projektu „Oceny wstecznej” 

możliwe jest jedynie podanie dla tych JCW oszacowania procentowego ubytku 

odpowiedniego dla danego elementu wskaźnika. Nie ma natomiast możliwości 

określenia dla elementu nieocenionego przez WIOŚ (ani bezpośrednio ani w 

drodze przeniesienia) klasy stanu/potencjału dla lat 2010-2012, ani wartości 

wskaźnika i klasy oceny dla monitoringu operacyjnego związanego z 

oddziaływaniem przedsięwzięcia. Taka analiza możliwa jest jedynie dla tych 

elementów biologicznych w każdej JCW, dla których dostępne są wyniki oceny z 

lat 2010-2012. 

2.2.3 Ocena hydromorfologiczna 

Ocena stanu hydromorfologicznego wód wymaga rozpoznania zarówno 

warunków abiotycznych w obrębie JCW, jak i stopnia ich przekształceń 

wynikających z działalności człowieka w tym: regulacji cieku, modyfikacji 

struktury przykorytowej, ograniczenia zalewu oraz wylesienia zlewni. Ponieważ 

stopień transformacji zlewni i dolin jest znaczny, w przypadku większości cieków 

istotne jest wskazanie poziomu tych modyfikacji. Jest to zadanie trudne, gdyż 

układ i charakter poszczególnych elementów morfologicznych w zlewni 

warunkowany jest strukturą środowiska. W praktyce oznacza to, że w obrębie 

niektórych zlewni pewne elementy typowe dla dolin rzecznych mogą nie 
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występować lub są słabo wykształcone i to z przyczyn naturalnych nie 

związanych z antropopresją. Dlatego też, na potrzeby oceny wydzielono trzy 

główne typy hydromorfologiczne: górski, wyżynny, nizinny, cechujące się 

odmienną dynamiką procesów fluwialnych determinujących rozwój typowych 

układów form morfologicznych oraz wpływających na ich zmienność w profilu 

podłużnym cieku. W przypadku cieków wysokogórskich i górskich spadek 

zwierciadła wody jest zbliżony do krytycznego, co wynika z nachylenia koryta, 

które jest głęboko wcięte w podłoże, a procesy mają charakter dynamiczny - 

dominuje erozja wgłębna. Duża dostawa rumowiska ze stoku powoduje, że ich 

dno jest kamieniste lub żwirowe. Jest to tzw. strefa zasilania, niezwykle czuła na 

wszelkie modyfikacje. W krajobrazie podgórskim i wyżynnym doliny zalewowe 

mają zazwyczaj wykształconą strefę zalewową, brzegi koryta są zazwyczaj 

strome, odcinkami akumulacyjne. W korycie występują małe głazy, otoczaki 

i żwiry gruboziarniste z domieszką drobnych frakcji. Spadek podłużny jest 

najczęściej mniejszy od krytycznego, co sprzyja zmienności form 

akumulacyjnych i erozyjnych zarówno w korycie, jak i strefie zalewowej. Rzeki 

nizinne z reguły odznaczają się szeroką strefą dolinną z dobrze rozwiniętym 

systemem teras zalewowych i nadzalewowych. Koryto meandruje, rozcinając 

różnofrakcyjne miąższe osady aluwialne. Migracja pozioma wynika z jednej 

strony z niewielkiego nachylenia koryta, a  z drugiej z transportu zawiesiny. 

Zwierciadło wody jest gładkie. Wody wysokie i przepływ pozakorytowy 

kształtują morfologię strefy zalewowej, prowadząc często do przerwania 

meandrów. Wody średnie i niskie mieszczą się zazwyczaj w korycie i różnicują 

morfologię strefy dna. Substrat dna składa się z w przewadze z drobnych piasków 

i namułów rzecznych i organicznych. W obrębie każdego typu wyróżniono kilka 

podtypów hydromorfologicznych. Odzwierciedlają litologię osadów korytowych 

wskazując pośrednio na typowe układy form morfologicznych. Do każdego typu 

hydromorfologicznego przypisano konkretny typ abiotyczny. W drugim etapie 

skupiono się na opracowaniu wytycznych do oceny stanu hydromorfologicznego 

wód uwzględniając polskie przepisy prawne, JCW oraz metody opracowane na 

potrzeby oceny warunków hydromorfologicznych w Polsce i na świecie. 

W efekcie przy ostatecznej ocenie uwzględniono zarówno elementy wymienione 

w Rozporządzeniu (Dz.U. z 2011 nr 258 poz. 1549, Rozporządzenie Ministra 
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Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych), jak i cechy abiotyczne mające istotny wpływ na przebieg 

procesów fluwialnych, których modyfikacja będąca wynikiem oddziaływania 

może prowadzić do pogorszenia stanu hydromorfologicznego wód. Analizowano 

między innymi reżim hydrologiczny JCWP, ciągłość morfologiczną z 

uwzględnieniem ilości barier poprzecznych, sekwencję form morfologicznych 

charakterystycznych dla danego typu hydromorfologicznego. Stan ilościowy 

i morfologiczny wód oceniano w oparciu o wybrane wskaźniki brane pod uwagę 

przy wyznaczaniu JCW silnie zmienionych: wskaźnik obwałowań, wskaźnik 

regulacji oraz wskaźnik budowli piętrzących (Błachuta et al). Odnosząc uzyskane 

wyniki do odcinka referencyjnego (wytypowanego na potrzeby oceny naturalnych 

warunków hydromorfologicznych i wskazania typowych układów form 

korytowych oraz ich zmienności dla danej JCW) wskazano na zmienność 

elementów morfologicznych lub jej ograniczenie. W ostatnim etapie na podstawie 

opracowanych wytycznych wskazano warunki określające stan 

hydromorfologiczny: bardzo dobry, dobry i poniżej dobrego. Stan bardzo dobry 

dopuszcza pewne modyfikacje w morfologii cieku i strefie zalewowej jednak w 

bardzo ograniczonym zakresie.  Stan dobry wskazuje na modyfikacje warunków 

naturalnych na poziomie umiarkowanym i dużym (25-50%) przy zachowaniu 

naturalnej zmienność struktur korytowych reprezentatywnych dla typu 

abiotycznego, która miejscami może być ograniczona, jednak ograniczenie to nie 

powinno przekraczać 30% długości JCW. Stan poniżej dobrego wskazuje na 

znaczące modyfikacje strefy zalewowej, brzegu i dna, oznacza brak ciągłości 

morfologicznej, obwałowanie poza skarpą przekracza 25 % długości JCW oraz 

piętrzenie wody > 25 % dł. odcinka JCW.  

2.2.4 Ocena wsteczna - prezentacja wyników analiz  

Na potrzeby prezentacji wykonanych analiz i zestawienia wyników dla 

poszczególnych JCW wykonano następujące zestawienia: 
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a) tabelę formacie Excel 2010 (.xlsx), zawierającą ocenę wsteczną JCWP 

objętych oddziaływaniem przedsięwzięć podzieloną na pięć bloków. 

Tabela ta stanowi załącznik 8 do opracowania; 

b) tabelę formacie Excel 2010 (.xlsx), w której zestawiono dane wejściowe i 

rezultat przeliczenia wyników monitoringu realizowanego w latach;  

 2007-09 w ramach PMŚ odniesieniu do elementów fizykochemicznych 

dokonanego wg projektu rozporządzenia Ministra Środowiska o zmianie 

rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. Tabela ta stanowi załącznik 9 do opracowania. 

c) karty oceny przedsięwzięć – wykonany dodatkowo zestaw kart 

prezentujących oddziaływanie poszczególnych przedsięwzięć na jednolite 

części wód. Karty zostały przygotowane w celu zwiększenia czytelności 

opracowania i dostarczenia beneficjentom wyselekcjonowanej informacji 

dotyczącej realizowanych przez nich projektów; 

d)  Warstwy przestrzenne GIS 

Ocena wsteczna JCWP objętych oddziaływaniem przedsięwzięć - tabela 

zbiorcza (Załącznik 8) 

Blok pierwszy (kolumny C-AA) stanowi część analityczną zawierająca wykonane 

analizy. Blok ten składa się z następujących elementów: 

e) opis celu środowiskowego  

f) identyfikacja czynników oddziaływania przedsięwzięć; 

g) parametryzacja oddziaływania przedsięwzięć; 

h) stan elementów hydromorfologicznych sprzed i po realizacji 

przedsięwzięć. 

Blok drugi (kolumny AB-AQ) stanowi podsumowanie wykonanych analiz 

i zawiera: 
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i) stan elementów biologicznych w świetle monitoringu diagnostycznego 

2010-2012; 

j) stan/potencjał elementów fizykochemicznych wg monitoringu 2010-2012; 

k) stan/potencjał elementów fizykochemicznych wg monitoringu 2007-2009; 

l) szacowane wyniki oceny stanu/ potencjału ekologicznego w zakresie 

elementów biologicznych; 

m) ocenę wpływu przedsięwzięcia na klasę stanu/potencjału ekologicznego 

JCWP; 

n) ocenę stanu/ potencjału ekologicznego wód 2007-2009 – ocena wsteczna. 

Blok trzeci (kolumny AR-BA) zawiera opis JCW wg Planu Gospodarowania 

Wodami 

Blok czwarty (kolumny BB-BQ) zawiera informacje o przedsięwzięciach – 

nazwa, beneficjent, lokalizacja, kategoria oraz opis przedsięwzięcia; 

Blok piąty (kolumny BR-BS) zawiera informacje o sposobie oceny 

stanu/potencjału ekologicznego w danej JCWP. 

Zestawienie przeliczonych wyników monitoringu realizowanego w latach 

2007-2009 (Załącznik 9) 

Tabela składa się z dwóch arkuszy. Arkusz „przeliczone dane dla ppk” zawiera 

zestawione wyniki pomiarów dla wszystkich punktów pomiarowo – kontrolnych 

(ppk) powiązanych z analizowanymi JCW oraz wyniki przeliczeń wg nowej 

metodyki dla poszczególnych ppk. Arkusz „Przeliczenie 2007-2009 wyniki” 

zawiera zestawienie klas elementów fizykochemicznych będących wynikiem 

przeliczenia surowych danych z monitoringu wg nowej metodyki dla 

analizowanych JCWP oraz pierwotne wyniki monitoringu 2007-2009. Należy 

zwrócić uwagę że w części JCW zostały wykonane pomiary poszczególnych 

parametrów fizykochemicznych które zgodnie z treścią zamówienia wartości 

zostały przeliczone zgodnie z metodyką wg projektu rozporządzenia. Jednakże 

wyniki monitoringu WIOŚ nie zawierają oceny stanu fizykochemicznego tej 

części wód dokonanej na podstawie tych wyników. Zgodnie w otrzymanym 
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stanowiskiem WIOŚ wyniki te zostały prawdopodobnie uznane za obarczone 

błędem i nie zostały uwzględnione w ocenie. 

Karty oceny przedsięwzięć (Złącznik 10) 

Karty oceny przedsięwzięć zawierają określony zestaw informacji stanowiących 

wyciąg z tabeli oceny wstecznej (Załącznik 9). W kartach zawarto kluczowe 

informacje dotyczące. W odróżnieniu od tabeli, która zestawia dane w układzie 

dla poszczególnych JCW karty wykonane zostały w dla poszczególnych 

przedsięwzięć i choć zawierają te same dane, co tabela układ karty umożliwia jest 

bardziej czytelny i jasno ukazuje oddziaływanie przedsięwzięć na poszczególne 

JCW. 

Karty oceny przedsięwzięć zostały wykonane wg ustalonego wspólnie z 

Zamawiającym schematu i zawierają: 

o) informacje podstawowe – indywidualny numer przedsięwzięcia (nadany 

przez Wykonawcę), kody i nazwy JCW powiązanych z przedsięwzięciem 

oraz ich status i cele środowiskowe;  

p) opis przedsięwzięcia – zawiera następujące elementy charakterystyka, 

rodzaj i zakres prac, terminy realizacji, harmonogram prac. Poziom 

szczegółowości uzależniony jest od potrzeb od  jakości i kompletności 

otrzymanych danych; 

q)  identyfikację czynników oddziaływania przedsięwzięcia; 

r) charakterystykę hydromorfologiczną JCW, ocenę stanu/potencjału 

elementów hydromorfologicznych w przed i po realizacji inwestycji;  

s) stan potencjał elementów fizykochemicznych wg monitoringu 2010-12; 

t) stan potencjał elementów biologicznych wg monitoringu 2010-12; 

u) parametryzację oddziaływań przedsięwzięcia, w tym opis oddziaływań i 

przewidywane zmiany wartości wskaźników dla elementów 

fizykochemicznych i biologicznych; 

v) szacowane wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego w zakresie 

elementów biologicznych przy czym należy podkreślić że jest to 

potencjalny wynik oceny wykonanej w oparciu o monitoring 
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diagnostyczny w przypadku gdyby punkt pomiarowy podlegał wpływowi 

zmian będących efektem przedsięwzięcia;  

w) ocena wpływu przedsięwzięcia na klasę stanu/potencjału ekologicznego 

JCWP – element karty stanowiący podsumowanie przeprowadzonych 

analiz wskazuje czy przedsięwzięcie oddziałuje na JCW w taki sposób, że 

nastąpi lub przypuszcza się że nastąpi zmiana klasy stanu/potencjału 

ekologicznego. 

x) Ocena stanu potencjału ekologicznego wód 2007-2009 – Ocena wsteczna 

– kluczowy element dający odpowiedź na pytanie stanowiące główny 

przedmiot opracowania. Ocena składa się z oceny stanu elementów 

hydromorfologicznych sprzed realizacji przedsięwzięcia, stanu elementów 

fizykochemicznych po przeliczeniu wg projektu rozporządzenia Ministra 

Środowiska o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód…” oraz stanu elementów biologicznych zgodnie z 

przyjętą metodyką przeniesionych z monitoringu z lat 2010-12. 

Dane przestrzenne (Załącznik 11) 

Kluczowe dane zawarte z tabeli ocena wsteczna (załącznik 8) zostały również 

zaprezentowane w postaci tabeli atrybutów warstwy przestrzennej SHAPE w 

odwzorowaniu PUWG 1992 z  określeniem pól według standardu dBase i 

podanymi odwzorowaniami w plikach PRJ. Atrybuty zostały przypisane JCWP 

poddanym oddziaływaniu analizowanych projektów. 

3 Załączniki 

1. Wytyczne metodologiczne do oceny stanu hydromorfologicznego wód  

2. Uzasadnienie parametryzacji oddziaływań - elementy hydromorfologiczne 

3. Uzasadnienie parametryzacji oddziaływań - elementy biologiczne 

4. Tabela parametryzacji oddziaływań  - ichtiofauna (tylko w wersji elektronicznej) 

5. Tabela parametryzacji oddziaływań  - makrozoobentos (tylko w wersji 

elektronicznej) 

6. Tabela parametryzacji oddziaływań  - makrofity (tylko w wersji elektronicznej) 

7. Tabela parametryzacji oddziaływań  - fitobentos/fitoplankton (tylko w wersji 

elektronicznej) 
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8. Karty oceny przedsięwzięć (tylko w wersji elektronicznej) 

9. Ocena wsteczna JCWP objętych oddziaływaniem przedsięwzięć -  tabela zbiorcza 

(tylko w wersji elektronicznej) 

10. Zestawienie przeliczonych wyników monitoringu realizowanego w latach 2007-

09 w oparciu o wytyczne z projektu rozporządzenia Ministra Środowiska 

o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. (tylko w wersji elektronicznej) 

11. Warstwy przestrzenne (tylko w wersji elektronicznej) 
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Synteza  

Praca pt. „Przeprowadzenie interpretacji wyników oceny stanu/potencjału jednolitych 

części wód przejściowych i przybrzeżnych w oparciu o projekt Ministra Środowiska  

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, a także” została zrealizowana na 

podstawie umowy numer KZGW/DPiZW-ow/FW/5002/1/2014 z dnia 11 września 2014 roku 

pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Grzybowskiej 82/84 a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym 

Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.  

Zgodnie z umową zostały wykonane następujące zadania:  

1. Przeprowadzenie interpretacji wyników oceny stanu/potencjału jednolitych części wód 

przejściowych i przybrzeżnych w oparciu o projekt rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.  

2. Opracowanie ostatecznego zestawu celów środowiskowych dla wód morskich zgodnie 

z art. 61n ustawy Prawo wodne oraz art. 10 Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii 

Morskiej.  

3. Przygotowanie i wypełnienie formularzy raportowych do KE. 

4. Przygotowanie rekomendacji, pod kątem przyszłych programów działań, służących 

ochronie wód morskich w latach 2016-2021.  

Ocenę stanu wód wykonano w oparciu o Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z 1 kwietnia 2014 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. 

Interpretację wyników oceny stanu/potencjału jednolitych części wód przejściowych  

i przybrzeżnych przeprowadzono dla czterech jednolitych części wód (jcw) w tym dwóch 

przejściowych i dwóch przybrzeżnych (tabela 1). Dorzecze Odry było reprezentowane przez 

jedną jcw przejściową i jedną jcw przybrzeżną. W ten sam sposób było reprezentowane 

dorzecze Wisły.  

  



2 
 

Tabela 1. Jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych poddane interpretacji 

wyników oceny stanu/potencjału 

Nazwa jcw Kod jcw Kod ppk Nazwa ppk Dorzecze   

Ujście Świny PLTW V WB 7 PL02S0103_0444 SW Odry 

Dziwna-Świna PLCW III WB9 PL02S0104_0447 2 Odry 

Zatoka Gdańska 

Wewnętrzna  

PLTW IV WB 4 PL01S0203_0719 

PL01S0203_0720 

T16 

T18 

Wisły 

Mierzeja 

Wiślana  

PLCW I WB 1 PL01S0203_0739 19 Wisły 

 

Stan wód omawianych jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych oceniony 

na podstawie projektu rozp. Ministra Środowiska z 1 kwietnia 2014 w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych został określony jako ZŁY, z wyjątkiem jcw Mierzeja 

Wiślana, dla której nie można było określić stanu ekologicznego na podstawie dostarczonych 

wyników badań. Powyższa ocena stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) została 

sporządzona na podstawie bardzo ograniczonej liczby wskaźników. 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych nie zmienia zasadniczo wcześniejszych regulacji prawnych zasad 

klasyfikowania stanu wód a jedynie je porządkuje, uzupełnia i uściśla.  

Zmiany odnoszące się do wskaźników omawianych w niniejszym opracowaniu dotyczą 

przede wszystkim: wymaganych zakresów czasowych z których powinny pochodzić dane 

niezbędne do wyliczenia wartości niektórych wskaźników, takich jak: chlorofil „a”, 

przezroczystość, fosfor całkowity i fosforany; sposobu obliczania średnich w przypadku 

wystąpienia wartości poniżej granicy oznaczalności; minimalna liczba wyników do obliczenia 

średniej. 

Podsumowując można stwierdzić, że zmiany w procesie oceny stanu/potencjału 

ekologicznego jcw i stanu jcw wynikające z zastąpienia dotychczas obowiązujących regulacji 
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prawnych z projektem rozp. MŚ z 2014 nie wpłynęły na wynik tej oceny. Jednak zmiana 

kryteriów, które muszą spełniać dane wykorzystane do obliczania poszczególnych 

wskaźników, uniemożliwia przeprowadzenie oceny dla jcw Mierzeja Wiślana. Porównanie 

wyników oceny przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami rozp. MŚ z lat 2008 i 2011  

i Projektu Rozp. MŚ z 2014 zamieszczono w tabeli 2.  

Tabela 2. Porównanie wyników oceny przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami rozp. MŚ  

z lat 2008 i 2011 i Projektu Rozp. MŚ z 2014 (kody kolorystyczne zgodne  

z załącznikiem 12 Projektu Rozporządzenia MŚ dotyczącym sposobu prezentacji 

wyników klasyfikacji) 

Nazwa  i kod 

JCW 

Nazwa 

ppk 

stan/potencjał ekologiczny JCW stan JCW 

z raportów 

WIOŚ* 

 

na podstawie dostarczonych 

wyników badań  

z raportów 

WIOŚ* 

na podstawie dostarczonych 

wyników badań 

na podstawie 

Rozp. MŚ z 

2008 i 2011 

na podstawie 

Projektu Rozp. 

MŚ z 2014 

na podstawie 

Rozp. MŚ z 

2008 i 2011 

na 

podstawie 

Projektu 

Rozp. MŚ z 

2014 

Ujście Świny 
PLTW V WB 7 

SW słaby umiarkowany umiarkowany zły zły zły 

Dziwna-

Świna  

PLCW III WB9 

2 słaby zły zły zły zły zły 

Zatoka 

Gdańska 

Wewnętrzna 
PLTW IV WB 4 

T16 

T18 

zły umiarkowany umiarkowany zły zły zły 

Mierzeja 

Wiślana 
PLCW I WB 1 

19 zły brak danych brak danych zły zły brak 

danych 

*p. Raporty o stanie środowiska w poszczególnych województwach na stronach internetowych WIOŚ 

Zrezygnowanie w przeprowadzaniu oceny ze średniej rocznej dla chlorofilu „a”, 

przezroczystości, fosforu całkowitego i fosforanów pokazuje, że na podstawie dostarczonych 

wyników badań, oceny przeprowadzone zgodnie z dwoma rozporządzeniami (obowiązującym 

i propozycją) różnią się. Przyjęcie błędnych danych może w zasadniczy sposób wpłynąć na 

wynik oceny, co bezpośrednio przekłada się na osiąganie celów środowiskowych.  

 

Podstawą do realizacji Zadania 2 była aktualna wersja „Wstępnej oceny stanu środowiska 

wód morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego”. Przeprowadzono także analizę 
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najnowszych dokumentów Komisji Europejskiej, grup roboczych Komisji Europejskiej, 

HELCOM i innych stanowiących przewodniki i wskazówki do opracowania celów 

środowiskowych. Należy nadmienić, że wspomniane dokumenty są dokumentami żywymi, 

zmieniającymi się zgodnie z ustaleniami grup ekspertów odnośnie ustalania sposobu 

ustanawiania i rozumienia definicji dobrego stanu ekologicznego. Ustalenia grup roboczych 

KE i HELCOM pokazują kierunek są dokumentami wytyczającymi generalny kierunek.  

W odniesieniu do regionów, wskaźniki, cele, wartości graniczne dla GES oraz inne elementy 

są opracowywane przez lokalnych ekspertów.  

Głównymi dokumentami, wykorzystywanymi podczas ustalania zestawu celów 

środowiskowych były spośród dokumentów Komisji Europejskiej były Ramowa Dyrektywa 

w sprawie Strategii Morskiej (2008/56/WE) Parlamentu i Rady Europejskiej z 17 czerwca 

2008 roku oraz Decyzja Komisji 2010/477/UE z 1 września 2010 roku. Wykorzystywano 

dokumenty grup roboczych, powołanych do opracowania przewodników, zaleceń itd., na 

podstawie których państwa członkowskie opracowują zestaw celów środowiskowych oraz 

wartości graniczne dobrego stanu ekologicznego.  

Zgodnie z zapisami z art. 61n ustawy Prawo wodne oraz art. 10 Dyrektywy Ramowej w 

sprawie Strategii Morskiej opracowano cele środowiskowe dla 11 cech w wydzielonych 

akwenach, dla których została przeprowadzona wstępna ocena stanu środowiska wód 

morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego i określenie kryteriów osiągnięcia dobrego stanu 

środowiska (GES). Część opisowa i tabelaryczna określonych celów została zamieszczona w 

oddzielnym dokumencie. Opis celów i wymagane terminy ich osiągnięcia przedstawiono 

tabelarycznie.  

Analiza dokumentów pokazuje, że system osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego 

(GES) jest wielopoziomowy procesem złożonym, na który składają się znane i opracowane 

wskaźniki podstawowe (dla których wyznaczono wartości progowe) oraz nieznane wartości 

wskaźników, będące w opracowaniu. Dobry stan środowiska jest celem nadrzędnym (w 

odniesieniu do każdej z 11 cech), który jest scharakteryzowany przez pożądany stan 

jakościowych kryteriów, a te z kolei są określane przez mierzalne cele środowiskowe – 

wartości odpowiednich wskaźników.  
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W ramach realizacji Zadania 3 wypełniono w wersji elektronicznej bazę danych do 

raportowania Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej w zakresie art. 10 (pliki: 

MFSD Reporting Database v3_PL.mdb oraz MFSD10TI_20141126_161824.xml).  

 

W ramach realizacji Zadania 4 opracowano rekomendacje, pod kątem przyszłych 

programów działań, służących ochronie wód morskich w latach 2016-2021 i osiągnięciu 

dobrego stanu środowiska. Cele środowiskowe opracowano dla każdej z cech i przypisano do 

akwenów, dla których została przeprowadzona ocena wstępna.  

Główną rekomendacją, odnoszącą się do wszystkich cech, jest zebranie dostatecznej 

liczby wiarygodnych danych. Pozyskanie danych pozwoli na przeprowadzenie oceny 

realizacji ustanowionych celów środowiskowych a następnie posłuży do zdefiniowania 

następnych szczegółowych celów środowiskowych.  

Niektóre ze wskaźników podstawowych nie mają zastosowania w wodach polskich. Na 

przykład dla cechy C1 – Bioróżnorodność, nie jest możliwe zbadanie grubości tkanki 

tłuszczowej lub stanu zdrowotnego. Badanie takie przeprowadzane jest na martwym 

osobniku. Z tego względu eksperci pracujący w ramach grupy HELCOM MORE (grupa 

HELCOM do spraw rewizji monitoringu Morza Bałtyckiego) przyjęła decyzję, że 

wymienione wyżej parametry fok będą badały jedynie kraje, w których prowadzi się odłów 

fok. Jedynym wskaźnikiem dotyczącym ssaków morskich jest przyłów.  

Niektóre wskaźniki mają zastosowanie do wszystkich akwenów, inne natomiast tylko do 

niektórych. Taka sytuacja ma miejsce przed wszystkim dla cech określanych jako czynniki 

presji, to jest C7 – Warunki hydrograficzne, C8 – Substancje zanieczyszczające i efekty ich 

oddziaływań, C9 – Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych 

do spożycia, C10 – Odpady w środowisku morskim i C11 – Hałas podwodny.  

Przeprowadzenie oceny, a tym samym określenie celów szczegółowych nie było możliwe 

z powodu braku danych. Oceny nie przeprowadzono dla cechy 2 – Gatunki obce, cechy 11 – 

Hałas podwodny. W ograniczonym zakresie przeprowadzono ocenę dla cechy 7 – Warunki 

hydrograficzne oraz cechy 10 – Śmieci w środowisku morskim.  
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Kontynuacja monitoringu środowiska wód morskich umożliwi opracowanie wskaźników 

podstawowych, ustanowienia wartości granicznych dla dobrego stanu i wyznaczenie 

szczegółowych celów środowiskowych. Wprowadzenie monitoringu hydromorfologicznego i 

hałasu podwodnego pozwoli na opracowanie odpowiednich wskaźników dla cechy 7 (oraz 

powiązanej z nią cechy 6) oraz cechy 11. 

Wykaz celów, terminów realizacji oraz krótki opis został zamieszczony w dokumencie 

„Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich dla osiągnięcia dobrego stanu wód 

morskich”.  
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Wstęp 

 

Praca pt. „Przeprowadzenie interpretacji wyników oceny stanu/potencjału jednolitych 

części wód przejściowych i przybrzeżnych w oparciu o projekt Ministra Środowiska w 

sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, a także opracowanie 

ostatecznego zestawu celów środowiskowych dla wód morskich” została zrealizowana na 

podstawie umowy numer KZGW/DPiZW-ow/FW/5002/1/2014 z dnia 11 września 2014 roku 

pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Grzybowskiej 82/84 a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym 

Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.  

Zgodnie z umową zostały wykonane następujące zadania:  

1. Przeprowadzenie interpretacji wyników oceny stanu/potencjału jednolitych części wód 

przejściowych i przybrzeżnych w oparciu o projekt rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.  

2. Opracowanie ostatecznego zestawu celów środowiskowych dla wód morskich zgodnie 

z art. 61n ustawy Prawo wodne oraz art. 10 Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii 

Morskiej.  

3. Przygotowanie i wypełnienie formularzy raportowych do KE. 

4. Przygotowanie rekomendacji, pod kątem przyszłych programów działań, służących 

ochronie wód morskich w latach 2016-2021.  
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Zadanie 1 

Przeprowadzenie interpretacji wyników oceny stanu/potencjału 

jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych w oparciu o projekt 

rozporządzenia Ministra Środowiska: w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych. 

 

1.1 Wykonanie oceny zgodnie z projektem rozporządzenia 

Badania stanu środowiska morskiego w polskich obszarach morskich są prowadzone 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W 2007 roku rozpoczęto wdrażanie 

monitoringu jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z wymaganiami 

Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego oraz zapisami krajowego Prawa 

Wodnego. Prace były prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska 

 i miały charakter badań wstępnych.  

Ocena stanu/potencjału wód wybranych JCW oraz jej interpretacja została wykonana  

z wykorzystaniem wybranych monitoringowych danych biologicznych i fizykochemicznych 

przekazanych przez Zamawiającego. Przekazane dane obejmują okres od kwietnia do 

listopada 2007 roku i dotyczą pomiarów prowadzonych w pięciu punktach pomiarowo-

kontrolnych (ppk) zlokalizowanych w 4 jednolitych częściach wód (JCW) przybrzeżnych  

i przejściowych przylegających do województw zachodniopomorskiego i pomorskiego Trzy 

spośród rozpatrywanych JCW to wody sklasyfikowane jako naturalne, natomiast PLTW V 

WB 7 – Ujście Świny ma status silnie zmienionej części wód. Do interpretacji przekazano 

wyniki badań dla 4 parametrów: chlorofilu „a”, przezroczystości, fosforanów i fosforu 

ogólnego (Tabela 1).  

Ocenę stanu wód na podstawie w/w parametrów wykonano w oparciu o projekt 

rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych, zwany dalej projektem rozporządzenia.  

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, klasyfikację rozpoczęto od analizy elementu 

biologicznego: chlorofilu „a”. W projekcie rozporządzenia wskaźnikiem jakości wód 

wchodzących w skład elementów biologicznych są wartości średnie z pomiarów chlorofilu 

„a” przeprowadzonych w okresie od czerwca do września. Spośród wyników dotyczących 
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tego parametru dostarczonych przez zamawiającego jedynie 6 spełnia to kryterium. Ze 

względu na brak odpowiednich danych dla JCW Mierzeja Wiślana, nie było możliwe 

przyporządkowanie tego obszaru do odpowiedniej klasy jakości wód zdefiniowanych przez 

projekt rozporządzenia (tabela 1).  

 

Tabela 1. Zestawienie dostarczonych danych dotyczących elementów biologicznych i fizyko-

chemicznych dla poszczególnych JCW. 

 

Nazwa 

JCW 

Wojewódz

-two 

Daty 

poboru prób 

Elementy 

biologiczne 
Elementy fizyko-chemiczne 

Chlorofil 

"a"
(x)

 

Przezro-

czystość  

Stężenie 

fosfora-

nów 

Stężenie 

fosforu 

ogólnego 

Ujście 

Świny 

Zachodnio

-

pomorskie 

26.04.2007 

21.05.2007 

18.06.2007 

18.07.2007 

27.08.2007 

24.09.2007 

16.10.2007 

+ 

+ 

+* 

+* 

+* 

+* 

+ 

+ 

+ 

+* 

+* 

+* 

+* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+* 

+* 

+* 

+* 

+ 

Dziwna-

Świna 

Zachodnio

-

pomorskie 

20.09.2007 

01.10.2007 

17.10.2007 

+* 

+ 

+ 

+* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+* 

+ 

+ 

Zatoka 

Gdańska 

Wewnętrzn

a 

Pomorskie 

26.09.2007 

16.10.2007 

22.10.2007 

08.11.2007 

15.11.2007 

+* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+* 

+ 

+ 

+ 

+ 

Mierzeja 

Wiślana 
Pomorskie 

22.10.2007 

19.11.2007 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(x)
 dostarczone dane dotyczące stężeń chlorofilu "a" dla JCW Zatoka Gdańska Wewnętrzna i 

Mierzeja Wiślana wyrażone były w mg/l. Założono, że taka jednostka została użyta 

pomyłkowo a podane wartości wyrażone są  

w mg/m
3
 

* terminy poboru prób spełniające kryteria wymagane w projekcie rozporządzenia
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Rys. 1. Położenie JCW poddanych ocenie w obrębie województwa zachodnio-pomorskiego 

 

 
 

Rys. 2. Położenie JCW poddanych ocenie w obrębie województwa pomorskiego 

 

Poprzez porównanie wartości wskaźnika uzyskanego z dostarczonych danych 

monitoringowych z wartościami wskaźnika określonego dla poszczególnych jednolitych 

części wód dokonano klasyfikacji elementów biologicznych do jednej z pięciu klas jakości 

wód powierzchniowych: wody przejściowe Zatoki Gdańskiej Wewnętrznej oraz Ujścia Świny 

zaklasyfikowano do klasy III, natomiast wody przybrzeżne Dziwna-Świna zaliczono do klasy 

V (Tabela 2). 
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Tabela 2.  Wyniki klasyfikacji elementów biologicznych 

 

Nazwa JCW 
Klasa jakości wód 

powierzchniowych 

stan/potencjał 

biologicznego 

wskaźnika jakości wód 

Ujście Świny 
III umiarkowany 

Dziwna-Świna 
V zły 

Zatoka Gdańska 

Wewnętrzna  

III umiarkowany 

Mierzeja 

Wiślana  

brak oceny Brak oceny 

 

W następnym etapie przeprowadzono klasyfikację elementów fizykochemicznych, 

które zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną odgrywają rolę uzupełniającą w stosunku do 

elementów biologicznych. Po dokonaniu weryfikacji dostarczonych danych według kryteriów 

zawartych w projekcie rozporządzenia (odpowiedni termin poboru prób - patrz tabela 1 i co 

najmniej 4 wartości pomiarowe dla danego JCW) stwierdzono, że jedynie dane dotyczące 

przezroczystości i stężenia fosforu ogólnego dla JCW Ujście Świny spełniają, wymagane 

rozporządzeniem, warunki. Na podstawie tych danych przypisano silnie zmienionej części 

wód Ujście Świny potencjał poniżej dobrego.  

W oparciu o Działanie 4, opisane w załączniku 7 projektu rozporządzenia, 

omawianym częściom wód nadano, w zakresie elementów hydromorfologicznych, 

odpowiednie klasy: dla wód przybrzeżnych Dziwna-Świna klasę V, a dla wód przejściowych 

Zatoki Gdańskiej Wewnętrznej klasę III. W przypadku wód przejściowych Ujście Świny, 

wyznaczonej jako silnie zmieniona, przypisano umiarkowany potencjał na podstawie 

Działania 2 zawartego w załączniku 8. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, w przypadku gdy stan/potencjał elementu 

biologicznego jakości wód jest umiarkowany (III klasa), słaby (IV klasa) lub zły (V klasa), 

wówczas nadaje się taki sam stan ekologiczny wód. Natomiast, gdy stan/potencjał wskaźnika 

biologicznego jakości wód jest bardzo dobry/maksymalny (I klasa) lub dobry (II klasa) 

w ocenie stanu ekologicznego należy uwzględnić również stan/potencjał wskaźników 

fizykochemicznych (załącznik nr 7 lub 8). Ocenę końcową stanu wód (stan dobry lub zły) 

przeprowadza się na podstawie oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. 

W przypadku, gdy stan/potencjał ekologiczny jest umiarkowany, słaby lub zły, wówczas stan 

wód klasyfikuje się jako zły. Natomiast, gdy stan ekologiczny jest dobry lub bardzo dobry 

wówczas rozpatruje się również wyniki oceny stanu chemicznego wód. 
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Na podstawie klasyfikacji poszczególnych wskaźników oraz zapisów propozycji 

rozporządzenia (zał. 7, 8) poszczególnym jednolitym częściom wód nadano odpowiednią 

klasę stanu/potencjału ekologicznego. Stan jakości wód Zatoki Gdańskiej Wewnętrznej 

określono jako umiarkowany, jednolitej części wód przybrzeżnych Dziwna-Świna nadano 

klasę V, a potencjał ekologiczny JCW Ujście Świny ustalono jako umiarkowany. Dla JCW 

Mierzeja Wiślana nie ustalono stanu ekologicznego ze względu na brak danych zarówno dla 

wskaźników elementów biologicznych jak i wspierających je elementów fizykochemicznych. 

Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego wód przejściowych i przybrzeżnych przylegających 

do województw pomorskiego i zachodniopomorskiego przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 3. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego JCW (kod kolorystyczny zgodnie z RDW) 

 

Nazwa JCW 
klasa jakości JCW stan/potencjał ekologiczny JCW 

Ujście Świny 
III umiarkowany 

Dziwna-Świna 
V zły 

Zatoka Gdańska Wewnętrzna  
III umiarkowany 

Mierzeja Wiślana  
brak danych brak danych 

 

Stan wód omawianych jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych 

oceniony na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 kwietnia 2014 r. 

 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych został określony jako ZŁY, 

 z wyjątkiem JCW Mierzeja Wiślana, dla której nie można było określić stanu ekologicznego 

na podstawie dostarczonych wyników badań. Powyższa ocena stanu ekologicznego (lub 

potencjału ekologicznego) została sporządzona na podstawie bardzo ograniczonej liczby 

wskaźników. Zbiór dostarczonych danych jest zbyt mały zarówno pod względem liczby 

wyników jak i okresów pomiarowych, wskaźniki wyliczane były niejednokrotnie na 

podstawie 2-3 wartości stężeń lub oceniane na podstawie jednego pomiaru. Konieczne było 

odrzucenie części danych, gdyż nie obejmowały one zalecanego okresu pomiarowego dla 

poszczególnych parametrów, nie obejmowały wymaganego zakresu sezonowego. 

Dane, choć spełniają warunki formalne, ze względu na swoją fragmentaryczność bądź 

niewielką ilość często mogą stanowić podstawę do niewłaściwej oceny. Przykładem takiej 

sytuacji są dane dotyczące chlorofilu „a„ dla JCW Zatoka Gdańska Wewnętrzna, gdzie  

w 2007 roku badania rozpoczęto dopiero pod koniec sezonu letniego, a nieliczne dane 
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obejmowały okres od końca września do listopada. Zastosowanie do oceny jednej wartości 

stężenia chlorofilu odnoszącej się do końca sezonu wegetacyjnego może skutkować 

niewłaściwym zaklasyfikowaniem tego rejonu. 

W świetle powyższych rozważań zasadność przeprowadzania takiej oceny, opartej na 

bardzo ograniczonej liczbie wskaźników wyliczonych na fragmentarycznych danych, jest co 

najmniej dyskusyjna, a jej zgodność z zaleceniami Działania 1 załącznika 7 i 8 projektu 

rozporządzenia budzi wątpliwości. 

Podobne zastrzeżenia były już wcześniej podnoszone w Raporcie do Komisji 

Europejskiej pt „Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich polskiej strefy Morza 

Bałtyckiego”. 

1.2. Ocena wpływu rozporządzenia na wynik oceny. 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych nie zmienia zasadniczo wcześniejszych regulacji prawnych zasad 

klasyfikowania stanu wód a jedynie je porządkuje, uzupełnia i uściśla.  

Zmiany odnoszące się do wskaźników omawianych w niniejszym opracowaniu 

dotyczą przede wszystkim wymaganych zakresów czasowych z których powinny pochodzić 

dane niezbędne do wyliczenia niektórych wskaźników (tabela 4). 

 

Tabela 4.  Zmiany wymagań dotyczących terminów poboru prób chlorofilu „a”, fosforanów  

i fosforu ogólnego oraz terminów prowadzenia pomiarów przezroczystości 

wprowadzone w projekcie rozporządzenia w stosunku do rozporządzenia MŚ z 20 

sierpnia 2008 r. 

 

 Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 20 sierpnia 

2008 r. 

Projekt rozporządzenia 

Ministra Środowiska z 1 

kwietnia 2014 r. 

Chlorofil „a” V-IX ; średnia roczna  VI-IX 

Przezroczystość V-IX ; średnia roczna  VI-IX 

Fosfor całkowity V-IX ; średnia roczna  VI-IX 

Fosforany I-III ; średnia roczna  I-III 

 

W projekcie rozporządzenia uściślono również sposób obliczania średnich w 

przypadku wystąpienia wartości poniżej granicy oznaczalności. Ustalono także minimalną 

ilość wyników pomiarów przyjmowaną do obliczeń średniej (minimum 4 wartości ). 



9 

 

Powyższe zmiany miały wpływ jedynie na wynik klasyfikacji poszczególnych wskaźników 

elementów biologicznych i fizykochemicznych. Natomiast nie wpłynęły na ostateczną ocenę 

stanu poszczególnych jednolitych części wód. Stan wszystkich omawianych JCW oceniany 

jest na zły zarówno na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 r.,  

9 listopada 2011 r. jak i projektu rozporządzenia z 2014 r. (zgodnie z rozporządzeniami 

stan/potencjał ekologiczny JCW jest oceniany jako zły jeśli już stan ekologiczny określono na 

poniżej dobrego).  

Można więc stwierdzić, że zmiany w procesie oceny stanu/potencjału ekologicznego 

JCW i stanu JCW wynikające z zastąpienia dotychczas obowiązujących regulacji prawnych 

projektem rozporządzenia MŚ z 2014 r. nie wpłynęły na wynik tej oceny. Jednak zmiana 

kryteriów, które muszą spełniać dane wykorzystane do obliczania poszczególnych 

wskaźników, uniemożliwia dokonanie oceny dla JCW Mierzeja Wiślana. 

 

Tabela 5. Porównanie wyników oceny przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami 

rozporządzeń MŚ z lat 2008 i 2011 i projektu rozporządzenia MŚ z 2014 r. (kody 

kolorystyczne zgodne z załącznikiem 12 projektu rozporządzenia dotyczącym 

sposobu prezentacji wyników klasyfikacji) 

 

Nazwa i kod 

JCW 

Nazwa 

ppk 

stan/potencjał ekologiczny JCW stan JCW 

z raportów 

WIOŚ* 

 

na podstawie dostarczonych 

wyników badań  
z 

raportów 

WIOŚ* 

na podstawie dostarczonych 

wyników badań 

na podstawie 

rozp. MŚ z 2008 

r. i 2011 r. 

na podstawie 

projektu rozp. 

MŚ z 2014 r. 

na podstawie 

rozp. MŚ z 

2008 r. i 

2011 r. 

na podstawie 

projektu r.ozp. 

MŚ z 2014 r. 

Ujście Świny 

PLTW V WB 7 
SW słaby umiarkowany umiarkowany zły zły zły 

Dziwna-Świna  

PLCW III WB9 
2 słaby zły zły zły zły zły 

Zatoka Gdańska 

Wewnętrzna 

PLTW IV WB 4 

T16 

T18 
zły umiarkowany umiarkowany zły zły zły 

Mierzeja 

Wiślana PLCW 

I WB 1 

19 zły brak danych brak danych zły zły brak danych 

*p. Raporty o stanie środowiska w poszczególnych województwach na stronach 

internetowych  WIOŚ 
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Zadanie 2  

Opracowanie ostatecznego zestawu celów środowiskowych dla wód 

morskich wraz z zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu wód 

morskich zgodnie z art. 61n ustawy Prawo wodne oraz art. 10 Dyrektywy 

Ramowej w sprawie Strategii Morskiej 

 

Ustanowienie celów środowiskowych w odniesieniu do wód morskich jest realizacją 

art. 61n ustawy Prawo wodne (Ustawa z dnia 4 stycznia 2013r. Dz. U. z 2014 roku poz. 165). 

Ustawa Prawo wodne zawiera zapisy wynikające z wprowadzenia do prawa polskiego 

Dyrektywy Ramowej w Sprawie Strategii Morskiej Rady i Parlamentu Europejskiego 

(2008/56/WE) z dnia 17 czerwca 2008 roku. Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej 

(RDSM) nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wdrażania 

dyrektywy, które powinno skutkować wprowadzeniem programów działań umożliwiających 

osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska (GES) w europejskich morzach. 

Kryteria oraz standardy metodyczne dla wód morskich zostały opublikowane w 2010 roku w  

Decyzji Komisji 2010/477/UE.  

Od lat 70. XX wieku do osiągnięcia zdrowego ekosystemu Morza Bałtyckiego 

prowadzą działania podejmowane przez HELCOM – Sekretariat do spraw Konwencji 

Helsińskiej. W Bałtyckim Planie Działań (BSAP – Baltic Sea Action Plan), przyjętym na 

spotkaniu ministrów morskich w 2007 roku, określono nowe kierunki działania na rzecz 

poprawy stanu Morza Bałtyckiego. Kontynuacją powyższych działań było zaproponowanie w 

2010 roku w Moskwie wielkości redukcji ładunku azotu i fosforu, dostarczanego przez każde 

z państw nadbałtyckich do morza. Wielkość redukcji ładunku została przyjęta przez rząd 

Rzeczpospolitej Polskiej w październiku 2013.  

Do opracowania zestawu celów środowiskowych wykorzystano definicję i wartości 

progowe dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska (GES) zgodnie z art. 61k ustawy Prawo 

wodne i art. 10 RDSM. Cele zostały opracowane dla każdej z cech, wymienionych w Decyzji 

Komisji (Commission Decision 2010/477/EU of 1 September 2010) w odniesieniu do 

obszarów objętych jurysdykcją polską i określonych w Strategii Monitoringu i Oceny 

HELCOM rekomendowanej na 41 naradzie Przewodniczących Delegacji (HoDs) w 2013 

roku i przyjętej na naradzie ministerialnej HELCOM w 2013 roku 

(http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-and-assessment-

strategy),. 

http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-and-assessment-strategy
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-and-assessment-strategy
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W obrębie polskich obszarów morskich znajduje się 8 wyodrębnionych obszarów, 

które wcześniej były poddane ocenie wstępnej i określeniu GES (rys.1). Należą do nich: 

wody otwarte wschodniej części Bałtyku Właściwego (27), wody otwarte Zatoki Gdańskiej 

(33), wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej (35, ) wody otwarte Basenu Bornholmskiego (36), 

polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego (38), polskie wody przybrzeżne 

wschodniej części Basenu Bałtyku Właściwego (62), polska część Zalewu Wiślanego (35A) 

oraz polska część Zalewu Szczecińskiego (38A). 

W zależności od zasięgu obszaru, dla którego w ocenie wstępnej określono wartości 

GES, odpowiednio przygotowano określenie celów i wartości progowe wskaźników dla 

poszczególnych kryteriów. 

 

 

 

Rys. 1 Obszary morskie wyznaczone wg HELCOM CORESET BD 2/2011 wraz 

z zaproponowanymi wydzielonymi akwenami w polskich obszarach morskich, dla 

których opracowano zestaw celów środowiskowych.  
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W opracowaniu wykorzystano zarówno dokumenty Komisji Europejskiej, w tym 

ustalenia WG GES jak i dokumenty HELCOM. Opublikowane dotychczas dokumenty KE 

dotyczące Wspólnotowej Strategii Wdrażania RDSM (MSFD Common Implementation 

Strategy – CIS) nie zawierają propozycji ogólnoeuropejskiej listy szczegółowych 

wskaźników charakteryzujących kryteria oceny eutrofizacji JRC 2014, WG GES 2014 a, b). 

Zalecenia grupy roboczej WG GES wskazują jedynie, aby szczegółowe cele środowiskowe 

były specyficzne, mierzalne, realistyczne do osiągnięcia i miały wyznaczoną granicę czasową 

(WG GES 2014 b). W przygotowaniu celów środowiskowych oparto się na wcześniejszym 

dokumencie CIS nr 23 (WFD CIS 2009). 

Szczegółowe, mierzalne wskaźniki służące do oceny stopnia eutrofizacji były 

stosowane we wcześniejszych okresowych ocenach opracowywanych przez HELCOM (np. 

HELCOM 1987, 1996, 2002, 2006). Wraz z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(RDW), dotyczącej wód przejściowych i przybrzeżnych, do listy wskaźników dołączono 

indeksy określające stan roślinności podwodnej (GIOŚ 2010, IMGW-PIB 2012).  

W opracowaniu bazowano na pracach prowadzonych w ramach projektu HELCOM 

CORESET (HELCOM 2012) i projektu HELCOM CORESET II. Uwzględniono również 

Bałtycki Plan Działań (HELCOM 2007), Dyrektywę dotyczącą Substancji Priorytetowych 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/39/EU (Anon 2013), dokument OSPAR 

prezentujący kryteria dobrego stanu środowiska (OSPAR 2009) oraz Raporty Grup 

Roboczych 8 (JRC 2010a) i 9 (JRC 2010b).  

W przypadku braku mierzalnych wyników oceny GES w ocenie wstępnej, do 

opracowania celów środowiskowych oparto się na istniejących ocenach eksperckich. 

Podobnie określano cele dla kryteriów i wskaźników dla których wcześniej nie prowadzono 

monitoringu, jak np.: cecha 11: „Wprowadzenie energii, łącznie z hałasem podwodnym, 

utrzymuje się na poziomie, niepowodującym negatywnego wpływu na środowisko morskie”. 

Określenie celów wiąże się nierozłącznie z definicjami dobrego stanu środowiska 

(GES) Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskich (RDSM), które w sposób najbardziej 

ogólny określają cele do osiągnięcia w odniesieniu do poszczególnych cech.  

 

Cecha 1 

Różnorodność biologiczna jest utrzymana na naturalnym poziomie. Stan i zasięg siedlisk oraz 

populacja gatunków zgodne są z warunkami naturalnymi: fizycznymi, geograficznymi i 

klimatycznymi. 
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Cecha 2 

Gatunki obce wprowadzone w wyniku działalności człowieka są na poziomach, które nie 

zmieniają struktury ekosystemu. 

 

Cecha 3 

Populacja komercyjnie eksploatowanych ryb i skorupiaków mieści się w bezpiecznych 

granicach biologicznych, a wskaźniki wielkości populacji i wieku organizmów odpowiadają 

warunkom naturalnym.  

 

Cecha 4 

Wszystkie elementy morskiego łańcucha pokarmowego, w takim zakresie, w jakim są one 

znane, występują w normalnej obfitości i różnorodności na poziomie umożliwiającym 

zapewnienie liczebności i zdolności do reprodukcji w skali wielolecia.  

 

Cecha 5 

Eutrofizacja wywołana przez człowieka jest zminimalizowana, szczególnie w odniesieniu do 

niekorzystnych skutków, takich jak straty w różnorodności biologicznej, degradacja 

ekosystemu, występowanie toksycznych glonów i niedoboru tlenu. 

 

Cecha 6 

Integralność dna morskiego jest na poziomie, który zapewnia, że struktura i funkcje 

ekosystemu są zachowane, a ekosystemy bentosowe nie są zagrożone. 

 

Cecha 7 

Stałe zmiany warunków hydrograficznych nie mają negatywnego wpływu na ekosystem 

morski.  

 

Cecha 8 

Stężenia substancji szkodliwych są na poziomie nie powodującym występowania efektów 

zanieczyszczeń.  
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Cecha 9 

Zanieczyszczenia w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie 

przekraczają poziomów ustanowionych przez prawodawstwo wspólnotowe lub innych 

odpowiednich norm.  

 

Cecha 10 

Właściwości i ilość odpadów w morzu nie powoduje szkód w środowisku strefy przybrzeżnej 

i morskiej.  

 

Cecha 11 

Wprowadzanie energii z podwodnym hałasem włącznie jest na poziomie, który nie wpływa 

niekorzystnie na środowisko morskie.  

Z kolei ocena wstępna stanu środowiska zawarta w dokumencie GIOŚ, 2014, stanowi 

punkt wyjścia do analizy celów wraz z dokumentami grup roboczych KE i HELCOM 

wykorzystane do określenia GES, a w konsekwencji zdefiniowania celów środowiskowych 

 

C1 Bioróżnorodność  

Jednym głównych ustaleń grupy WG GES jest zastosowanie zasady, w której  

w przypadku gdy GES jest określany w sposób ilościowy, wszystkie kryteria wykorzystane 

do oceny powinny się znajdować w dobrym stanie ekologicznym w celu osiągnięcia GES na 

poziomie Cechy. Jednakże ze względu na brak odpowiedniej wiedzy nie jest możliwe 

ilościowe określenie GES w przypadku każdego kryterium, dlatego też należy opracować 

wspólne standardy metodologiczne, jak również powinno się określić granice stanu 

środowiska w skali regionalnej.  

 

C2 Gatunki obce 

Cecha 2 stanowi presję dla środowiska morskiego i powinna być określana poprzez 

wskaźniki presji. To wymaga opracowania specyficznych i niezależnych kryteriów  

i wskaźników, jak również programów monitoringowych w odniesieniu do ścieżek 

rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Nie jest możliwe ilościowe określenie granicy GES, 

dlatego też GES powinien zależeć od określenia wpływu gatunków nierodzimych na 

elementy biologiczne ekosystemu. Opisowe określenie GES może być zastosowane jedynie  

w przypadku kryterium 2.2. Takie podejście nie jest odpowiednie w przypadku kryterium 2.1. 
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W takim przypadku należałoby wziąć pod uwagę informacje zebrane w ramach kryterium 2.1 

zarówno do wykonania bezpośredniej oceny wpływu stosując wskaźnik BPI (jeżeli jest 

wystarczająca liczba danych) oraz/lub w celu identyfikacji miejsc, w których występują 

inwazyjne gatunki obce, w których możliwe byłoby oszacowanie ich wpływu poprzez 

wskaźniki bioróżnorodności.. 

 

C3 Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków 

Należy przeprowadzić rewizję wskaźnika 3.3. Proponuje się określenie nowych 

wskaźników w ramach kryterium 3.3 odnoszących się do trzech właściwości: 1) Rozkład 

wielkości gatunków, 2) Selektywność rybołówstwa 3) Efekty genetyczne eksploatacji 

gatunków.   

 

C4 Sieci troficzne 

Kryteria w przypadku Cechy C4 powinny zostać uproszczone do 4.1 Struktura sieci 

troficznej oraz 4.2 Funkcje sieci troficznych. Kryteria powinny się odnosić do poziomów 

troficznych a nie do grup taksonomicznych. Należy usunąć kategoryzację sieci troficznych w 

oparciu o wskaźniki taksonomiczne. Kryterium 4.1 powinno zostać podzielone na biomasę 

poziomów troficznych w czasie oraz strukturę wielkościową wewnątrz tych poziomów. 

Minimalnie 3 poziomy troficzne powinny być monitorowane, a ich wybór powinien zostać 

dokonany regionalnie i odzwierciedlać regionalne właściwości oraz dynamikę ekosystemów. 

Jedynie w przypadku ryb zastosować należy maksymalnie jeden poziom troficzny. GES może 

zostać osiągnięty jedynie w przypadku gdy oba kryteria 4.1 oraz 4.2 znajdują się w granicach 

dobrego stanu ekologicznego. 

 

C5 Eutrofizacja  

Dobry Stan Środowiska (GES) jest kluczowym elementem Dyrektywy w sprawie 

Strategii Morskiej (RDSM) (Anon. 2008). Najwyższej rangi definicja GES, podana w art. 3 

(5) stwierdza, że dobry stan środowiska oznacza taki „stan wód morskich, tworzących 

zróżnicowane ekologicznie oceany i morza, które są czyste, zdrowe i produktywne w zakresie 

specyficznych dla nich właściwości, a sposób ich wykorzystania jest zrównoważony, aby 

zabezpieczyć ich potencjał i możliwości ich wykorzystania przez współczesne i przyszłe 

pokolenia”. Ta nadrzędna definicja jest zgodna z głównym celem – wizją Bałtyckiego Planu 
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Działań Komisji Helsińskiej (BSAP): „zdrowe środowisko Morza Bałtyckiego z 

różnorodnymi elementami biologicznymi, funkcjonującymi w równowadze, które będą 

pozostawać w dobrym stanie ekologicznym i zapewnią możliwość wszelkiej ekonomicznej i 

społecznej działalności człowieka” (HELCOM 2007).  

Definicję dobrego stanu środowiska w odniesieniu do eutrofizacji zawarta jest w 

definicji cechy: „do minimum ogranicza się eutrofizację wywołaną przez działalność 

człowieka, a w szczególności jej niekorzystne skutki, takie jak ubytki różnorodności 

biologicznej, degradacja ekosystemu, zakwity toksycznych glonów oraz niedobór tlenu  

w dolnych partiach wód” (DUUE, 2008). Ten nadrzędny cel zostanie spełniony, jeśli dobry 

stan osiągną kryteria, wymienione w Decyzji Komisji (Anon. 2010): 

1) poziom substancji biogennych, 

2) bezpośrednie skutki wzrostu stężeń substancji odżywczych w środowisku, 

3) pośrednie skutki wzrostu stężeń substancji odżywczych w środowisku. 

Zarówno definicja GES, jak i charakteryzujące cechę 5 kryteria wg RDSM KE są 

zgodne z nadrzędnym celem Bałtyckiego Planu Działań Komisji Helsińskiej (HELCOM 

BSAP) w segmencie dotyczącym eutrofizacji (HELCOM 2007): „Morze Bałtyckie 

niezagrożone przez eutrofizację” oraz operacyjnymi celami ekologicznymi, 

charakteryzującymi Bałtyk pozbawiony efektów eutrofizacji: 

- stężenia substancji odżywczych zbliżone do poziomu naturalnego, 

- przejrzysta woda,  

- naturalny poziom zakwitów glonów, 

- naturalne rozmieszczenie i występowanie roślin i zwierząt, 

- naturalny poziom natlenienia wód. 

GES definiuje prawny cel dyrektywy RDSM, z punktu widzenia jakości środowiska, 

natomiast postęp i ukierunkowanie osiągania lub utrzymania tego celu spoczywa na 

szczegółowych celach środowiskowych [ang. targets], odpowiadających poszczególnym 

wskaźnikom, które przypisano kolejnym kryteriom: 

1) stężenia związków fosforu i azotu [Decyzja Komisji wymienia także krzem, jednak w 

obszarze Morza Bałtyckiego nie jest on dotychczas pierwiastkiem limitującym produkcję 

pierwotną], 

2) stężenie chlorofilu-„a” w kolumnie wody, przezroczystość wody związana z obecnością 

glonów, nadmierny rozrost makroglonów oportunistycznych [zmiany w składzie 

gatunkowym fitoplanktonu, np. zmiana stosunku wiciowców do okrzemek, zmiana liczby 

gatunków bentosowych na korzyść pelagicznych oraz występowanie zakwitów 
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szkodliwych/toksycznych glonów w wyniku działania człowieka – wymienione w 

nawiasie wskaźniki nie mają jeszcze zastosowania w polskich opracowaniach, zob. GIOŚ 

2014], 

3) rozpuszczony tlen, tzn. zmiany w wyniku zwiększonego dopływu materii organicznej oraz 

liczebność wieloletnich gatunków wodorostów morskich i gatunków trawy morskiej, 

pozostających pod niekorzystnym wpływem zmniejszonej przejrzystości wody. 

Szczegółowe cele środowiskowe powinny być wyrażone w wartościach ilościowych 

(sparametryzowane), jak również - dobry stan poszczególnych wskaźników należy określić 

przez odniesienie do wartości referencyjnych (WG GES 2014 a, b).  

Opisany powyżej system tworzy wielopoziomowy schemat oceny stanu środowiska 

morskiego (rys.1), gdzie dobry stan środowiska jako cel nadrzędny [w zakresie eutrofizacji] 

jest scharakteryzowany przez pożądany stan jakościowych kryteriów, a te z kolei są określane 

przez mierzalne cele środowiskowe – wartości odpowiednich wskaźników. 

Opublikowane dotychczas dokumenty KE dotyczące Wspólnotowej Strategii 

Wdrażania RDSM (MSFD Common Implementation Strategy – CIS) nie zawierają 

propozycji ogólnoeuropejskiej listy szczegółowych wskaźników charakteryzujących kryteria 

oceny eutrofizacji JRC 2014, WG GES 2014 a, b). Zalecenia grupy roboczej WG GES 

wskazują jedynie, aby szczegółowe cele środowiskowe były specyficzne, mierzalne, 

realistyczne do osiągnięcia i miały wyznaczoną granicę czasową (WG GES 2014 b). W 

przygotowaniu celów środowiskowych oparto się na wcześniejszym dokumencie CIS nr 23 

(WFD CIS 2009). 

W tym zakresie bardzo ważne działania zostały podjęte przez Konwencje Regionalne, 

w odniesieniu do Bałtyku – Komisję Helsińską. Szczegółowe, mierzalne wskaźniki służące 

do oceny stopnia eutrofizacji były stosowane we wcześniejszych okresowych ocenach 

opracowywanych przez HELCOM (np. HELCOM 1987, 1996, 2002, 2006). Lista 

najwcześniej stosowanych wskaźników obejmuje: stężenia związków azotu i fosforu w 

wodzie morskiej, stężenia chlorofilu „a” w wodzie morskiej, przezroczystość wody morskiej 

(wyrażoną głębokością widzialności krążka Secchi’ego) oraz natlenienie wód przydennych. 

Wraz z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), dotyczącej wód przejściowych i 

przybrzeżnych, do listy wskaźników dołączono indeksy określające stan roślinności 

podwodnej (GIOŚ 2010, GIOŚ 2014).  
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Rys. 1 Schemat ocen stanu środowiska w zakresie eutrofizacji;  
1
 – odpowiednie metriksy, 

2
 - indeks stanu roślinności podwodnej, 

3
 - inne wskaźniki, których 

opracowanie i wdrożenie jest przewidziane w przyszłości, 
4
 - zawartość rozpuszczonego tlenu w wodach 

przydennych 

 

 

HELCOM podjął także wyzwanie w celu weryfikacji podstaw naukowych 

środowiskowych celów ekologicznych w zakresie eutrofizacji w obszarze Morza Bałtyckiego 

w ramach realizacji projektu „Review of the ecological targets for eutrophication of the 

HELCOM BSAP”, określanego w skrócie HELCOM TARGREV (HELCOM 2013). W 

projekcie istotny nacisk położono na wyznaczenie ilościowych celów środowiskowych. Na 

podstawie zaawansowanej analizy statystycznej, analizy trendów oraz badań modelowych 

stwierdzono w projekcie, że w ciągu ostatnich 100 lat stan głównych wskaźników 

eutrofizacji: substancji biogennych, chlorofilu „a”, przezroczystości i natlenienie wód [oraz 

fauny dennej, która nie jest zalecana przez  RDSM jako wskaźnik eutrofizacji – komentarz 

autora] we wszystkich obszarach Morza Bałtyckiego uległy istotnym zmianom, tzn. 
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wzrostowi stężeń substancji biogennych i chlorofilu „a” towarzyszył spadek przezroczystości 

wody oraz spadek natlenienia wód, w tym przypadku wprowadzono pojęcie „długu 

tlenowego”. Na tej podstawie zdefiniowano okres przed-eutrofizacyjny jako lata przed 1940 r. 

i zaproponowano ilościowe cele środowiskowe, przy czym uznano, że najbardziej wiarygodne 

i oparte o bezpośrednie pomiary są cele dla przezroczystości wody i natlenienia. Natomiast 

cele dla substancji biogennych i chlorofilu „a”, ponieważ zostały wyznaczone w sposób 

pośredni mają mniejszą wiarygodność (HELCOM 2013). Zaproponowane przez TARGREV 

cele środowiskowe dla poszczególnych podregionów Morza Bałtyckiego zostały przyjęte 

przez ekspertów krajowych do zastosowania w planowanym w ramach projektu HELCOM 

OPER operacyjnego systemu oceny eutrofizacji (HELCOM 2014a). Wartości szczegółowych 

celów środowiskowych wyznaczone w projekcie TARGREV dla obszarów Basenu 

Gdańskiego, Basenu Bornholmskiego i wschodniego Basenu Gotlandzkiego (HELCOM 

2013b), które wchodzą częściowo lub całkowicie w obszar polskiej strefy ekonomicznej, 

zostały uwzględnione w zestawie celów przedstawionych w p. 2.3 niniejszego opracowania.   

 

C6 Integralność dna morskiego 

Zaleca się zamianę dotychczasowych kryteriów z 6.1 Szkody fizyczne przy 

uwzględnieniu właściwości substratu oraz 6.2 Stan zbiorowiska bentosowego na nowe 

kryteria 6.1 Funkcjonalność oraz 6.2 Zdolność do regeneracji siedliska, które w większym 

stopniu odnoszą się do odporności i zdolności regeneracyjnych dna morskiego. Zdolność do 

regeneracji powinna zostać ujęta w kontekście przestrzennym odnoszącym się do miejsca,  

w którym znajduje się zakłócone siedlisko. Do oceny całkowitego wpływu elementów na dno 

morskie należy wykorzystać zarówno wskaźniki wrażliwości jak również występujące presje.  

 

C7 Trwałe zmiany hydrograficzne 

Dotychczas (12 narada WG GES, październik 2014) na poziomie ogólnoeuropejskim 

(Komisji Europejskiej) nie opracowano żadnego przewodnika do identyfikacji, wyznaczania 

celów, definicji i wartości dobrego stanu ekologicznego dla cechy 7.  

Podczas opracowywania oceny wstępnej stanu środowiska polskich wód morskich, 

wykorzystano metodykę weryfikacji wyznaczania sztucznych i silnie zmienionych 

jednolitych części wód („Opracowanie metodyki weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych 

części wód przejściowych i przybrzeżnych, IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, 2011).  
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C8 Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania i C9 Substancje 

zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia 

Wskaźniki podstawowe w zakresie cech C8 „Substancje zanieczyszczające” i C9 

„Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza” wytypowano bazując przede 

wszystkim na pracach prowadzonych w ramach Projektu HELCOM CORESET (HELCOM 

2012) i Projektu HELCOM CORESET II dotyczącego operacjonalizacji wskaźników 

podstawowych wytypowanych do monitorowania i oceny stanu środowiska. Uwzględniono 

również Bałtycki Plan Działań (HELCOM 2007), Dyrektywę dotyczącą Substancji 

Priorytetowych Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/39/EU (Anon 2013), 

dokument OSPAR prezentujący kryteria dobrego stanu środowiska (OSPAR 2009) oraz 

Raporty Grup Roboczych 8 (JRC 2010a) i 9 (JRC 2010b). 

C10 Odpady w środowisku morskim 

Prace związane z wytypowaniem wskaźników podstawowych i określeniem 

warunków dobrego stanu środowiska GES dla cechy C. 10 „Odpady w morzu” prowadzone 

są w ramach Projektu HELCOM CORESET II dotyczącego operacjonalizacji wskaźników 

podstawowych wytypowanych do monitorowania i oceny stanu środowiska.  

C11 Hałas podwodny  

W 2010 roku powołano grupę roboczą do spraw hałasu podwodnego (TSG Noise) w 

celu opracowania wskaźników podstawowych dla dwóch kryteriów cechy 11. Prace TSG 

Noise koncentrowały się na opracowaniu metodyk pomiarowych wytypowanych wskaźników 

oraz na określeniu wytycznych dla programów monitoringowych w zakresie hałasu 

podwodnego.  

W ramach realizacji Projektu HELCOM CORESET wytypowano dwa wskaźniki, 

mające obecnie status wskaźników kandydujących: impulsowe dźwięki niskich i średnich 

częstotliwości oraz hałas otoczenia (ciągłe dźwięki niskich częstotliwości), które będą 

opracowywane w celu włączenia ich do ciągłego monitoringu. 
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Podsumowanie oceny wstępnej z określeniem GES dla potrzeb ustalenia celów 

środowiskowych 

C1 Bioróżnorodność  

Do wykonania oceny wstępna w zakresie bioróżnorodności zostały zaproponowane 

kryteria i wskaźniki dobrego stanu ekologicznego charakteryzujące stan różnorodności 

biologicznej na poziomie gatunku, siedliska i ekosystemu. (Tab.6) 

 

Tabela 6  Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska morskiego oraz odpowiadające im 

wskaźniki podstawowe zaproponowane przez grupę HELCOM CORESET BD dla 

wskaźnika opisowego różnorodność biologiczna (HELCOM 2012b) 

 

Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska morskiego dla 

Cechy 1 
Wskaźniki podstawowe  

Poziom gatunku 

Kryterium 1.1. Rozmieszczenie gatunków 

Wskaźnik 

1.1.1. 
Zasięg 

Wskaźnik 

1.1.2 

W odpowiednich przypadkach typ rozmieszczenia 

w ramach zasięgu 
Nie opracowano wskaźnika  

Wskaźnik 

1.1.3 

Obszar zajmowany przez gatunek (w przypadku 

gatunków osiadłych/bentosowych) 
Nie opracowano wskaźnika  

Kryterium 1.2. Wielkość populacji 

Wskaźnik 

1.2.1 
Odpowiednio liczebność populacji i/lub biomasa 

Ssaki:  

Tempo wzrostu populacji 

ssaków morskich 

Przyłów 

Przyłów ptaków i ssaków 

morskich w sieciach 

rybackich 

 

Kryterium 1.3. Stan populacji 

Wskaźnik 

1.3.1. 

Właściwości demograficzne populacji (np. 

wielkość ciała lub struktura klas wiekowych, 

stosunek płci, wskaźnik płodności, wskaźnik 

przeżywalności/śmiertelności 

Ssaki:  

Warstwa tkanki tłuszczowej 

ssaków morskich  

Odsetek ciężarnych ssaków 

morskich 

Ptaki:  

Produktywność bielika  

Ryby:  
Indeks wielkości ryb w 

wodach otwartych (LFI 1) 

Indeks wielkości ryb w 

wodach przybrzeżnych 

(LFI 2) 



22 

 

Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska morskiego dla 

Cechy 1 
Wskaźniki podstawowe  

Wskaźnik 

1.3.2. 

W odpowiednich przypadkach struktura 

genetyczna populacji 
Nie opracowano wskaźnika 

Poziom siedliska 

Kryterium 1.4. Rozmieszczenie siedlisk 

Wskaźnik 

1.4.1. 
Zasięg Nie opracowano wskaźnika 

Wskaźnik 

1.4.2. 
Typ rozmieszczenia Nie opracowano wskaźnika 

Kryterium 1.5. Wielkość siedliska 

Wskaźnik 

1.5.1. 
Powierzchnia siedliska 

Zbiorowiska dna 

morskiego:  

Zasięg głębokościowy 

występowania makrofitów 
Wskaźnik 

1.5.2. 
W odpowiednich przypadkach objętość siedliska 

Kryterium 1.6. Stan siedliska 

Wskaźnik 

1.6.1 
Stan typowych gatunków i zbiorowisk 

Zbiorowiska dna 

morskiego:  

Wskaźniki multimetryczne 

makrozoobentosu,  

Zasięg głębokościowy 

występowania makrofitów 

Wskaźnik 

1.6.2. 
Odpowiednio liczebność względna i/lub biomasa 

Zbiorowiska dna 

morskiego:  

Zasięg głębokościowy 

występowania makrofitów  

Zespoły pelagialu:  

MS-TA (zooplankton)  

(łączący wcześniejsze 

wskaźniki)  

Biomasa widłonogów i  

Biomasa mikrofagowego 

mezozooplanktonu ) 

Ryby:  

Liczebność gatunków 

kluczowych ryb w wodach 

przybrzeżnych 

Liczebność ryb drapieżnych 

w wodach przybrzeżnych  

Wskaźnik 

1.6.3. 
Warunki fizyczne, hydrologiczne i chemiczne 

Przezroczystość wody, 

Azot nieorganiczny, Fosfor 

nieorganiczny, Chlorofil-a 

Poziom ekosystemu 

Kryterium 1.7. Struktura ekosystemu 

Wskaźnik 

1.7.1. 

Skład i stosunkowe proporcje składników 

ekosystemu (siedlisk i gatunków) 

Liczebność ryb drapieżnych 

w wodach przybrzeżnych  

Spośród zaproponowanych wskaźników wstępną ocenę przeprowadzono jedynie  

w oparciu o 3 kryteria: 1.3 Stan populacji, 1.5 Wielkość siedliska oraz 1.6 Stan siedlisk.  
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W ramach kryterium 1.3 do oceny wykorzystano dwa wskaźniki podstawowe 

Produktywność bielika oraz Indeks wielkich ryb w wodach otwartych (LFI 1).  

Grupa ekspertów HELCOM CORESET BD zarekomendowała uznanie stanu 

referencyjnego na podstawie danych sprzed 1950 roku dla 15 km strefy przybrzeżnej. Brak 

danych pochodzących sprzed 1950 roku dla polskiej strefy nadbrzeżnej Bałtyku, wyklucza 

wyznaczenie warunków referencyjnych w oparciu o dane historyczne. Przyjęto zatem, że 

zakres wartości wskaźnika reprodukcji (liczba piskląt na parę z sukcesem) w latach 2005-

2007, kiedy to sukces lęgowy bielika uznawany jest za największy (Zawadzka i in. 2009), 

odpowiada warunkom dobrego stanu środowiska (GES). W tym okresie liczba piskląt na parę 

z sukcesem utrzymywała się w przedziale 1,21-1,50. Dolną wartość tego przedziału uznano za 

granicę GES. Wartości poniżej granicy GES podzielono na 3 równe przedziały (tab. 7). 

 

Tabela 7.  Klasyfikacja wskaźnika produktywność bielika wyrażona liczbą piskląt na parę z 

sukcesem 

 

Przedział 

wartości 

wskaźnika  

Wartość 

liczbowa do 

interaktywnego 

arkusza oceny 

Stan 

środowiska 

wg RDSM 

≥1,50 5 

GES 
≥1,21 4 

 

≥0,81 3 

subGES ≥0,41 2 

<0,41 1 

 

Ocena stanu środowiska dla wskaźnika LFI 1 przeprowadzono dla serii danych z lat 

2009-2011. Na potrzeby wstępnej oceny stanu środowiska morskiego granicę subGES/GES 

zdecydowano się wyznaczyć tymczasowo na zasadzie decyzji eksperckiej. Pod uwagę wzięto: 

- średnie wartości indeksu LFI 1 dla lat 2000-2008 (wysoka śmiertelność połowowa 

dorsza); 

- średnie wartości indeksu LFI 1 dla lat 2009-2011 (niska śmiertelność połowowa 

dorsza); 

- wyniki testu istotności różnic pomiędzy ww. średnimi. 

Przyjęto, że GES zostaje osiągnięty, jeżeli średnia wielkości indeksu LFI dla każdego 

ocenianego obszaru będzie istotnie statycznie wyższa od okresu referencyjnego. 
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Kryterium 1.5 

W przypadku kryterium 1.5 wstępnej oceny dokonano jedynie na podstawie 

wskaźnika: Stosunek biomasy gatunków wieloletnich do biomasy całkowitej makrofitów 

SM1. Wartości wskaźnika SM1 pogrupowano w 5 klas jakości ekologicznej (zgodnych z 

Ramową Dyrektywą Wodną), w przedziale od wartości najniższej do najwyższej. 

Klasyfikację wykonano metodą Natural breaks (Jenks i Caspall 1971) opartą na optymalizacji 

podziału danych na grupy ze względu na ich podobieństwo wewnątrz grupy i zróżnicowanie 

pomiędzy nimi. Zakresy poszczególnych klas jakości, którym przypisano wartości od 1-5, 

przedstawiono w tabeli 8. 

 

Tabela 8  Klasyfikacja stanu ekologicznego środowiska na podstawie wartości wskaźnika 

SM1, wg Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i Dyrektywy Ramowej ws. Strategii 

Morskiej (RDSM) 

 

 Stan ekologiczny 

Przedziały 

wartości 

wskaźnika SM1 

wg RDW 

wg RDSM 

0,95< SM 1,0 bardzo dobry (5) 
GES 

0,80 < SM  0,95 dobry (4) 

0,57<SM 0,80 umiarkowany (3) 

subGES 0,20<SM 0,57 słaby (2) 

0SM 0,20 zły (1) 

 

Granicę pomiędzy stanem dobrym (GES) a stanem poniżej dobrego (subGES) 

wyznaczono jako wartość graniczną pomiędzy stanem dobrym i umiarkowanym wg RDW, 

SM1=0,80. 

 

Kryterium 1.6  

Grupa HELCOM CORESET BD jako wskaźnik podstawowy zaproponowała 

wskaźniki multimetryczne stosowane w ocenie stanu ekologicznego na podstawie 

makrozoobentosu dla celów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW 2000). 

Wskaźniki multimetryczne uwzględniają skład gatunkowy, liczebność lub biomasę oraz 

udział gatunków wrażliwych i odpornych na stres wywołany eutrofizacją. Przyjęto, że granicą 

dobrego stanu środowiska morskiego – GES jest wartość wskaźnika między dobrym i 

umiarkowanym stanem ekologicznym określonym na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej 
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zgodnie z Zał. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9.11.2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych. Dz. U. Nr 257, poz. 1545 (tab. 9). 

 

Tabela 9 Klasyfikacja wartości wskaźnika B wg Zał. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).  

 

Przedział 

wartości 

wskaźnika B 

Klasa wód wg 

Rozporządzenia... 

(Dz.U. Nr 257, poz. 

1545) 

Stan ekologiczny 

wg RDW 

Wartość 

liczbowa do 

interaktywnego 

arkusza oceny 

>3.72 I bardzo dobry 5 

≥3,18 II dobry 4 

≥2,70 III umiarkowany 3 

≥1,91 IV słaby 2 

<1,91 V zły 1 

 

W przypadku kryterium 1.6 oceny dokonano, podobnie jak w przypadku kryterium 

1.5, na podstawie wskaźnika SM1. 

C2 Gatunki obce  

W odniesieniu do gatunków obcych w ocenie z 2012 roku zaproponowano jeden 

wskaźnik podstawowy: pojawianie się nowych gatunków nierodzimych; charakteryzujący 

kryterium 2.1. „Liczebność i charakterystyka stanu gatunków nierodzimych, w szczególności 

gatunków inwazyjnych”. Wskaźnik wyrażony jest liczbą nowych gatunków nierodzimych 

odnotowanych w terytorialnej jednostce oceny w 6-letnim okresie oceny. Wskaźnik osiąga 

GES, gdy w okresie dokonywanej oceny nie odnotowano pojawienia się nowego gatunku 

nierodzimego. Terytorialnymi jednostkami oceny są akweny rozdzielone granicą między 

wodami terytorialnymi i strefą wyłączności ekonomicznej. Ze względu na specyfikę 

wskaźnika jego ocena nie została przeprowadzona w 2012 roku. Ocena zostanie wykonana za 

okres 2012-2017 r.  

C3 Komercyjne eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków  

Cecha została opracowana przez ekspertów ds. ichtiofauny w ramach realizacji 

umowy numer 61/2010/F z dnia 9.12.2010 r. pt. Wstępna ocena stanu środowiska morskiego 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym 

Instytutem Badawczym a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (Psuty i in. 2012).  
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Ocena dla deskryptora 3 oparta jest na ocenie poszczególnych stad ryb komercyjnych, 

stanowiących podstawę połowów na danym obszarze. Na potrzeby oceny łącznej stanu 

środowiska Polskich Obszarów Morskich zastosowano następujący podział: 

  Zalew Wiślany 

  Zalew Szczeciński 

  Zalew Pucki 

  POM z wyłączeniem wyżej wymienionych w podziale na: 

 - obszar ICES 24 + 25 

 - obszar ICES 26 

Na pierwszych trzech obszarach (Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński, Zalew Pucki) 

operuje rybołówstwo łodziowe bazujące na innych zespołach ryb niż w przypadku strefy 

otwartego morza (łącznie ze strefą przybrzeżną). Podział pozostałych Polskich Obszarów 

Morskich na 2 obszary wynika z podziału przyjętego przez ICES. Cecha 3 została 

zastosowana do opisania stanu stad ryb i bezkręgowców poławianych komercyjnie, 

występujących w polskiej strefie ekonomicznej. W zależności od ilości i jakości danych 

dostępnych dla poszczególnych stad, wybrano różne wskaźniki. Ocenie poddano dwa stada 

dorsza, jedno stado łososia, dwa stada storni, jedno stado szprota, oraz dwa stada śledzia. 

Przegląd kryteriów i wskaźników dobrego stanu środowiska morskiego oraz 

odpowiadających im wskaźników podstawowych zaproponowanych dla wskaźnika 

opisowego populacje ryb i bezkręgowców poławianych przemysłowo zestawiono w tabeli 10. 

 

Tabela 10. Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska morskiego dla cechy 3. 

 

Wskaźniki podstawowe przyjęte do oceny 

GES 

Ocena GES/ dostępność danych, wybór do 

oceny  

Kryterium 3.1. Poziom presji rybołówstwa 

Wskaźnik 3.1.1. Śmiertelność połowowa (F) 

Śmiertelność połowowa zapewniająca 

utrzymanie maksymalnego zrównoważonego 

połowu 

F ≤ FMSY  

Wybrany do oceny stad: 

 dorszy (22-24 oraz  25-32), 

 szprota  (22-32 ),  

 śledzi (IIIa i 22-24 oraz 25-29 i 32 Ex 

GoR). 
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Śmiertelność połowowa wyznaczona dla stad 

posiadających strategie zarządzania (inna niż 

FMSY) lub określona zasadą przezorności: 

- Flim 

 

-Fpa 

 

 

-Fmax 

 

-F0.1 

 

 

- trend F 

 

- 75% Potencjalnej Zdolności Produkcji 

Smoltów 

Wybrany do oceny stad: 

 

 dorsza (25-32), 

 

 dorsza (25-32), 

 szprota (22-32 ),  

 śledzia (25-29 i 32 Ex GoR), 

 

 dorszy (22-24 oraz 25-32), 

 śledzia (IIIa i 22-24), 

 

 dorszy (22-24 oraz 25-32), 

 szprota (Spr 22-32 ),  

 śledzi (IIIa i 22-24 oraz 25-29 i 32 Ex 

GoR). 

 

 storni 24-25 * 

 

 łosoś 22-31 

Wskaźnik 3.1.2. Stosunek połowu do wskaźnika biomasy 

CPUE Połów na jednostkę nakładu 

połowowego 
Nie wybrany do oceny żadnego stada 

Kryterium 3.2. Zdolność rozrodcza stada 

Wskaźnik 3.2.1. Biomasa stada tarłowego (SSB) 

Biomasa stada tarłowego zapewniająca 

utrzymanie  stada w bezpiecznych granicach 

biologicznych 

B ≥ BMSY trigger 

Wybrany do oceny stad: 

 dorsza (22-24), 

 śledzia (IIIa i 22-24). 

Biomasa stada tarłowego wyznaczona dla 

stad posiadających strategie zarządzania 

(inna niż BMSY trigger) lub określona zasadą 

przezorności: 

Bpa wybrany do oceny stada: 

 dorsza (22-24). 

 

Najmniejsza obserwowana biomasa stada 

tarłowego, po której, w kolejnym roku, 

następował wzrost SSB  

Wybrany do oceny stad: 

 dorszy (22-24, Cod 25-32), 

 szprota (22-32 ),  

 śledzi  (IIIa i  22-24 oraz 25-29 i 32 Ex 

GoR) 

 storni (24-25)* 

Wskaźnik 3.2.2 Wskaźniki biomasy  

Wskaźnik biomasy  Nie wybrany do oceny żadnego stada 

Kryterium 3.3. Rozkład wieku oraz rozkład długości populacji 

Wskaźnik 3.3.1. 95 percentyl z rozkładu długości obserwowanej w połowach badawczych 

Rozkład długości z naciskiem na ryby 

większe a przez to bardziej narażone na 

wpływ rybołówstwa 

Wybrany do oceny stad: 

 dorsza (25-32), 

 storni  (24-25 oraz 26), 

 szprota (22-32 ),  

 śledzia (25-29 i 32 Ex GoR). 
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Oceny dokonano jedynie dla kryteriów 3.1 oraz 3.2. W przypadku kryterium 3.1 oceny 

dokonano dla trzech stad: dorsza (25-32), szprota (22-32) i śledzia (IIIa i 22-24) natomiast 

kryterium 3.2 zastosowano dla stad dorsza (22-24) oraz śledzia (IIIa i 22-24). W przypadku 

oby zaproponowanych kryteriów granica dobrego stanu ekologicznego została wyznaczana na 

podstawie trendów zmienności wskaźników podstawowych. 

C4 Łańcuch pokarmowy  

Dla Cechy 4 zaproponowano zestaw 4 wskaźników podstawowych opisujących 

funkcjonowanie łańcucha pokarmowego. Wskaźniki te stosowane są również dla Cechy 1. 

Wskaźniki podstawowe opracowane zostały dla wszystkich kryteriów GES (tab. 11). Nie 

reprezentują one jednak kluczowych gatunków i grup troficznych ekosystemu na każdym 

poziomie sieci troficznej. Zestaw wskaźników podstawowych dla tego wskaźnika opisowego 

nie uwzględniał grupy gatunków bentosowych, która odgrywa kluczową rolę w łańcuchu 

pokarmowym, stanowiąc bazę pokarmową dla wielu gatunków ryb i ptaków.  

Dla oceny kryterium 4.3 zaproponowano jeden wskaźnik podstawowy: „Liczebność 

zimujących ptaków morskich”, który uwzględnia liczebność wybranych gatunków w grupach 

funkcyjnych. Wskaźnik może być stosowany dla gatunku, jako zintegrowany wskaźnik dla 

grup funkcyjnych lub dla wszystkich gatunków łącznie. Wpływ presji na liczebność populacji 

jest różna dla poszczególnych gatunków, a głównymi czynnikami presji są: zanieczyszczenia 

olejowe, zmiany w dostępności pokarmu (np. w wyniku pogorszenia warunków 

siedliskowych, eutrofizacja) oraz przyłów. GES powinien zostać określony w wyniku 

modelowania wielkości populacji na podstawie GES wyznaczonego dla wskaźników 

podstawowych eutrofizacji, ponieważ liczebność ptaków zależy od stanu troficznego 

ekosystemu. Do czasu opracowania modelu, GES został określony jako stan aktualny, tj. 

średnia pięcioletnia ponieważ w Polsce monitoring ptaków prowadzony jest dopiero od 2011 

r. przyjęto, aby wartość GES była wyliczona jako średnia dwuletnia i została uaktualniona po 

okresie 5 lat od rozpoczęcia monitoringu.  

Pozostałe wskaźniki: produktywność bielika oraz indeks wielkich ryb w wodach 

otwartych pokrywają się ze wskaźnikami Cechy 1. Wskaźnik tempo wzrostu populacji 

ssaków morskich ze względu na brak danych nie został wykorzystany w ocenie wstępnej 
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Tabela 11. Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska morskiego oraz odpowiadające 

im wskaźniki podstawowe zaproponowane przez grupę HELCOM CORESET 

BD dla Cechy 4 łańcuch pokarmowy 

 

Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska 

morskiego dla Cechy  4 
Wskaźniki podstawowe  

 

Kryterium 4.1. Produktywność (produkcja na biomasę jednostkową) kluczowych gatunków 

lub grup troficznych 

 

Wskaźnik 

4.1.1. 

Aktywność kluczowych gatunków 

drapieżnych mierzona jako ich 

produkcja na biomasę jednostkową 

(produktywność) 

Ptaki: Produktywność bielika 

Ssaki: Tempo wzrostu populacji 

ssaków morskich 

 

Kryterium 4.2. Odsetek wybranych gatunków na końcu łańcucha pokarmowego 

 

Wskaźnik 

4.2.1. 

Duże ryby (pod względem masy 

ciała) 

Ryby:  
Indeks wielkich ryb w wodach 

otwartych (LFI 1) 

 

Kryterium 4.3. Liczebność/rozmieszczenie kluczowych grup/gatunków troficznych 

 

Wskaźnik 

4.3.1 

Tendencje w zakresie liczebności 

wybranych grup/gatunków 

istotnych pod względem 

funkcjonalności 

Ptaki: Liczebność zimujących 

ptaków morskich 

 

 

. 

C5 Eutrofizacja  

Jako zadanie wstępne, w procesie wyznaczania Dobrego Stanu Środowiska (GES)  

w zakresie eutrofizacji, przeprowadzono ocenę eutrofizacji w poszczególnych częściach wód 

przejściowych i przybrzeżnych, w obszarze płytkowodnym (do głębokości 20 m) wzdłuż 

środkowego wybrzeża, a także dla trzech obszarów głębokowodnych w polskiej strefie 

Bałtyku. Ocenę eutrofizacji dla wód przejściowych i przybrzeżnych przeprowadzono wg 

zasad opisanych w „Przewodniku oceny eutrofizacji wód przejściowych i przybrzeżnych” 

(GIOŚ 2010), natomiast dla obszarów płytkowodnych i głębokowodnych zastosowano zasady 

przedstawione w prezentacji projektu HARMONY (Andersen et al. 2011) i rekomendowane 

podczas warsztatów HELCOM TOOLS (HELCOM 2011). W tym przypadku 

przeprowadzono ocenę wskaźników podstawowych, przypisanych poszczególnym kryteriom, 

charakteryzującym cechę C5, tj. w odniesieniu do stężeń substancji biogennych, skutków 
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bezpośrednich wzbogacenia środowiska – zawartości chlorofilu „a” i przejrzystości wody 

morskiej w substancje biogenne oraz skutków pośrednich – jak natlenienie wód przydennych 

i stan makrofauny (Anon. 2008, 2010). 

W celu uwzględnienia obowiązującej klasyfikacji dla wód przejściowych  

i przybrzeżnych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną UE (RDW), przyjęto, że granica 

GES/subGES odpowiada granicy między stanami „dobry” i „umiarkowany” wg RDW.  

 

 Ramowa Dyrektywa 

Wodna (RDW) 

Ramowa Dyrektywa ws. Strategii 

Morskiej (RDSM) 

 

 Stan bardzo dobry Dobry stan środowiska (GES) 

 Stan dobry  

 Stan umiarkowany  

 Stan słaby Stan niezadowalający/niepożądany 

(subGES) 

 Stan zły  

 

Oznacza to, że ogólny stan środowiska polskich obszarów morskich został określony 

na podstawie wskaźników podstawowych (lub ich odpowiednich metriksów). W przypadku 

każdego wskaźnika ocena została dokonana w pięciostopniowej skali (od 1 do 5), dla 

zachowania porównywalności oceny RDSM z oceną stanu wód RDW, a ostateczny wynik 

został wyrażony w dwóch klasach odpowiadających osiągnięciu lub nieosiągnięciu GES.  

C6 Integralność dna morskiego  

Cecha 6 dotyczy stanu oraz zasięgu występowania morskich siedlisk dennych wraz  

z uwzględnieniem presji wywieranych na te siedliska. Opisywany jest za pomocą dwóch 

kryteriów oraz powiązanych z nimi sześciu wskaźników (tab. 12). Dla kryterium 6.1 Szkody 

fizyczne, przy uwzględnieniu właściwości substratu nie zaproponowano wskaźnika 

podstawowego. W ramach prac grupy HELCOM CORESET BD opracowano łącznie 11 

wskaźników do oceny stanu środowiska, uwzględniających ww. kryteria i wskaźniki. 

Ostatecznie wybrano dwa wskaźniki podstawowe, tj.: „Zasięg głębokościowy występowania 

makrofitów” i „Wskaźniki multimetryczne makrozoobentosu” uwzględniające kryterium 6.2 

Stan zbiorowiska bentosowego. Oba wskaźniki podstawowe odnoszą się również do Cechy 1 

w zakresie kryterium 1.5 Wielkość siedliska i 1.6 Stan siedliska. 
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Tabela 12. Przegląd kryteriów i wskaźników dobrego stanu środowiska morskiego oraz 

odpowiadających im wskaźników podstawowych zaproponowanych przez grupę 

HELCOM CORESET BD dla wskaźnika opisowego integralność dna morskiego. 

 

Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska 

morskiego dla cechy 6 

Wskaźniki podstawowe 

zaproponowane przez grupę 

HELCOM CORESET BD 

Kryterium 6.1. Szkody fizyczne, przy uwzględnieniu właściwości substratu  

Wskaźnik 

6.1.1. 

Rodzaj, liczebność, biomasa i 

rozległość obszarowa 

odpowiednich substratów 

biogenicznych 

Nie zaproponowano wskaźnika 

Wskaźnik 

6.1.2 

Rozległość dna morskiego 

dotkniętego w znacznym stopniu 

skutkami działalności człowieka w 

przypadku poszczególnych 

rodzajów substratów 

Nie zaproponowano wskaźnika 

Kryterium 6.2. Stan zbiorowiska bentosowego 

Wskaźnik 

6.2.1. 

Występowanie szczególnie 

wrażliwych i/lub tolerancyjnych 

gatunków 

Zbiorowiska dna morskiego:  
Zasięg głębokościowy 

występowania makrofitów 

Wskaźnik 

6.2.2 

Multimetryczne wskaźniki 

oceniające stan i funkcjonalność 

zbiorowiska bentosowego, takie jak 

różnorodność i bogactwo 

gatunkowe, stosunek gatunków 

oportunistycznych do wrażliwych 

Zbiorowiska dna morskiego:  
Wskaźniki multimetryczne 

makrozoobentosu  

Wskaźnik 

6.2.3 

Odsetek biomasy lub liczby 

osobników powyżej określonej 

długości/wielkości ciała 

Nie zaproponowano wskaźnika 

Wskaźnik 

6.2.4 

Parametry opisujące właściwości 

(kształt, nachylenie i punkt 

przecięcia prostej z osią 

współrzędnych) spektrum wielkości 

zbiorowiska bentosowego 

Nie zaproponowano wskaźnika 

 

C7 Warunki hydrograficzne 

Zgodnie z podziałem przyjętym we wstępnej ocenie stanu środowiska zgodnego z 

RDSM, cecha 7 (warunki hydrograficzne) należy do cech charakteryzujących presje. Podczas 

prac, związanych z oceną stanu środowiska morskiego zgodnego z RDSM w latach 2012 i 

2013 uzyskano potwierdzenie, że cecha 7 jest ściśle powiązana z cechą 6 – integralność dna 

morskiego. Podobne podejście znaleziono w „Common Understanding of (Initial) 

Assessment, Determination of Good Environmental Status (GES) & Establishment of 
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Environmental Targets (Articles 8, 9 & 10 MSFD)”, gdzie cechę 6 i cechę 7 połączono  

w grupę „szkody fizyczne”.  

Cele środowiskowe w zakresie warunków hydrograficznych są ustanawiane zgodnie  

z definicją dobrego stanu ekologicznego zawartego w Ramowej Dyrektywie w sprawie 

Strategii Morskiej Parlament i Rady (56/2006/WE), to jest „stałe zmiany warunków 

hydrograficznych nie mają negatywnego wpływu na ekosystem morski”.  

Ocenę dla cechy 7 przeprowadzono metodą ekspercką, ze względu na brak 

wystarczających danych w zakresie wpływu rozległości i trwałości zmian 

hydromorfologicznych dna i brzegu morskiego na elementy biologiczne (siedlisko vs. 

ekosystem). W celu przeprowadzenia oceny stanu hydromorfologicznego w akwenach 

polskich wód morskich, przyjęto metodę zaproponowaną dla wód przejściowych  

i przybrzeżnych. Zgodnie z tą metodą klasyfikacja elementów hydromorfologicznych jest 

dwustopniowa, co odpowiada klasie I (dobry stan hydromorfologiczny) lub klasie II (stan 

poniżej dobrego). W odniesieniu do polskich akwenów morskich zastosowano następujące 

wartości progowe (WP), jako wartości graniczne pomiędzy stanem dobrym a stanem poniżej 

dobrego zamieszczono w poniższej tabeli:  

Stan wg RDSM 

Wody przejściowe 
WP < 15% GES 

WP >= 15% subGES 

Wody przybrzeżne 
WP < 20% GES 

WP >= 20% subGES 

Wody otwartego 

morza 

WP < 30% GES 

WP >= 30% subGES 

 

Należy podkreślić, że do czasu opracowania zestawu celów nie był wykonywany 

monitoring hydromorfologiczny, który mógłby posłużyć do zdefiniowania wartości 

progowych określających dobry stan środowiska.  Ocenę stanu środowiska morskiego dla 

cechy 7 przeprowadzono metodą ekspercką na podstawie dostępnych danych z innych 

opracowań. 

W celu przeprowadzenia oceny stanu hydromorfologicznego akwenów morskich 

zastosowano skalę dwustopniową, opartą na metodyce określania stanu 

hydromorfologicznego dla wód przejściowych i przybrzeżnych. Oznacza to, że występuje 

albo stan dobry (pożądany), albo stan poniżej dobrego (niepożądany).  
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C8 Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania i C9 Substancje 

zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia 

Skażenie substancjami niebezpiecznymi wymieniane jest jako jeden z elementów 

presji i oddziaływań (Załącznik III, Tabela 2 Ramowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2008/56/WE w sprawie Strategii Morskiej (Anon 2008). Dwie spośród jedenastu cech 

wymienianych w RDSM odnoszą się do substancji zanieczyszczających. Cecha 8 odnosi się 

do poziomów substancji zanieczyszczających i ich oddziaływania na biotyczne elementy 

środowiska morskiego - „Stężenia substancji szkodliwych są na poziomie nie powodującym 

występowania efektów zanieczyszczeń”. Cecha 9 odnosi się do potencjalnego zagrożenia dla 

ludzi związanego ze spożyciem żywności pochodzenia morskiego – „Zanieczyszczenia w 

rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie przekraczają poziomów 

ustanowionych przez prawodawstwo wspólnotowe lub innych odpowiednich norm”. 

W ramach Cechy 8 wyróżniono dwa kryteria, pierwsze (8.1) związane jest 

bezpośrednio ze stężeniami substancji zanieczyszczających, drugie (8.2) natomiast wskazuje 

na efekty ich oddziaływania na organizmy. W przypadku cechy 9 mamy do czynienia  

z jednym kryterium (9.1) odnoszącym się do poziomów i liczby substancji 

zanieczyszczających oraz częstotliwość przekraczania dopuszczalnych poziomów. 

Pierwszym krokiem w zdefiniowaniu dobrego stanu środowiska (GES) w zakresie 

kryteriów 8.1 i 9.1 było wskazanie substancji stanowiących największe zagrożenie 

wynikające przede wszystkim z ich toksycznego oddziaływania i podwyższonych stężeń 

obserwowanych w poszczególnych elementach ekosystemu. Wybrano substancje 

niebezpieczne istotne dla zdefiniowania dobrego stanu środowiska morskiego zarówno  

w ramach cechy 8, jak i cechy 9, uwzględniając fakt, że pierwsza z nich odnosi się 

bezpośrednio do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu morskiego, podczas gdy cecha 9 

dotyczy głównie ograniczenia narażenia ludzi związanego ze spożyciem ryb. Taki podział 

implikował również wybór matryc, które wytypowano do analiz stężeń poszczególnych 

substancji. W przypadku cechy 8 wskazano zarówno organizmy: ryby i małże, jak i elementy 

abiotyczne: osady denne i wodę morską. W przypadku cechy 9 dobry stan środowiska został 

scharakteryzowany tylko w odniesieniu do ryb odławianych komercyjnie, które jako jedyne 

organizmy pochodzenia morskiego są na szeroką skalę spożywane przez ludzi w Polsce. 

Wyboru substancji zanieczyszczających dokonano na podstawie zapisów Bałtyckiego Planu 

Działań (HELCOM 2007), rekomendacji Projektu HELCOM CORESET (HELCOM 2012b), 

dokumentów opracowanych przez Komisję OSPAR (OSPAR 2009) oraz Dyrektywy 
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dotyczącej Substancji Priorytetowych Rady Europy i Parlamentu Europejskiego 2013/39/EU 

(Anon 2013). Te same dokumenty wykorzystano do określenia wartości odniesienia czyli 

stężeń poszczególnych substancji, które można uznać za bezpieczne i gwarantujące 

prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu w odniesieniu do cechy 8 oraz gwarantujące brak 

zagrożeń związanych ze spożyciem ryb komercyjnych w odniesieniu do cechy 9. Stężenia 

odniesienia uznano za wartości definiujące granicę dobrego stanu środowiska, co w praktyce 

oznacza, że stężenia poszczególnych substancji pozostające poniżej wskazanych wartości 

będą gwarantowały dobry stan środowiska. Wartości odniesienia przedstawiono w Załączniku 

w tabeli C8-2.  

Na podstawie rzeczywistych stężeń określonych substancji zanieczyszczających w 

wytypowanych elementach środowiska morskiego (matrycach) i wartości odniesienia 

wyznaczono współczynnik skażenia – WS zgodnie z poniższym równaniem: 

𝑊𝑆 =
𝐶Ś𝑅
𝐶𝑇

 

gdzie:  

CŚR – aktualne stężenie środowiskowe,  

CT – stężenie odniesienia, docelowe 

 

Na podstawie uzyskanych wartości WS dokonano oceny stanu środowiska w zakresie 

zanieczyszczenia pojedynczymi substancjami stosując 5-stopniową skalę: 

 

Zakresy WS Stan według klasyfikacji 

5-stopniowej 

Stan według klasyfikacji 

RDSM 

0 < WS ≤ 0,5 bardzo dobry GES 

0,5 < WS ≤ 1,0 dobry 

1,0 < WS ≤ 5,0 umiarkowany subGES 

5,0 < WS ≤ 10,0 słaby 

10,0 < WS zły 

 

Przyjęto, że granicą dobrego stanu środowiska morskiego – GES dla celów wstępnej 

oceny wg RDSM, na podstawie kryterium: stężenie substancji zanieczyszczających  

w odpowiednich matrycach, jest wartość graniczna wskaźnika między dobrym  

i umiarkowanym stanem ekologicznym określonym na podstawie rekomendacji i wyników 

prac prowadzonych w ramach projektu HELCOM CORESET (HELCOM 2012b). Z tego 

wynika, że wartość WS poniżej 1 oznacza osiągnięcie dobrego stanu środowiska w zakresie 

pojedynczej substancji .  
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W celu dokonania oceny stanu środowiska uwzględniającej udział wszystkich 

substancji zanieczyszczających zidentyfikowanych w środowisku morskim przeprowadzono 

agregację. Można ją przeprowadzić stosując różne podejścia. W Ocenie Wstępnej w celu 

przeprowadzenia agregacji wyznaczono wartość średnią ze wszystkich wartości 

współczynników skażenia określonych dla poszczególnych substancji. Uzyskany wynik 

poddano 5 – stopniowej klasyfikacji wskazującej na właściwy zagregowany stan środowiska, 

który następnie był transponowany do skali 2 – stopniowej zgodnej z wymaganiami RDSM, 

przy zastosowaniu tej samej granicy (pomiędzy stanem dobrym i umiarkowanym) dla GES. 

Dla drugiego kryterium (8.2) cechy 8 odnoszącego się do wpływu substancji 

zanieczyszczających ustalono dwa wskaźniki, z których pierwszy odnosi się do wskaźników 

podstawowych będących miarą efektów wywołanych oddziaływaniem substancji 

zanieczyszczających na organizmy takich jak zmiany genetyczne, zmiany na poziomie 

komórkowym, zmiany poziomu hormonów, zmiany w ogólnym stanie zdrowia, zdolności 

reprodukcyjnej i deformacje, które w następstwie powodują niekorzystne zmiany na poziomie 

populacji i ekosystemu. Wyznaczono cztery wskaźniki podstawowe dla oceny efektów 

biologicznych, które zostały zaproponowane w ramach projektu HELCOM CORESET. Drugi 

wskaźnik kryterium 8.2 to wskaźnik presji odnoszący się do zanieczyszczeń o charakterze 

nagłym (ich źródła i zasięgu oraz efektów wywołanych ich oddziaływaniem). Dla oceny 

efektów oddziaływania zanieczyszczeń akcydentalnych możliwe jest zastosowanie tych 

samych wskaźników podstawowych, jak dla pierwszego wskaźnika kryterium 8.2.  

W przypadku kryterium 8. 2 nie zdefiniowano jednak dobrego stanu środowiska, ze względu 

na brak danych i informacji dotyczących wskaźników podstawowych.  

C10 Odpady w środowisku morskim  

Wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich w ramach cechy 10 przeprowadzono 

w oparciu o jeden wskaźnik podstawowy - odpady na linii brzegowej. Pozostałe wskaźniki 

wymienione w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów  

i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich, nie 

zostały uwzględnione w ocenie ze względu na brak danych.  

Dane do wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich były częścią badań 

ogólnoeuropejskiego projektu „ Coastwatch Europe” oraz  monografii pt.: „Parametryzacja 

stanu sozologicznego wybrzeża południowego Bałtyku w świetle idei rozwoju 

zrównoważonego” (T. Jóźwiak, 2010). Objęty badaniami obszar Bałtyku to około 500 km 
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brzegu, który pozwolił na wyznaczenie GES/SUBGES dla 5 akwenów wydzielonych  

wg systemu HELCOM HOLAS. 

Na podstawie tych danych przeprowadzono klasyfikację obejmującą określenie 

dobrego stanu środowiska oraz ocenę stanu środowiska w zakresie odpadów stałych na linii 

brzegowej. W tym celu obliczono wartość współczynnika frekwencji odpadów 

wielkogabarytowych (WFOWG) oraz małogabarytowych (WFOMG) (Tab. 13). Wyliczono 

ilości przypadków wystąpienia danego rodzaju odpadu na 1 km. Na podstawie uzyskanych 

współczynników frekwencji przeprowadzono ocenę stosując 5 - stopniową skalę, przyjmując 

że granica dobrego stanu środowiska GES/SUBGES wg. RDSM znajduje się pomiędzy 

granicą stanu dobrego i umiarkowanego w skali 5 – stopniowej.  

 

Tabela 13. Wartości współczynnika frekwencji odpadów wielkogabarytowych (WFOWG)  

i małogabarytowych (WFOMG)  

 

Przedział wartości 

współczynnika 

frekwencji dla 

odpadów 

wielkogabarytowych 

(WF OWG) 

Przedział wartości 

współczynnika 

frekwencji dla 

odpadów 

małogabarytowych 

(WF OMG) 

Stan środowiska w skali 5- 

stopniowej 

Stan 

ekologiczny 

wg RDSM 

0≤ WF OWG ≤0,2 0≤ WF OMG ≤3 Bardzo dobry 
GES 

0,2< WF OWG ≤1,0 3< WF OMG ≤6 dobry 

1,0< WF OWG ≤1,7 6< WF OMG ≤13 umiarkowany 

SUBGES 1,7< WF OWG ≤2,0 13< WF OMG ≤20 słaby 

WF OWG >2,0 WF OMG >20 zły 

 

C11 Hałas podwodny  

Do chwili obecnej, nie prowadzono w Polsce monitoringu polskich wód morskich pod 

kątem hałasu podwodnego. Brak jest danych dotyczących liczby dni i okresów w ciągu roku, 

kiedy występują presje związane z sejsmicznymi badaniami techniką refleksyjną, 

palowaniem, użyciem echosond i urządzeń płoszących oraz wybuchami, oddziałującymi na 

zwierzęta morskie. Brak jest również danych dotyczących tendencji w zakresie poziomu 

hałasu otoczenia (głównie spowodowanego żeglugą morską) w pasmach o szerokości 1/3 

oktawy w zakresie częstotliwości 63 i 125 Hz w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.  
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Z powodu braku danych nie przeprowadzono wstępnej oceny stanu środowiska wód 

morskich w zakresie cechy 11: „Wprowadzenie energii, łącznie z hałasem podwodnym, 

utrzymuje się na poziomie, nie powodującym negatywnego wpływu na środowisko morskie”. 

W Polsce prowadzi się ewidencję ruchu statków w głównych portach polskich 

natomiast  wymaga ona uzupełnienia o informacje dotyczące preferencyjnych tras statków, 

wymiarów i tonażu statków oraz natężenia i częstotliwości hałasu emitowanego. 

Przeanalizowano dane (typu statku, tonażu martwej wagi, zanurzenia, długości, szerokości 

oraz tonażu pojemnościowego brutto) dotyczące liczby statków zawijających do głównych 

polskich portów w 2011 roku. Na tej podstawie ustalono, że w polskiej strefie największe 

zagrożenie pod względem hałasu podwodnego stanowią statki typu cargo, zbiornikowce  

z chemikaliami i ropopochodnymi produktami, kontenerowce, holowniki oraz statki 

pasażerskie. W zakresie badania hałasu bardzo ważne będą wyniki pozyskane  

z urządzeń pomiarowych rejestrujących poziom hałasu wzdłuż najbardziej uczęszczanych tras 

do i z polskich portów. 
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Zadanie 3. 

Przygotowanie i wypełnienie formularzy raportowych do KE. 

Na podstawie opracowanego zestawu celów zaktualizowano bazę danych do 

raportowania z art. 10 w formie bazy MS Access. Do wypełnienia bazy wykorzystano 

podręcznik i zalecenia do raportowania opracowane w ramach prac grupy roboczej WG 

DIKE. w zakresie art. 10  

Bazę danych zamieszczono w wersji elektronicznej (plik: MFSD Reporting Database 

v3_PL.mdb) na załączonej płycie CD.  

Zadanie 4. 

Przygotowanie rekomendacji, pod kątem przyszłych programów działań, 

służących ochronie wód morskich w latach 2016-2021. 

 

Główną rekomendacją dotyczącą praktycznie wszystkich cech jest potrzeba 

zgromadzenia odpowiednich danych monitoringowych do opracowania nowej oceny stanu 

środowiska, a następnie określenia jego stanu i zdefiniowania celów do osiągnięcia. 

C1 Bioróżnorodność 

 W Polskich Obszarach Morskich brak jest danych na temat wskaźników dotyczących 

ssaków morskich. Obecnie jedynym wskaźnikiem, dla którego otrzymuje się 

jakiekolwiek informacje, jest przyłów w sieciach. Dla ptaków i ssaków oraz gryp ryb 

wskazuje się na potrzebę utrzymania populacji poszczególnych gatunków na 

dotychczasowym poziomie. 

C2 Gatunki obce  

 Ze względu na specyfikę wskaźnika jego ocena nie została przeprowadzona w 2012 roku, 

natomiast zostanie wykonana dopiero za okres 2012-2017 r. 

 Zasadniczym celem dla tej cechy jest brak pojawienia się nowego gatunku nierodzimego. 

Terytorialnymi jednostkami oceny są akweny rozdzielone granicą między wodami 

terytorialnymi i strefą wyłączności ekonomicznej.  
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C3 Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków 

 W przypadku zaproponowanych kryteriów granica dobrego stanu ekologicznego została 

wyznaczana na podstawie trendów zmienności wskaźników podstawowych, co 

jednocześnie określa cel środowiskowy. 

C4 Łańcuch pokarmowy  

 Wobec braku danych odniesienia do analizy aktualnego stanu środowiska ustalono, że 

zdefiniowane cele będą odnosiły się utrzymania poszczególnych elementów poziomie 

obecnym. 

C5 Eutrofizacja 

 Zasadniczą rekomendacją dla osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie cechy C5 

jest zredukowanie dopływu substancji odżywczych do polskiej strefy Morza Bałtyckiego 

ze źródeł zewnętrznych do poziomu, który nie będzie powodował wzrostu stężeń tych 

substancji w kolumnie wody morskiej, a w konsekwencji negatywnych skutków  

w ekosystemie w postaci nadmiernych zakwitów glonów, spadku przejrzystości wody 

morskiej, zmian w stanie roślinności podwodnej oraz niekorzystnego natlenienia wód 

przydennych. 

 Niezbędne jest opracowanie wskaźników do kompletnej oceny elementów biologicznych: 

o do oceny fitoplanktonu w zakresie biomasy i składu taksonomicznego. 

o do oceny stanu makroglonów i okrytozalążkowych w Zalewach Wiślanym  

i Szczecińskim, gdzie indeks SM1 nie spełnia swojej funkcji, ponieważ występuje 

tam głównie roślinność, tworząca zbiorowiska typowe dla zbiorników 

słodkowodnych, co wymaga modyfikacji indeksu. 

 Należy dokonać rozpoznania występowania roślinności podwodnej w innych obszarach 

polskiej strefy Bałtyku niż aktualnie monitorowane. 

 Należy opracować systemy klasyfikacji (wartości granicznych) dla metriksów – wartości 

średnie z miesięcy letnich (VI-IX) lub średnie roczne dla chlorofilu-a, substancji 

biogennych i przezroczystości w częściach wód przejściowych i przybrzeżnych. Średnie 

roczne powinny być uwzględnione w ocenie stanu wód przejściowych i przybrzeżnych ze 

względu na istotny udział wiosennego zakwitu fitoplanktonu w produkcji materii 

organicznej w morzu. 

 Należy przeprowadzić weryfikację schematów klasyfikacji w sposób jednolity, 

szczególnie w odniesieniu do chlorofilu „a”. Wartości celów środowiskowych dla 
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różnych wskaźników (lub ich metriksów) zostały wyznaczone w odniesieniu do wartości 

referencyjnych stosując arbitralnie narzucone dopuszczalne odchylenie (RDW), np.: 50% 

- dla substancji biogennych, lub 25% - np.: dla przezroczystości.  Wartości 

odniesienia/referencyjne określono także z zastosowaniem różnych metod: na podstawie 

danych historycznych, stosując ekstrapolację (wstecz) trendów czasowych, połączoną 

metodę statystyczną z osądem eksperckim oraz – najbardziej wiarygodną - metodę 

wyszukiwania skokowych zmian/progów Jenks’a i Caspall’a (1970). 

 

C6 Integralność dna morskiego 

 Obecnie stosowane wskaźniki powiązane są raczej z problemem eutrofizacji i złym 

stanem siedlisk makrozoobentosu, co wskazuje na działania związane z cechą 5. 

 Należy prowadzić prace nad ustaleniem nowych wskaźników w ramach grup roboczych 

HELCOM i Komisji Europejskiej wraz z wdrażaniem nowych elementów programów 

monitoringowych. 

 

C7 Warunki hydrograficzne 

 Główną rekomendacją jest utrzymanie trwałych zmian hydrograficznych na poziomie 

niezakłócającym funkcjonowanie siedliska/ekosystemu. Osiągnięcie powyższego celu 

wiąże się z podejmowaniem działań, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu 

brzegu, dna i toni wodnej.  

 Niezbędne jest prowadzenie kompleksowego monitoringu hydromorfologicznego, 

obejmującego elementy abiotyczne i monitoring siedlisk, uwzględniający zarówno stan 

populacji jak i zmiany fizyczne brzegu, dna i zakłócenia w toni wodnej.  

 Ważnym działaniem, ze względu na zachowanie obszarów cennych przyrodniczo na 

terenach zurbanizowanych, będzie ocena skuteczności istniejących zabezpieczeń brzegu 

(lądu) przed wpływem morza, z czym wiąże się rewizja wieloletniego programu ochrony 

brzegów morskich. W przypadku stwierdzenia braku wpływu zabezpieczenia brzegu na 

jego ochronę, a w odosobnionych przypadkach może być stwierdzone wręcz szkodliwe 

oddziaływanie istniejących budowli zabezpieczających, należy wprowadzić zmiany i 

rozpocząć realizację programu ochrony brzegu.  
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 Osiągnięcie celu wiąże się z podejmowaniem działań, mających na celu przywrócenie 

pierwotnego stanu brzegu, dna i toni wodnej. Proponuje się zatem następujące działania 

dla osiągnięcia celów środowiskowych:  

o Likwidację budowli ochronnych o udokumentowanym, negatywnym wpływie na 

zamierzoną ochronę brzegu i dna,  

o Likwidację urządzeń i budowli hydrotechnicznych, które nie mają istotnego 

znaczenia dla ochrony życia i mienia na lądzie,   

 Efektem zharmonizowanych działań będzie przywrócenie naturalnego stanu siedlisk 

organizmów dennych i pelagicznych – zasiedlenie (ponowne zasiedlenie) organizmami 

miejsc ich pierwotnego bytowania. 

 

C8 Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania i C9 Substancje 

zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia 

 

 Osiągniecie lub utrzymanie stężeń substancji zanieczyszczających na poziomach 

gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie elementów biotycznych ekosystemu 

morskiego, tym również ryb eksploatowanych komercyjnie oraz redukcję efektów 

oddziaływania substancji zanieczyszczających na organizmy fauny i flory morskiej. 

 Główne działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska  

w zakresie substancji zanieczyszczających obecnych w różnych elementach ekosystemu 

morskiego, w tym także w rybach o znaczeniu komercyjnym powinny koncentrować się 

na redukcji zanieczyszczeń doprowadzanych do środowiska morskiego z różnych źródeł: 

lądowych, w tym głównie zakładów produkcyjnych (uwolnienia do powietrza, wody  

i gleby) oraz morskich, w tym głównie statków i przemysłu związanego z gospodarką 

morską.  

 Niezbędne jest prowadzenie monitoringu efektów biologicznych zanieczyszczeń 

występujących w środowisku morskim.  

 Działania prowadzące do redukcji zanieczyszczenia środowiska morskiego substancjami 

niebezpiecznymi muszą uwzględniać: 

o Wprowadzanie nowych technologii niewymagających stosowania substancji 

zanieczyszczających i/lub ograniczających ich zastosowanie.  

o Zastosowanie odpowiedniej bezwzględnej polityki kontroli  

i ewidencjonowania uwalnianych ścieków (gazowych i ciekłych) pod kątem 
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zawartości substancji zanieczyszczających. Do tego celu należy wykorzystać 

Krajowy Rejestr Uwolnień i Zanieczyszczeń, będący integralną częścią 

zintegrowanego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń prowadzonego na 

poziomie Wspólnoty Europejskiej. 

o Prowadzenie ewidencji substancji zanieczyszczających dopuszczonych do 

stosowania i pozostających w obrocie, wraz ze wskazaniem wielkości ich  użycia, 

tam gdzie jest to możliwe – dotyczy to przede wszystkim użytkowników 

wykorzystujących znaczne ilości substancji zanieczyszczających np. w procesach 

produkcyjnych. 

o Prowadzenie działalności edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

społeczeństwa, wskazując na niebezpieczeństwo wynikające z obecności tych 

substancji w środowisku oraz wskazując potencjalne źródła substancji 

zanieczyszczających i sposoby ich ograniczania (np. zaprzestania spalania odpadów 

komunalnych w domach).  

 

C10 Odpady w środowisku morskim 

 

 Szczegółowy zakres działań na rzecz redukcji ilości odpadów w środowisku morskim,  

w tym gromadzonych na brzegu i znajdujących się toni został ujęty w Rozdziale III 

przygotowywanego Regionalnego Planu Działań w zakresie odpadów morskich 

HELCOM. Wskazuje on zakres działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń 

zarówno pochodzenia lądowego, w tym także mikrocząstek plastiku, jak i pochodzenia 

morskiego. Ujęte są tam również wskazania dotyczące usuwania i zagospodarowania 

odpadów oraz wskazania dotyczące konieczności prowadzenia działań edukacyjnych. 

 Głównymi kierunkami działań w przypadku odpadów na linii brzegowej jest usuwanie 

odpadów np. poprzez prowadzenie akcji z udziałem społeczności lokalnej, ale głównie 

prowadzenie właściwej polityki edukacyjnej na rzecz zwiększenia świadomości 

społeczeństwa. 

 W przypadku odpadów w toni morskiej konieczne jest prowadzenie właściwej edukacji 

środowisk morskich i odpowiedniej polityki uwzględniającej między innymi 

wprowadzenie właściwych uregulowań prawnych dotyczących zagospodarowania 

odpadów morskich. 
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C11 Hałas podwodny 

 

 Ze względu na brak danych dotyczących hałasu podwodnego uniemożliwiających 

dokonanie oceny stanu środowiska morskiego rekomenduje się podjęcie działań 

mających na celu ograniczenie wszelkich źródeł hałasu do niezbędnego minimum 

gwarantującego niepogorszenie obecnego stanu lub lego poprawę.  

 Działania mogą zostać podjęte na poziomie ustawodawczym lub poprzez promowanie 

najlepszych praktyk, stosowanie najlepszych dostępnych i najmniej inwazyjnych 

technologii. Ponadto rekomenduje się przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko z uwzględnieniem wszystkich aspektów działalności powodujących hałas 

podwodny. 

 Rekomenduje się wdrażanie planów zarządzania w morskich obszarach chronionych,  

w tym ustanowienia stref buforowych, w których będzie obowiązywać zakaz działalności 

antropogenicznej. 
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Wstęp  
 

Obowiązek ustanowienia celów środowiskowych w odniesieniu do wód morskich nakłada art. 

61n ustawy Prawo wodne (Ustawa z dnia 4 stycznia 2013r. Dz. U. z 2014 roku poz. 165). Zapisy ustawy 

Prawo wodne są transpozycją do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Ramowej w Sprawie Strategii 

Morskiej (RDSM) Rady i Parlamentu Europejskiego (2008/56/WE) z dnia 17 czerwca 2008 roku. W 

związku z implementacją RDSM, Polska przyjęła obowiązek ustanowienia i wprowadzenia działań 

skutkujących osiągnięciem lub utrzymaniem dobrego stanu środowiska (GES) w Morzu Bałtyckim 

poprzez ustanowienie celów środowiskowych oraz opracowanie i wdrożenie wprowadzenie programów 

działań umożliwiających osiągnięcie założonego celu środowiskowego.  

Państwa nadbałtyckie podjęły inicjatywę i zawiązały Sekretariat do spraw Konwencji Helsińskiej 

(HELCOM) w 1974 roku. Podlegające zmianom zakresu (parametrów i liczby stacji) regularne badania 

Morza Bałtyckiego na rzecz HELCOM trwają od 1979 roku aż do teraz. Na spotkaniu ministrów w 2007 

roku, określono nowe kierunki działania na rzecz poprawy stanu Morza Bałtyckiego przyjęto Bałtycki 

Plan Działań (BSAP – Baltic Sea Action Plan). Następstwem przyjęcia BSAP było zaproponowanie w 

2010 roku w Moskwie wielkości redukcji ładunku azotu i fosforu, dostarczanego przez każde z państw 

nadbałtyckich do Bałtyku. Polska przyjęła zaproponowaną wielkość redukcji ładunku w październiku 

2013r.  

Cele środowiskowe zamieszczone w niniejszym dokumencie, zostały opracowane dla każdej  

z cech i przypisane do akwenów objętych jurysdykcją polską. Obszary zestawiono w poniższej tabeli oraz 

zilustrowano na mapie.  

 

Numer akwenu Nazwa akwenu 

27 Wody otwarte wschodniej części Bałtyku Właściwego 

33 Wody otwarte Zatoki Gdańskiej 

35 Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej 

36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego 

38 Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego 

62 Polskie wody przybrzeżne wschodniej części Bałtyku Właściwego 

35A Polska część Zalewu Wiślanego 

38A Polska część Zalewu Szczecińskiego 
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Mapa 1. Akweny Morza Bałtyckiego, dla których przeprowadzono wstępną ocenę stanu środowiska 

i ustanowiono cele środowiskowe.  
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Cele środowiskowe wraz z zestawem właściwości typowych dla dobrego 

stanu wód morskich 
 

Ustanowienie celów środowiskowych w odniesieniu do wód morskich jest realizacją art. 61n 

ustawy Prawo wodne (Ustawa z dnia 4 stycznia 2013r. Dz. U. z 2014 roku poz. 165). Ustawa Prawo 

wodne zawiera zapisy wynikające z wprowadzenia do prawa polskiego Dyrektywy Ramowej w Sprawie 

Strategii Morskiej Rady i Parlamentu Europejskiego (2008/56/WE) z dnia 17 czerwca 2008 roku. 

Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej (RDSM) nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej 

obowiązek wdrażania dyrektywy, które powinno skutkować wprowadzeniem programów działań 

umożliwiających osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska (GES) w europejskich morzach 

Cele środowiskowe dla cechy 5 – eutrofizacja, przedstawiono jako ogólne – na poziomie cechy i 

kryteriów, obowiązujące dla całej polskiej strefy Morza Bałtyckiego, tzn. wód przejściowych i 

przybrzeżnych  

w rozumieniu RDW oraz dla strefy otwartego morza oraz jako szczegółowe cele wskaźnikowe, które 

muszą być specyficzne dla wymienionych obszarów wód, a nawet dla poszczególnych części wód (tab. 

C.5-2) (MOŚ  2014). 

W odniesieniu do strefy morza poza 1 Mm pasem wód przybrzeżnych (wg RDW) zastosowano 

podział regionalny na strefę płytkowodną i strefę otwartego morza (tab. C.5-2), przy czym wydzielone 

obszary przypisano podregionom określonym w Strategii Monitoringu i Ocen HELCOM (HELCOM 

2013b): 

i) obszary płytkowodne [przybrzeżne]: 

- polskie wody przybrzeżne we wschodnim basenie Gotlandzkim (Eastern Gotland Basin Polish 

coastal waters) [24], 

- polskie wody przybrzeżne w Basenie Gdańskim (Gdańsk Basin Polish coastal waters) [26], 

- polskie wody przybrzeżne w Basenie Bornholmskim (Bornholm Basin Polish coastal waters) [28], 

ii) podregiony otwartego morza: 

- wschodni Basen Gotlandzki, 

- Basen Gdański, 

- Basen Bornholmski. 

Cele środowiskowe dla cechy C5 – Eutrofizacja zamieszczono w tabeli C5-1, wartości graniczne 

GES w tabeli C5-2, termin osiągnięcia celu zaś w tabeli C5-3.  

Celem ogólnym dla cechy 7 – warunki hydrograficzne jest brak niekorzystnego oddziaływania 

trwałych zmian hydrograficznych na siedliska, a w dalszej konsekwencji na ekosystem. Cele 

szczegółowe, dla akwenów, zostały indywidualnie określone dla poszczególnych wskaźników.  

Cecha 7 w RDSM jest powiązana z cechą 6 – integralność dna morskiego i poprzez nią z cechą 1 

– bioróżnorodność. Istotne znaczenie dla bioróżnorodności ma zachowanie spójności siedliska, 
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objawiającego się brakiem działania antropogenicznego, jak na przykład trwałe konstrukcje na dnie 

morza.  

W zakresie warunków hydrograficznych w Bałtyckim Planie Działań (BSAP – Baltic Sea Action 

Plan, HELCOM 2007) zidentyfikowane zostały następujące cele:  

- odtworzenie i utrzymanie integralności dna morskiego na poziomie gwarantującym funkcjonowanie 

ekosystemów, w który wpisuje się operacyjny cel ekologiczny – naturalne krajobrazy morskie 

(Konwencja Różnorodności Biologicznej);  

- zminimalizowanie zagrożeń związanych z konstrukcjami na morzu.  

Jako działania, podejmowane dla osiągnięcia celów środowiskowych proponuje się, na przykład:  

- likwidację budowli ochronnych o udokumentowanym negatywnym wpływie na zamierzoną ochronę 

brzegu i dna,  

- podjęcie działań na rzecz zmniejszenia zasięgu trwałych zmian poprzez likwidację urządzeń i 

budowli hydrotechnicznych, które nie mają pozytywnego wpływu na ochronę życia i mienia na 

lądzie,  

- podjęcie działań na rzecz przywrócenia stanu naturalnego, to jest niezaburzonego trwałymi 

zmianami hydrograficznymi. 

Cele środowiskowe w zakresie warunków hydrograficznych są ustanawiane zgodnie  

z definicją dobrego stanu ekologicznego zawartego w Ramowej Dyrektywie w sprawie Strategii Morskiej 

Parlament i Rady (56/2006/WE), to jest „stałe zmiany warunków hydrograficznych nie mają 

negatywnego wpływu na ekosystem morski”.  

Zgodnie z metodyką ustanawiania celów środowiskowych („Ustalenie celów środowiskowych dla 

jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, 

KZGW, Etap II. Gliwice, 2013), dla JCW powierzchniowych ustala się cel bardziej rygorystyczny. Ze 

względu na znaczenie obszarów chronionych w obszarach morskich, w odniesieniu do nich zdecydowano 

się na ustanowienie celu jeszcze bardziej rygorystycznego (tabela C7-2). Wartości progowe dla obszarów 

chronionych w wodach przejściowych, przybrzeżnych i otwartego morza zaproponowano ekspercko, 

poprzez analogię do granicy GES / subGES – jako 2/3 wartości progowej, która została wyznaczona jako 

granica dobrego stanu w opracowywaniu oceny wstępnej stanu polskich wód morskich („Wstępna ocena 

stanu środowiska wód morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego.”, GIOŚ 2014).  

Cele środowiskowe dla cechy C7 – Warunki hydrograficzne zamieszczono w tabeli C7-1, 

wartości graniczne GES w tabeli C7-2, natomiast termin osiągnięcia celu w tabeli C7-4. 

Cele środowiskowe dotyczące substancji zanieczyszczających obecnych w środowisku morskim i 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla jego funkcjonowania określono w odniesieniu do głównych 

cech 8 i 9 odnoszących się do tej grupy substancji. Cele szczegółowe zostały określone dla każdego ze 
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wskaźników podstawowych i w ujęciu ogólnym mogą być one utożsamiane z osiągnięciem dobrego stanu 

środowiska. Przedstawione cele wskazują zarówno pożądane poziomy, jak i wymagane kierunki zmian, 

jeżeli dobry stan środowiska nie jest osiągnięty. Jednocześnie cele zostały określone tylko w stosunku do 

tych wskaźników, które mają zastosowanie w polskiej części Bałtyku, co w praktyce oznacza, że dane 

wskaźniki mogą zostać w tym obszarze ocenione, lub stan środowiska w zakresie określonego wskaźnika 

może zostać zmieniony w wyniku odpowiednich działań podjętych przez Polskę.  

Podczas opracowywania celów środowiskowych dla cech C8 i C9 uwzględniono główny cel wymieniany 

w segmencie Bałtyckiego Planu Działań HELCOM w odniesieniu do substancji  niebezpiecznych: 

Zasoby Morza Bałtyckiego niezagrożone przez substancje niebezpieczne oraz operacyjne cele 

ekologiczne uwzględnione w tym segmencie: 

1. Stężenia substancji niebezpiecznych w niewielkim stopniu odbiegające od naturalnych 

2. Wszystkie ryby przydatnie do konsumpcji  

3. Brak problemów zdrowotnych u zwierząt 

4. Skażenie radioaktywne na poziomie sprzed awarii w Czarnobylu 

Uwzględniono także operacyjne cele w segmencie Bałtyckiego Planu Działań HELCOM dotyczącym 

działalności gospodarczej na morzu: 

 minimalizacja zanieczyszczeń ściekami ze statków 

 minimalizacja zanieczyszczenia atmosfery przez statki 

 brak szkodliwych zrzutów z platform wydobywczych na morzu 

Cele środowiskowe dla cechy C8 – Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływań 

zamieszczono w tabeli C8-1, wartości graniczne GES w tabeli C8-2, natomiast termin osiągnięcia celu w 

tabeli C8-3.  

Cele środowiskowe dla cechy C9 – Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza 

przeznaczonych do spożycia zamieszczono w tabeli C9-1, termin osiągnięcia celu w tabeli C9-2.  

Ogólny cel środowiskowy dotyczący odpadów znajdujących się w środowisku morskim, 

stanowiących potencjalne źródło zagrożenia, został określony w odniesieniu do cechy 10 – Odpady  

w środowisku morskim. Szczegółowe cele osiągnięcia dobrego stanu środowiska, opisano dla każdego ze 

wskaźników podstawowych. 

Cele środowiskowe dla cechy C10 Odpady w środowisku morskim zamieszczono w tabeli C10-1, 

natomiast termin osiągnięcia celu zaś w tabeli C10-2.  

 

Cele środowiskowe dla cechy C11 – Hałas podwodny stanowią podstawowe aspekty decyzji oraz 

zestawy działań podjęte przez organizacje międzynarodowe oraz te uwzględnione w wielostronnych 

porozumieniach dotyczących ochrony środowiska, w szczególności: 
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- promowanie najlepszych praktyk ochrony środowiska opisanych w Decyzji XI/18 o Bioróżnorodności 

morskiej i przybrzeżnej: zrównoważonym rybołówstwie, usunięciu szkodliwych oddziaływań 

antropogenicznego pochodzenia, dobrowolnym wytycznych dotyczących oceny stanu środowiska 

morskiego i przestrzennym planowaniu obszarów morskich, zawarte w Konwencji o Różnorodności 

Biologicznej (CBD 

- stosowanie najlepszych dostępnych technologii i rozwój mniej inwazyjnych technologii (Konwencja o 

ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS)CMS, Postanowienie 10.24 o dalszych 

krokach przeciwdziałających zanieczyszczeniu podwodnym hałasem dla ochrony waleni i innych 

gatunków migracyjnych), 

- opracowanie wytycznych i wdrażanie działań zobowiązujących do zapewnienia redukcji 

antropogenicznego hałasu podwodnego (CMS, Postanowienie 10.24; wytyczne Międzynarodowej 

Organizacji Morskiej (IMO), zawarte w dokumencie MPEC 66-17 z 15 listopada 2013 dotyczącym 

redukcji hałasu spowodowanego żegluga handlową,), 

- przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wszystkich rodzajów 

działalności powodujących hałas podwodny (CMS, Postanowienie 10.24; wytyczne IMO dotyczące 

redukcji hałasu spowodowanego żegluga handlową, 2014), 

- wdrażanie właściwych planów zarządzania w morskich obszarach chronionych, w tym oznaczenia stref 

buforowych i bez aktywności (CMS, Postanowienie 10.24), 

Mimo wszelkich starań dokładanych przez państwa członkowskie o osiągnięcie w/w celów 

środowiskowych, w dalszym ciągu te cele są niemierzalne. Organizacje pozarządowe takie jak: Oceana, 

Worldwilde Fund For Nature (WWF), The Fisherires Secretariat (FISH), Ocean Care, Coastwatch 

Europe, Seas At Risk, Swedish Society for Nature Conservation, Marine Conservation Society, proponują 

następujące cele: 

- analizę regionalną danych dotyczących liczby dni oraz rozkładu przestrzennego zdarzeń związanych ze 

źródłami: badaniami sejsmicznymi techniką refleksyjną, palowaniem, echosondami, wybuchami i 

urządzeniami płoszącymi, dostępnych, w większości, w rejestrze prowadzonym przez właściwe 

instytucje państwowe, wskazuje zarówno mniejszą łączną powierzchnię dotkniętą w/w źródeł hałasu 

oraz zmniejszenie długości czasu, w którym owe zdarzenia mają miejsce w latach 2015 – 2020, 

- analizę wykorzystywanych, stosowanych i opracowanych technologii wykazuje stałą redukcję 

poziomów źródeł hałasu. 

Cele środowiskowe dla cechy C11 Hałas podwodny zamieszczono w tabeli C11-1, natomiast 

termin osiągnięcia celu zaś w tabeli C11-2.  
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C1 Bioróżnorodność 
 

Tabela C.1-1 

 

Różnorodność biologiczna jest utrzymana na naturalnym poziomie. Stan i zasięg siedlisk oraz populacja 

gatunków zgodne są z warunkami naturalnymi: fizycznymi, geograficznymi i klimatycznymi. 

Cel środowiskowy: Zredukowanie i/lub utrzymanie na obecnym poziomie presji antropogenicznej 

zapewniające utrzymanie naturalnych siedlisk, w których zachowana jest naturalna różnorodność 

biologiczna występujących elementów biotycznych. 

 

Kryterium 1.1 Rozmieszczenie geograficzne gatunków 

Cel dla kryterium: 

Celem jest osiągnięcie sprzyjających warunków ochrony. Warunki zostaną uznane za sprzyjające w 

przypadku gdy: 

- dane na temat dynamiki zmian populacji badanych gatunków wskazują, że gatunek utrzymuje się w 

okresie długoterminowym jako żywotna część swojego naturalnego siedliska, oraz 

- naturalny zasięg występowania gatunku nie jest pomniejszany oraz nie jest skłonny do zmniejszania w 

przyszłości oraz 

- jest i będzie wystarczająco duże siedlisko do utrzymania jego populacji w skali długoterminowej 

Kryterium 1.2 Wielkość i stan populacji  

Cel dla kryterium: 

Celem jest  utrzymanie rozmiaru i stanu populacji w zgodzie z naturalnymi warunkami fizycznymi, 

geograficznymi i klimatycznymi  

Wskaźnik Cele dla wskaźnika 

Liczebność i biomasa populacji  

 

 

Walenie 

Wskaźnik nie ma zastosowania do wód polskich  

 

Foki 

Wskaźnik nie ma zastosowania do wód polskich  

 

Ptaki: 

Celem jest osiągnięcie przez przynajmniej 75% populacji 

zimujących ptaków morskich normalnego zakresu fluktuacji 

liczebności. 

Właściwości demograficzne populacji 

(np. wielkość ciała lub struktura klas 

wiekowych, stosunek płci, wskaźnik 

płodności, wskaźnik 

przeżywalności/śmiertelności) 

Walenie 

Przyłów morświnów nie przekracza poziomu zapewniającego 

wzrost naturalny wzrost populacji 

 

Foki 

Wskaźnik nie ma zastosowania do wód polskich  

 

Ptaki: 

Celem zbliżającym wskaźnik do GES jest malejący trend w 

przyłowie ptaków w sieci rybackie. 

Celem jest utrzymanie się produktywności bielika, wyrażonej 

w liczbie piskląt na parę z sukcesem lęgowym, na poziomie 

równym, bądź wyższym od dolnej granicy 95% poziomu 

ufności z danych z okresu referencyjnego.  

W przypadku Polski celem jest utrzymanie produktywności 

bielika (liczba piskląt na parę z sukcesem lęgowym) na 

poziomie ≥1,21 dla średniej z ostatnich 5 lat. 
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Celem jest osiągnięcie przez przynajmniej 75% gatunków 

ptaków morskich w sezonie lęgowym odchylenia liczebności 

<30% wartości bazowej z 2000 roku. (<20% w przypadku 

gatunków składających tylko jedno jajo) 

Kryterium 1.3 Rozmieszczenie geograficzne i zasięg siedliska 

Cel dla kryterium:  

Rozmieszczenie geograficzne i zasięg siedliska powinny uzyskać do 2021 r. zbliżony do naturalnego stan 

dla każdego z podregionów Morza Bałtyckiego. 

Kryterium 1.4 Stan siedliska  

Cel dla kryterium: 

Osiągnięcie/utrzymanie stanu siedliska, w którym gatunki i zbiorowiska w nim występujące znajdują się 

w granicach ich naturalnej zmienności, a presje występujące w środowisku są zredukowane/utrzymane na 

poziomie gwarantującym prawidłowy rozwój komponentów biotycznych. 

Wskaźnik Cele dla wskaźnika 

Stan typowych gatunków i zbiorowisk Makrozoobentos: 

Celem jest osiągnięcie wartości multimetrycznego wskaźnika 

makrozoobentosu B większej lub równej granicy dobrego 

stanu środowiska wynoszącej 3,18. 

 

Celem jest osiągnięcie rozkładu wielkości wszystkich 

gatunków wskaźnikowych z wieloletnich gatunków 

makrozoobentosu w granicach ich naturalnej zmienności. 

 

Makrofity: 

Celem jest osiągnięcie wartości wskaźnika stosunku biomasy 

gatunków wieloletnich do całkowitej biomasy makrofitów 

większej lub równej granicy dobrego stanu środowiska 

wynoszącej 0,80 

 

Ryby: 

Indeks wielkości zespołu ryb przybrzeżnych 

GES zostanie osiągnięty, jeżeli odsetek ryb o rozmiarach 

większych niż 30 cm w zbiorowisku ryb osiągnie poziom 

adekwatny dla dobrego stanu ekologicznego. Dla wskaźnika 

nie opracowano jeszcze granic referencyjnych. 

Relatywna liczebność i/lub biomasa  Ryby: 

Celem jest osiągnięcie liczebność i produktywność 

kluczowych gatunków ryb przybrzeżnych na poziomie 

zapewniającym utrzymanie funkcji ekosystemu. 

 

Celem jest osiągnięcie liczebność kluczowych grup 

funkcyjnych ryb na poziomie zapewniającym utrzymanie 

funkcji ekosystemu. 

 

Indeks wielkich ryb w wodach otwartych - Celem jest 

osiągnięcie udziału dużych ryb w zbiorowości ryb dennych na 

poziomie większym niż w serii danych z lat 2000-2008, kiedy 

zanotowano wysoką śmiertelność połowową dorsza. Za 

granicę dobrego stanu ekologicznego w wodach otwartych 

przyjęto następujące wartości wskaźnika: 

ICES 25 LFI 1 > 0,60 

ICES 26 LFI 1 > 0,36 

 

Liczebność tarlaków troci wędrownej i parr - celem jest 

występowanie parr (młodocianego stadium) troci wędrownej w 

zagęszczenie na poziomie przekraczającym 50% wartości 
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referencyjnych z rzek gdzie rozród zachodzi na prawidłowym 

poziomie. 

 

Zespoły pelagialu: 

 

Liczebność oraz średni rozmiar zooplanktonu  

Celem jest osiągnięcie: 

- w strukturze zooplanktonu dużego udział osobników o 

dużych rozmiarach ciała (głównie Copepoda), które w 

efektywny sposób wyżerają fitoplankton i stanowią dobrej 

jakości pokarm dla zoo planktonożernych ryb, oraz 

- liczebności zooplanktonu na poziomie odpowiednim dla 

wsparcia wzrostu ryb i zapewnienia kontroli nad produkcją 

fitoplanktonu 

Okresem referencyjnym dla średniego rozmiaru jest dolna 

granica 95% Cl średniej okresu kiedy zooplankton jest w stanie 

zapewnić wzmożony wzrost ryb pożywiających się 

zooplanktonem  

Okresem referencyjnym dla całkowitej liczebności 

zooplanktonu (lub biomasy) jest okres kiedy istnieją słabe 

efekty eutrofizacji, reprezentowane przez niskie stężenia 

chlorofilu a i w związku z tym można zaniedbać zmiany w 

łańcuchu troficznym wywołane eutrofizacją. 

1.7. Struktura ekosystemu 

Zagrożone biotopy Celem jest malejąca liczba zagrożonych biotopów. Wszystkie 

biotopy, które zostaną uznane jako najmniej wymagające 

uwagi, zostaną uznane za biotopy w GES. Biotopy, które 

zostaną uznane za krytycznie zagrożone, zagrożone oraz 

wrażliwe zostaną uznane za zagrożone a tym samym będą 

reprezentować stan subGES. 
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Tabela C.1-2 

Bioróżnorodność –termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 

Zredukowanie i/lub utrzymanie na obecnym 

poziomie presji antropogenicznej zapewniające 

utrzymanie naturalnych siedlisk, w których 

zachowana jest naturalna różnorodność biologiczna 

występujących elementów biotycznych. 

 

2021 rok 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
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C2 Gatunki obce 
 

Tabela C.2-1 

 

Cel środowiskowy 

Gatunki obce wprowadzone w wyniku działalności człowieka są na poziomach, które nie zmieniają 

struktury ekosystemu. 

Kryterium 2.1 Charakterystyka ilościowa gatunków obcych, w szczególności gatunków 

inwazyjnych 

Cel dla kryterium 

Zminimalizowanie introdukcji nowych gatunków obcych w możliwym do wykonania wymiarze. 

Wskaźnik Cel 

2.1.1 Pojawienie się nowych gatunków 

obcych 

Celem jest brak pojawienia się nowego gatunku obcego w 

okresie dokonywanej oceny.  

Kryterium 2.2 Oddziaływanie inwazyjnych gatunków obcych na środowisko 

Cel dla kryterium 

Wpływ inwazyjnych gatunków obcych znajduje się poniżej określonych granic , w ramach których nie 

wywierają one negatywnego wpływu na środowisko. 

2.2.1 Stosunek gatunków 

obcych do gatunków 

rodzimych w niektórych 

dobrze zbadanych 

grupach organizmów 

umożliwiający pomiar 

zmian w składzie 

gatunkowym  

Cel zostanie osiągnięty jeżeli udzielono mniej niż 3 pozytywnych odpowiedzi 

na poniższe pytania (w odniesieniu do konkretnych grup taksonomicznych): 

1. Czy stosunek gatunków obcych do rodzimych w jednej z głównych 

grup taksonomicznych (np. ryb, makroglonów, małży) >0.10? 

2. Czy stosunek gatunków obcych do rodzimych w jednej z głównych 

grup taksonomicznych (np. ryb, makroglonów, małży) <0.10, lecz na 

podstawie oszacowanych trendów nowych introdukcji stosunek ten 

osiągnie wartość >0.10 w okresie najbliższych 6 lat? 

3. Czy występuje chociaż jeden inwazyjny gatunek obcy, posiadający 

znaczny wpływ na >20% badanego obszaru bądź >20% 

któregokolwiek z siedlisk wymienionych w Aneksie I Dyrektywy 

Siedliskowej, bądź >10% któregokolwiek z siedlisk priorytetowych 

wymienionych w Aneksie I Dyrektywy Siedliskowej? Za znaczny 

uważa się następujący wpływ: istotne zmiany w składzie zbiorowisk 

oraz wymieranie miejscowe lub populacyjne przynajmniej jednego 

gatunku rodzimego, >10% spadek populacji przynajmniej jednego 

gatunku kluczowego (np. trawy morskiej) lub gatunków 

zamieszczonych w Aneksie II bądź IV Dyrektywy Siedliskowej. 

4. Czy występuje przynajmniej jeden inwazyjny gatunek obcy, który, w 

oparciu o wyznaczone trendy liczebności i rozmieszczenia 

przestrzennego, uważa się za powodujący istotny wpływ na >20% 

badanego obszaru, bądź >20% któregokolwiek z siedlisk 

wymienionych w Aneksie I Dyrektywy Siedliskowej, bądź >10% 

któregokolwiek z priorytetowych siedlisk wymienionych w Aneksie I 

Dyrektywy Siedliskowej w okresie ostatnich 6 lat? 

2.2.2 Wpływ 

nierodzimych gatunków 

inwazyjnych na 

poziomie gatunku, 

siedliska i ekosystemu, 

gdzie jest to możliwe do 

wykonania 

Celem jest niepojawienie się nowych gatunków inwazyjnych ze znanym 

wpływem na środowisko w okresie ostatnich 6 lat. 
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Tabela C.2-2 

Gatunki obce – termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 

Zminimalizowanie nowych introdukcji gatunków 

obcych w możliwym do wykonania wymiarze 
2021 rok 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
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C3 Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków 
 

Tabela C.3-1 

 

Cel środowiskowy 

Celem jest utrzymanie populacji komercyjnie eksploatowanych ryb i skorupiaków w bezpiecznych 

granicach biologicznych odpowiadających warunkom naturalnym 

Kryterium 3.1 Poziom presji rybołówstwa  

Celem jest zapewnienie eksploatacji wszystkich komercyjnie eksploatowanych stad ryb na lub poniżej 

maksymalnego zrównoważonego połowu zapewniającego, że wszystkie komercyjnie eksploatowane ryby 

znajdują się w bezpiecznych granicach biologicznych . 

Wskaźnik Cel 

3.1.1 Śmiertelność połowowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Stosunek połowu do wskaźnika 

biomasy  

Śmiertelność połowowa (F) wszystkich komercyjnie 

eksploatowanych stad ryb znajduje się na poziomie 

maksymalnego zrównoważonego połowu (FMSY). 

Stado Dorsza (Cod22-24) – F≤0.25 

Stado Dorsza (Cod25-32) - F≤0.3 

Stado łososia (Salmon 22-31) – osiągnięcie 75% Potencjalnej 

Zdolności Produkcji Smoltów (PZPS) 

Stado Storni (FLE 24-25) – brak wskaźnika 

Stado Storni (FLE 26) – brak wskaźnika 

Stado szprota (Spr 22-32) F≤0.35 

Stado śledzia (Her 22-24 i IIIa) F≤0.25 

Stado śledzia (Her 25-29 i 32 Ex GoF) F≤0.16 

 

Brak wskaźnika w ocenie  

Kryterium 3.2 Zdolność rozrodcza stada 

Celem jest ograniczeni/utrzymanie eksploatacji stad ryb na poziomie zapewniającym zachowanie ich 

pełnej zdolności reprodukcyjnej. 

3.2.1 Biomasa stada tarłowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Wskaźniki biomasy 

Biomasa stada tarłowego (B) znajduje się na poziomie 

zapewniającym utrzymanie maksymalnego zrównoważonego 

połowu (BMSYtrigger) 

Stado Dorsza (Cod22-24) – B≤23 000 ton 

Stado Dorsza (Cod25-32) – Brak granicy, ocena stanu na 

zasadzie śledzenia trendów zmian biomasy stada tarłowego 

Stado łososia (Salmon 22-31) – brak wskaźnika 

Stado Storni (FLE 24-25) – brak wskaźnika 

Stado Storni (FLE 26) – brak wskaźnika 

Stado szprota (Spr 22-32) - Brak granicy, ocena stanu na 

zasadzie śledzenia trendów zmian biomasy stada tarłowego 

Stado śledzia (Her 22-24 i IIIa) - B≤110 000 ton 

Stado śledzia (Her 25-29 i 32 Ex GoF) – Brak granicy, ocena 

stanu na zasadzie śledzenia trendów zmian biomasy stada 

tarłowego 

Nie użyte w ocenie 

Kryterium 3.3 Rozkład wieku i rozmiaru populacji 

Celem jest zapewnienie pełnego zakresu wieku i rozmiarów osobniczych wszystkich komercyjnie 

eksploatowanych stad ryb.  

3.3.1 Proporcja ryb większych niż 

średni rozmiar przy pierwszym 

dojrzewaniu 

3.3.3 95 percentyl rozkładu długości 

ryb obserwowanych podczas rejsów 

badawczych 

Brak warunków referencyjnych – dane w trakcie analiz 
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Tabela C.3-2 

 

Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków – termin osiągnięcia celu w wydzielonych 

akwenach wód polskich 

 

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 

Celem jest utrzymanie populacji komercyjnie 

eksploatowanych ryb i skorupiaków w bezpiecznych 

granicach biologicznych odpowiadających warunkom 

naturalnym poprzez zapewnienie eksploatacji 

wszystkich komercyjnie eksploatowanych stad ryb na 

lub poniżej maksymalnego zrównoważonego połowu 

zapewniającego, że wszystkie komercyjnie 

eksploatowane ryby znajdują się w bezpiecznych 

granicach biologicznych oraz poprzez 

ograniczenie/utrzymanie eksploatacji stad ryb na 

poziomie zapewniającym zachowanie ich pełnej 

zdolności reprodukcyjnej i pełnego zakresu wieku i 

rozmiarów osobniczych 

2021 rok 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
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C4 Łańcuch troficzny 
 

Tabela C.4-1 

 

Cel środowiskowy: 

Osiągnięcie do 2021 r. stanu, w którym wszystkie elementy morskich sieci troficznych będą 

wykazywały naturalny i stabilny poziom liczebności i różnorodności, w zakresie poznanym 

dotychczas. 

Kryterium 4.1 Struktura sieci troficznej 

Cel dla kryterium 

Osiągnięcie do 2021r. stanu, w którym wszystkie elementy morskich sieci troficznych będą 

wskazywały naturalny i stabilny poziom liczebności i różnorodności, w zakresie poznanym 

dotychczas. 

Wskaźnik Cele dla wskaźnika 

4.1.1 Biomasa kluczowych grup 

troficznych 

Biomasa kluczowych grup troficznych utrzymuje się na 

poziomie zapewniającym pełną zdolność rozrodczą populacji 

4.1.2 Średnia biomasa zooplanktonu Średnia biomasa zooplanktonu znajduje się na poziomie 

zapewniającym zrównoważony rozwój zapewniający 

dostarczenie odpowiedniej bezy pokarmowej dla ryb 

planktonożernych. 

4.1.3 Proporcja dużych ryb (LFI) Indeks wielkości ryb w wodach otwartych – cele jak w 

przypadku Cechy 1 

4.1.4 Średnia długość populacji  

Kryterium 4.2 Funkcje sieci troficznej 

Cel dla kryterium 

Osiągnięcie/ utrzymanie do 2021 roku produktywności komponentów biotycznych gwarantującej 

prawidłowe funkcjonowanie sieci troficznej. 

Wskaźnik Cele dla wskaźnika 

4.2.1 Produkcja pierwotna dla 

utrzymania miejsc połowu 

Produkcja pierwotna znajduje się na poziomie 

zapewniającym odpowiednią bazę pokarmową dla 

utrzymania miejsc połowu. 

4.2.2 Sukces rozrodczy morskich 

ssaków i ptaków 

Produktywność (produkcja na jednostkę biomasy) 

kluczowych gatunków lub grup troficznych: 

- Produktywność bielika - cele jak dla cechy 1 

- Tempo wzrostu populacji ssaków morskich - cele jak dla 

cechy 1 

 

4.2.3 Średnie wagi (w danym wieku) 

ryb drapieżnych 

Średnie wagi ryb drapieżnych występują w granicach ich 

naturalnej zmienności. 
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Tabela C.4-2 

 

Łańcuch troficzny – termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich 

 

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 

Osiągnięcie do 2021 r. stanu, w którym wszystkie 

elementy morskich sieci troficznych będą 

wskazywały naturalny i stabilny poziom liczebności 

i różnorodności, w zakresie poznanym dotychczas a 

produktywności komponentów biotycznych 

gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie sieci 

troficznej 

2021 rok 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
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C5 Eutrofizacja  
 

Tabela C.5-1 

 

Do minimum ogranicza się eutrofizację wywołaną przez działalność człowieka, a w szczególności jej 

niekorzystne skutki, takie jak straty różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemu, zakwity 

szkodliwych glonów oraz niedobór tlenu w dolnych partiach wód. 

Cel środowiskowy:  

Morze Bałtyckie – w tym polskie obszary Bałtyku – niezagrożone przez eutrofizację. 

Kryterium C.5.1: Poziom substancji biogennych 

Wskaźnik: Stężenia substancji 

odżywczych w kolumnie wody. 
Cele dla wskaźnika: 

Stężenia substancji w kolumnie wody morskiej są na 

poziomie, który nie powoduje negatywnych skutków w 

ekosystemie w postaci nadmiernych zakwitów glonów, 

spadku przejrzystości wody morskiej, zmian w stanie 

roślinności podwodnej  oraz niekorzystnego natlenienia wód 

przydennych. 

Szczegółowe cele środowiskowe, charakteryzujące dobry 

stan środowiska w zakresie stężeń związków azotu i fosforu 

(w postaci określonych metriksów) w wodach 

przejściowych, przybrzeżnych i otwartego morza podano w 

tabeli C.5-2. 

Kryterium C.5.2: Bezpośrednie skutki wzrostu stężeń substancji odżywczych w środowisku 

Wskaźnik: stężenie chlorofilu-a w 

kolumnie wody  
Cele dla wskaźnika: 

Brak nadmiernego rozwoju glonów i podwyższonych stężeń 

chlorofilu-a w kolumnie wody. Szczegółowe cele 

środowiskowe, charakteryzujące dobry stan środowiska w 

zakresie stężeń chlorofilu-a (w postaci określonych 

metriksów) w wodach przejściowych, przybrzeżnych i 

otwartego morza podano w tabeli C.5-2. 

Wskaźnik: przezroczystość wody 

morskiej  
Cele dla wskaźnika: 

Nie obserwuje się obniżenia przejrzystości wody morskiej, 

prowadzącego do zakłócenia rozwoju roślinności 

podwodnej.  

Szczegółowe cele środowiskowe, charakteryzujące dobry 

stan środowiska w zakresie przezroczystości wody morskiej,  

wyrażonej głębokością widzialności krążka Secchi’ego (w 

postaci określonych metriksów), w wodach przejściowych, 

przybrzeżnych i otwartego morza podano w tabeli C.5-2. 

Wskaźnik:  glony oportunistyczne Cele dla wskaźnika: 

Ograniczenie nadmiernego rozrastania się makroglonów 

oportunistycznych, co prowadzi do zakłócenia równowagi w 

zbiorowiskach bentosowych.  

Parametryczną miarą, służącą do oceny dobrego stanu 

środowiska w zakresie roślinności podwodnej, 

reprezentowanej przez makroglony i okrytozalążkowe, jest 

indeks stanu makrofitów SM1. Wartości celów 

środowiskowych indeksu SM1 w wodach przejściowych, 

przybrzeżnych i otwartego morza podano w tabeli C.5-2. 

Kryterium C.5.3: Pośrednie skutki wzrostu stężeń substancji odżywczych w środowisku 

Wskaźnik:  rozpuszczony tlen w 

wodach przydennych  
Cele dla wskaźnika: 

Dobre natlenienie wód przydennych, to znaczy brak 

warunków wzmagających zużycie tlenu z wód przydennych, 
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czyli nadmiernego wzrostu produkcji materii organicznej, 

dzięki czemu nie występują negatywne oddziaływania 

(śmiertelność makrofauny bentosowej i ryb)  na organizmy 

bytujące na dnie i w wodach przyległych oraz – w 

warunkach dobrego natlenienia – nie występuje wewnętrzne 

nawrotowe wzbogacanie ekosystemu w fosfor uwalniany z 

osadów.  

Szczegółowe cele środowiskowe, charakteryzujące dobry 

stan środowiska w zakresie natlenienia wód przydennych w 

postaci określonych  metriksów dla wód przejściowych, 

przybrzeżnych i strefy płytkowodnej oraz otwartego morza 

podano w tabeli C.5-2. 

Wskaźnik: liczebność wieloletnich 

gatunków wodorostów morskich i 

gatunków trawy morskiej, 

pozostających pod niekorzystnym 

wpływem zmniejszonej przejrzystości 

wody 

Cele dla wskaźnika: 

Utrzymanie lub zwiększenie występowania wieloletnich 

gatunków wodorostów morskich i gatunków trawy morskiej 

w miejscach ich bytowania poprzez brak niekorzystnych 

oddziaływań wynikających z obniżenia przejrzystości wody 

morskiej i zmniejszenia natlenienia wód przydennych. 

Parametryczną miarą, służącą do oceny dobrego stanu 

środowiska w zakresie roślinności podwodnej, 

reprezentowanej przez makroglony i okrytozalążkowe, jest 

indeks stanu makrofitów SM1. Wartości celów 

środowiskowych indeksu SM1 w wodach przejściowych, 

przybrzeżnych i otwartego morza podano w tabeli C.5-2. 
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Tabela C.5-2 

Eutrofizacja – szczegółowe cele środowiskowe 

Wody przejściowe  

Wskaźniki pogrupowano wg elementów jakości obowiązujących dla RDW. 

Zalew Wiślany  PL TW I WB 1 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia roczna)
1 

μg/l 23,20 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
2 

μg/l 42,20 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

   

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia roczna) 
1 

mg P/l 0,045 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
1 

mg P/l 0,120 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
2 

mg P/l 0,127 

Azot mineralny (średnia roczna)
1 

mg N/l 0,380 

Azot ogólny (średnia roczna)
1 

mg N/l 0,980 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
2 

mg N/l 1,120 

Przezroczystość (średnia roczna)
1 

m 0,75 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
2 

m 0,45 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

1
 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 

2
 – wartości wyznaczone na potrzeby opracowania „Wstępnej oceny stanu” w ramach wdrażania 

RDSM (GIOŚ 2014) 

 

Zalew Pucki PL TW II WB 2 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia roczna)
1 

μg/l 2,00 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
2 

μg/l 3,50 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia roczna) 
1 

mg P/l 0,003 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
1 

mg P/l 0,030 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
2 

mg P/l 0,031 

Azot mineralny (średnia roczna)
1 

mg N/l 0,026 

Azot ogólny (średnia roczna)
1 

mg N/l 0,30 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
2 

mg N/l 0,46 

Przezroczystość (średnia roczna)
1 

m 3,4 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
2 

m 3,0 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

1
 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 

2
 – wartości wyznaczone na potrzeby opracowania „Wstępnej oceny stanu” w ramach wdrażania 

RDSM (GIOŚ 2014) 
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Zewnętrzna Zatoka Pucka PL TW III WB 3 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
1 

μg/l 3,76 

Chlorofil-a (średnia roczna)
2 

μg/l 2,90 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia I-III)
1 

mg P/l 0,018 

Fosforany (średnia roczna)
2 

mg P/l 0,008 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
1
 mg P/l 0,045 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
2 

mg P/l 0,023 

Azot mineralny (średnia I-III)
1
 mg N/l 0,150 

Azot mineralny (średnia roczna)
2 

mg N/l 0,010 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg N/l 0,40 

Azot ogólny (średnia roczna)
2 

mg N/l 0,26 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
1 

m 4,5 

Przezroczystość (średnia roczna)
2 

m 9,0 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

1
 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 

2
 – wartości wyznaczone na potrzeby opracowania „Wstępnej oceny stanu” w ramach wdrażania 

RDSM (GIOŚ 2014) 

 

Wewnętrzna Zatoka Gdańska PL TW IV WB 4 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
1 

μg/l 3,76 

Chlorofil-a (średnia roczna)
2 

μg/l 3,41 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

   

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia I-III)
1 

mg P/l 0,018 

Fosforany (średnia roczna)
2 

mg P/l 0,005 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
1
 mg P/l 0,035 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
2 

mg P/l 0,018 

Azot mineralny (średnia I-III)
1
 mg N/l 0,150 

Azot mineralny (średnia roczna)
2 

mg N/l 0,030 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg N/l 0,40 

Azot ogólny (średnia roczna)
2 

mg N/l 0,28 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
1 

m 4,5 

Przezroczystość (średnia roczna)
2 

m 9,5 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

1
 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 

2
 – wartości wyznaczone na potrzeby opracowania „Wstępnej oceny stanu” w ramach wdrażania 

RDSM (GIOŚ 2014) 
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Ujście Wisły PL TW V WB 5 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
1 

μg/l 5,50 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

   

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia I-III) 
1 

mg P/l 0,035 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg P/l 0,045 

Azot mineralny (średnia I-III)
1 

mg N/l 0,250 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg N/l 0,40 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
1 

m 3,0 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

1
 – wartości wg Rozporządzenia Min. Środowiska 2008 

 

Ujście Dziwny PL TW V WB 6 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
1 

μg/l 3,80 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

   

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia I-III) 
1 

mg P/l 0,035 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg P/l 0,032 

Azot mineralny (średnia I-III)
1 

mg N/l 0,180 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg N/l 0,270 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
1 

m 4,5 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

1 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 

 

Ujście Świny PL TW V WB 7 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
1 

μg/l 7,50 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

   

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia I-III)
1 

mg P/l 0,035 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg P/l 0,045 

Azot mineralny (średnia I-III)
1 

mg N/l 0,320 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg N/l 0,530 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
1 

m 3,75 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,20 

1 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 
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Zalew Szczeciński PL TW I WB 8 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia roczna)
1 

μg/l 20,0 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

   

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia roczna) 
1 

mg P/l 0,090 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
1 

mg P/l 0,150 

Azot mineralny (średnia roczna)
1 

mg N/l 1,050 

Azot ogólny (średnia roczna)
1 

mg N/l 1,90 

Przezroczystość (średnia roczna)
1 

m 1,90 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,20 

1 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 

 

Wody przybrzeżne 

Wskaźniki pogrupowano wg elementów jakości obowiązujących  dla  RDW. 

Mierzeja Wiślana PL CW I WB 1
 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
1 

μg/l 3,15 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

   

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia I-III) 
1 

mg P/l 0,024 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg P/l 0,033 

Azot mineralny (średnia I-III)
1 

mg N/l 0,150 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg N/l 0,400 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
1 

m 3,5 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

 - wartości graniczne klasyfikacji, a więc także wartości celów środowiskowych zostały w tej JCW 

przyjęte jak dla wewnętrznej Zatoki Gdańskiej przez analogię, a nie na podstawie danych 

rzeczywistych 

1 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 
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Części wód przybrzeżnych wzdłuż środkowego Wybrzeża* 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia VI-IX )
1 

μg/l 1,90 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe
 

2
Stan makrofitów SM1

 
- 0,80 

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia I-III) 
1 

mg P/l 0,015 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg P/l 0,030 

Azot mineralny (średnia I-III)
1 

mg N/l 0,100 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg N/l 0,300 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
1 

m 5,6 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

*JCW: Półwysep Hel – PL CW I WB 2, Władysławowo-Jastrzębia Góra – PL CW II WB 4, Jastrzębia 

Góra-Rowy – PL CW III WB 5, Rowy-Jarosławiec wschód – PL CW II WB 6E, Jarosławiec-

Sarbinowo – PL CW III WB 7 i Sarbinowo-Dziwna – PL CW II WB 8,  

1 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008, 

2 – odnosi się jedynie do JCW Rowy-Jarosławiec wschód 

 

Dziwna-Świna PL CW III WB 9 

Wskaźnik/element jakości: fitoplankton 

Metriks Jednostka Wartość 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
1 

μg/l 3,15 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Wskaźnik/element jakości: Makroglony i okrytozalążkowe 

   

Wskaźnik/element jakości: elementy fizyczno-chemiczne 

Fosforany (średnia I-III) 
1 

mg P/l 0,024 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg P/l 0,038 

Azot mineralny (średnia I-III)
1 

mg N/l 0,23 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
1 

mg N/l 0,40 

Przezroczystość (średnia VI-IX)
1 

m 3,8 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX)
1 

mg O2/l 4,2 

1 – wartości wg rozporządzenia Min. Środowiska 2008 
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Strefa płytkowodna  

Wskaźniki pogrupowano wg kryteriów obowiązujących w RDSM. 

 

Polskie wody we wschodnim Basenie Gotlandzkim  [24] 

Substancje biogenne 

Metriks Jednostka Wartość 

Fosforany (średnia I-III) μmol P/l 0,43 

Fosforany (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,24 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX) μmol P/l 0,90 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,80 

Azot mineralny (średnia I-III) μmol N/l 6,00 

Azot mineralny (średnia roczna)
 

μmol N/l 1,00 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
 

μmol N/l 19,5 

Azot ogólny (średnia roczna)
 

μmol N/l 14,6 

Bezpośrednie skutki 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
 

μg/l 1,90 

Chlorofil-a (średnia roczna)
 

μg/l 2,20 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Przezroczystość (średnia VI-IX)
 

m 5,53 

Przezroczystość (średnia roczna)
 

m 11,0 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 

Pośrednie skutki 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX) 

mg O2/l 4,2 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 

 

Polskie wody w Basenie Gdańskim [26] 

Substancje biogenne 

Metriks Jednostka Wartość 

Fosforany (średnia I-III) μmol P/l 0,43 

Fosforany (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,28 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX) μmol P/l 0,90 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,74 

Azot mineralny (średnia I-III) μmol N/l 6,00 

Azot mineralny (średnia roczna)
 

μmol N/l 1,63 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
 

μmol N/l 19,5 

Azot ogólny (średnia roczna)
 

μmol N/l 15,8 

Bezpośrednie skutki 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
 

μg/l 1,90 

Chlorofil-a (średnia roczna)
 

μg/l 2,90 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Przezroczystość (średnia VI-IX)
 

m 5,53 

Przezroczystość (średnia roczna)
 

m 8,00 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 

Pośrednie skutki 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX) 

mg O2/l 4,2 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 
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Polskie wody przybrzeżne w Basenie Bornholmskim 
1
 [28] 

Substancje biogenne 

Metriks Jednostka Wartość 

Fosforany (średnia I-III) μmol P/l 0,43 

Fosforany (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,28 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX) μmol P/l 0,90 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,62 

Azot mineralny (średnia I-III) μmol N/l 6,00 

Azot mineralny (średnia roczna)
 

μmol N/l 2,00 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
 

μmol N/l 19,5 

Azot ogólny (średnia roczna)
 

μmol N/l 15,8 

Bezpośrednie skutki 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
 

μg/l 1,90                                                                   

Chlorofil-a (średnia roczna)
 

μg/l 2,50 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Przezroczystość (średnia VI-IX)
 

m 5,53 

Przezroczystość (średnia roczna)
 

m 9,5 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 

Pośrednie skutki 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX) 

mg O2/l 4,2 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 
1
 – wody zachodniej części strefy płytkowodnej środkowego Wybrzeża 

 

 

Polskie wody w Basenie Bornholmskim
 2 

[28] 

Substancje biogenne 

Metriks Jednostka Wartość 

Fosforany (średnia I-III) μmol P/l 0,71 

Fosforany (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,30 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX) μmol P/l 1,35 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,90 

Azot mineralny (średnia I-III) μmol N/l 13,00 

Azot mineralny (średnia roczna)
 

μmol N/l 1,50 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
 

μmol N/l 19,5 

Azot ogólny (średnia roczna)
 

μmol N/l 26,3 

Bezpośrednie skutki 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
 

μg/l 3,15 

Chlorofil-a (średnia roczna)
 

μg/l 4,20 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Przezroczystość (średnia VI-IX)
 

m 4,50 

Przezroczystość (średnia roczna)
 

m 4,20 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 

Pośrednie skutki 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX) 

mg O2/l 4,2 

Stan makrofitów SM1 - 0,80 
2
 – wody otwartej Zatoki Pomorskiej 
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Otwarte morze 

Wskaźniki pogrupowano wg kryteriów obowiązujących  w RDSM. 

 

Wschodni Basen Gotlandzki 

Substancje biogenne 

Metriks Jednostka Wartość 

Fosforany (średnia I-III)  μmol P/l 0,29

 

Fosforany (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,23 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX) μmol P/l 0,90 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,68 

Azot mineralny (średnia I-III)
 
 μmol N/l 2,6


 

Azot mineralny (średnia roczna)
 

μmol N/l 1,5 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
 

μmol N/l 21,0 

Azot ogólny (średnia roczna)
 

μmol N/l 15,6 

Bezpośrednie skutki 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
  

μg/l 1,9

 

Chlorofil-a (średnia roczna)
 

μg/l 1,9 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Przezroczystość (średnia VI-IX)
  

m 7,6

 

Przezroczystość (średnia roczna)
 

m 8,4 

Pośrednie skutki 

Dług tlenowy mg/l 8,66

 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX) 

mg/l 2,9 


Wartości wg projektu TARGREV (HELCOM 2012a, HELCOM 2013a) 

 

Basen Gdański  

Substancje biogenne 

Metriks Jednostka Wartość 

Fosforany (średnia I-III)
 
 μmol P/l 0,36


 

Fosforany (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,24 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX) μmol P/l 0,90 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,60 

Azot mineralny (średnia I-III)
 
 μmol N/l 4,2


 

Azot mineralny (średnia roczna)
 

μmol N/l 2,00 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
 

μmol N/l 21,0 

Azot ogólny (średnia roczna)
 

μmol N/l 18,8 

Bezpośrednie skutki 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
  

μg/l 2,2

 

Chlorofil-a (średnia roczna)
 

μg/l 2,63 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Przezroczystość (średnia VI-IX)
  

m 6,5

 

Przezroczystość (średnia roczna)
 

m 9,20 

Pośrednie skutki 

Dług tlenowy

 mg/l 8,66


 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX) 

mg/l 2,9 


Wartości wg projektu TARGREV (HELCOM 2012a, HELCOM 2013a) 
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Basen Bornholmski 

Substancje biogenne 

Metriks Jednostka Wartość 

Fosforany (średnia I-III)
 
 μmol P/l 0,32


 

Fosforany (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,20 

Fosfor ogólny (średnia VI-IX) μmol P/l 0,90 

Fosfor ogólny (średnia roczna)
 

μmol P/l 0,60 

Azot mineralny (średnia I-III)
 
 μmol N/l 2,5


 

Azot mineralny (średnia roczna)
 

μmol N/l 1,20 

Azot ogólny (średnia VI-IX)
 

μmol N/l 21,0 

Azot ogólny (średnia roczna)
 

μmol N/l 14,4 

Bezpośrednie skutki 

Chlorofil-a (średnia VI-IX)
 
 μg/l 1,8


 

Chlorofil-a (średnia roczna)
 

μg/l 1,14 

Inny wskaźnik fitoplanktonu   

Przezroczystość (średnia VI-IX)
 

m 7,1

 

Przezroczystość (średnia roczna)
 

m 11,5 

Stan makrofitów SM1
 - 0,80 

Pośrednie skutki 

Dług tlenowy

 mg/l 6,37


 

Natlenienie wód przydennych 

(minimum w okresie VI-IX) 

mg/l 2,9 

Stan makrofitów SM1

 - 0,80 


Wartości wg projektu TARGREV (HELCOM 2012a, HELCOM 2013a) 

Stan makrofitów w obrębie Ławicy Słupskiej  

Tabela C.5-3 

Eutrofizacja – cel i termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 

Morze Bałtyckie nie zagrożone przez 

eutrofizację poprzez ograniczenie dopływu 

substancji biogennych ze źródeł 

zewnętrznych i utrzymanie ich na 

poziomie, który nie powoduje negatywnych 

zmian w ekosystemie, w postaci 

nadmiernych zakwitów glonów, spadku 

przejrzystości wody morskiej, zmian stanu 

roślinności podwodnej oraz niekorzystnego 

natlenienia wód przydennych. 

2021 rok 

polskie wody przybrzeżne 

Zatoki Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

wody otwarte wschodniej 

części Bałtyku 

Właściwego – 27 

polskie wody przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody przybrzeżne 

Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
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C6 Integralność dna morskiego 
Tabela C.6-1 

 

Cel środowiskowy 

Celem jest osiągnięcie poziomu integralności dna morskiego zapewniającego ochronę struktury oraz 

funkcji ekosystemów gdzie nie obserwuje się negatywnych wpływów zwłaszcza na ekosystemy 

denne. 

Kryterium 6.1 Funkcjonalność 

Celem jest osiągnięcie przez podłoże fizyczne jak również zbiorowiska biotyczne stanu, w którym 

większość funkcji ekosystemu dna morskiego jest w granicach ich historycznych wartości dla ich 

naturalnej zmienności.  

 

Wskaźnik Cele dla wskaźnika 

6.1.1 Występowanie szczególnie 

wrażliwych i/lub tolerancyjnych 

gatunków 

Wskaźnik stosunku biomasy gatunków wieloletnich do 

całkowitej biomasy makrofitów - Cel jak dla cechy 1 

6.1.2 Multimetryczne wskaźniki 

oceniające stan i funkcjonalność 

zbiorowiska bentosowego, takie jak 

różnorodność i bogactwo gatunków 

Celem jest osiągnięcie wartości multimetrycznego wskaźnika 

makrozoobentosu B większej lub równej granicy dobrego 

stanu środowiska wynoszącej 3,18. 

Kryterium 6.2 Zdolność do regeneracji siedliska 

Celem jest powrót ekosystemu w miejscach, w których antropogeniczne lub naturalne presje 

zaburzyły strukturę oraz procesy zachodzące w obrębie dna morskiego lub struktur biotycznych, do 

stanu w mniejszym stopniu zmodyfikowanego. Regeneracja powinna nastąpić w niedalekiej 

przyszłości, w momencie zredukowania presji, biorąc pod uwagę historię funkcjonowania kluczowych 

gatunków zapewniających funkcjonowanie ekosystemu. 

 

Tabela C.6-2 

Integralność dna morskiego – cel i termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód 

polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki Gdańskiej - 

33 

Celem jest osiągnięcie/utrzymanie 

poziomu integralności dna morskiego 

zapewniającego ochronę struktury oraz 

funkcji ekosystemów, gdzie nie 

obserwuje się negatywnych wpływów 

zwłaszcza na ekosystemy denne oraz 

powrót ekosystemu, w miejscach, w 

których antropogeniczne lub naturalne 

presje zaburzyły strukturę oraz procesy 

zachodzące w obrębie dna morskiego 

lub struktur biotycznych, do stanu w 

mniejszym stopniu zmodyfikowanego. 

2021 rok 

polskie wody przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu Wiślanego – 

35A 

wody otwarte wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

polskie wody przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 

  



30 
 

C7 – Warunki hydrograficzne  
 

Tabela C.7-1 

 

Trwałe zmiany właściwości hydrograficznych nie mają niekorzystnego wpływu na ekosystemy 

morskie. 
Cel środowiskowy:  
Ograniczenie działań wpływających na zmianę warunków hydrograficznych do minimum 

gwarantującego brak ich niekorzystnego wpływu na ekosystemy morskie oraz podjęcie działań 

mających na celu poprawę warunków hydrograficznych w obszarach trwale zmienionych.  

Wskaźnik Cele dla wskaźnika 

Zasięg obszaru (powierzchniowe i 

przestrzenne) dotkniętego trwałymi 

zmianami 

 

Ograniczenie zasięgu trwałych zmian do obecnie 

istniejących.  

Wartości graniczne GES/subGES dla akwenów:  

akweny 35, 35A, 38A – 15%,  

akweny 38, 62 – 20%,  

akweny – 36, 27, 33 – 30% 

Zasięg przestrzenny siedliska 

dotkniętego trwałymi zmianami 

Ograniczenie zasięgu oddziaływania trwałych zmian 

hydrograficznych na siedliska denne i pelagiczne.  

 

Zmiany w siedlisku, w szczególności 

w funkcjonowaniu (np. obszary tarła, 

obszary lęgowe i obszary żerowania 

oraz szlaki migracji ryb, ptaków i 

ssaków) w odniesieniu do zmian 

warunków hydrograficznych 

Wyeliminowanie i/lub ograniczenie wpływu zmian 

warunków hydrograficznych na zmiany w siedlisku i jego 

funkcjonowaniu poprzez podjęcie właściwej polityki 

gospodarowania polskimi obszarami morskimi.  

Powrót do stanu naturalnego siedlisk dennych i 

pelagicznych.  

Samoistne (tzn. bez ingerencji człowieka) odtworzenie 

obszarów bytowania fauny i flory.  

 

Tabela C7-2. 

 

Cele środowiskowe dla obszarów chronionych w akwenach 

 

Kategoria wód Wartość progowa 

Wody przejściowe 9% 

Wody przybrzeżne 12% 

Wody otwartego morza  18% 
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Tabela C7-3.  

Zestawienie obszarów chronionych, zlokalizowanych w akwenach  

 

Lp. Nazwa 

obszaru 

Kod 

obszaru 

Rodzaj Nazwa i kod 

JCW 

Nazwa i numer akwenu RDSM 

1 Zalew 

Wiślany i 

Mierzeja 

Wiślana 

PLH280007 Dyrektywa 

siedliskowa 

Zalew Wiślany 

TWIWB1 

polska część Zalewu Wiślanego  

35A 

2 Zatoka 

Elbląska 

REZ257 Rezerwat 

przyrody 

Zalew Wiślany 

TWIWB1 

polska część Zalewu Wiślanego  

35A 

3 Zatoka Pucka 

i Półwysep 

Helski 

PLH220032 Dyrektywa 

siedliskowa 

Zalew Pucki 

TWIIWB2 

polskie wody przybrzeżne 

Zatoki Gdańskiej  

35 

4 Zatoka Pucka 

i Półwysep 

Helski 

PLH220032 Dyrektywa 

siedliskowa 

Zatoka Pucka 

Zewnętrzna 

TWIIIWB3 

polskie wody przybrzeżne 

Zatoki Gdańskiej  

35 

5 Klify i Rafy 

Kamienne 

Orłowa 

PLH220105 Dyrektywa 

siedliskowa 

Zatoka Pucka 

Zewnętrzna 

TWIIIWB3 

polskie wody przybrzeżne 

Zatoki Gdańskiej  

35 

6 Klify i Rafy 

Kamienne 

Orłowa 

PLH220105 Dyrektywa 

siedliskowa 

Zatoka 

Gdańska 

Wewnętrzna 

TWIVWB4 

polskie wody przybrzeżne 

Zatoki Gdańskiej  

35 

7 Ostoja w 

Ujściu Wisły 

PLH220044 Dyrektywa 

siedliskowa 

Ujście Wisły 

Przekop 

TWVWB5 

polskie wody przybrzeżne 

Zatoki Gdańskiej  

35 

8 Ostoja na 

Zatoce 

Pomorskiej 

PLH990002 Dyrektywa 

siedliskowa 

Ujście Dziwny 

TWVWB6 

polskie wody przybrzeżne 

Basenu Bornholmskiego  

38 

9 Ostoja 

Słowińska 

PLH220023 Dyrektywa 

siedliskowa 

Rowy – 

Jarosławiec 

Wschód 

CWIIWB6E 

polskie wody przybrzeżne 

wschodniej części Bałtyku 

Właściwego 

62 

10 Słowiński 

Park 

Narodowy 

SPN Park 

narodowy 

Rowy – 

Jarosławiec 

Wschód 

CWIIWB6E 

polskie wody przybrzeżne 

wschodniej części Bałtyku 

Właściwego 

62 

11 Ostoja na 

Zatoce 

Pomorskiej 

PLH990002 Dyrektywa 

siedliskowa 

Sarbinowo – 

Dziwna 

CWIIWB8 

polskie wody przybrzeżne 

Basenu Bornholmskiego  

38 

12 Ostoja 

Słowińska 

PLH220023 Dyrektywa 

siedliskowa 

Jastrzębia Góra 

- Rowy 

CWIIIWB5 

polskie wody przybrzeżne 

wschodniej części Bałtyku 

Właściwego 

62 

13 Słowiński 

Park 

Narodowy 

SPN Park 

narodowy 

Jastrzębia Góra 

- Rowy 

CWIIIWB5 

polskie wody przybrzeżne 

wschodniej części Bałtyku 

Właściwego 

62 

14 Wolin i 

Uznam 

PLH320019 Dyrektywa 

siedliskowa 

Ujście Świny 

CWIIIWB9 

polskie wody przybrzeżne 

Basenu Bornholmskiego  

38 
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Lp. Nazwa 

obszaru 

Kod 

obszaru 

Rodzaj Nazwa i kod 

JCW 

Nazwa i numer akwenu RDSM 

15 Ostoja na 

Zatoce 

Pomorskiej 

PLH990002 Dyrektywa 

siedliskowa 

Ujście Świny 

CWIIIWB9 

polskie wody przybrzeżne 

Basenu Bornholmskiego  

38 

16 Woliński Park 

Narodowy 

WPN Park 

narodowy 

Ujście Świny 

CWIIIWB9 

polskie wody przybrzeżne 

Basenu Bornholmskiego  

38 

17 Ujście Odry i 

Zalew 

Szczeciński 

PLH320018 Dyrektywa 

siedliskowa 

Zalew 

Szczeciński  

TWIWB8 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego  

38A 

18 Ławica 

Słupska 

PLC990001 Dyrektywa 

siedliskowa 

i ptasia 

nie dotyczy wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego  

36 

 

Tabela C.7-4 

Warunki hydrograficzne – termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 

Zminimalizowanie zagrożeń związanych z 

konstrukcjami na morzu. 

Ograniczenie zasięgu trwałych zmian do obecnie 

istniejących. 

Ograniczenie zasięgu oddziaływania trwałych 

zmian hydrograficznych na siedliska denne i 

pelagiczne. 

 

Wobec braku danych o stanie siedlisk, wprowadzić 

monitoringu hydromorfologiczny. Aby pozyskać 

dane i informacje o stanie siedliska / ekosystemu. 

2021 rok 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A  

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

Jak wyżej oraz 

 

Zredukowanie budowli służących ochronie brzegu 

poza terenami zurbanizowanymi. 

2021 rok 

 

2021 rok 
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C 8 Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania 
 

Tabela C.8-1  

 

Stężenia substancji szkodliwych są na poziomie nie powodującym występowania efektów 

zanieczyszczeń 

Cel środowiskowy:  

Osiągnięcie i/lub utrzymanie stężeń substancji zanieczyszczających w elementach biotycznych i 

abiotycznych ekosystemu morskiego na poziomach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości, 

poniżej których prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków ich oddziaływania na 

organizmy morskie jest minimalne i które są zgodne z rekomendacjami obowiązujących obecnie 

aktów prawnych krajowych i międzynarodowych oraz które gwarantują osiągnięcie dobrego stanu 

środowiska poprzez zredukowanie i/lub utrzymanie na obecnym poziomie dopływu substancji 

zanieczyszczających, pochodzących z różnych źródeł morskich i lądowych wprowadzanych do 

środowiska morskiego. 

Kryterium 8.1 Stężenie substancji zanieczyszczających 

 Wskaźnik  8.1.1 Stężenia 

substancji zanieczyszczających 

mierzone w odpowiednich 

matrycach  

(organizmy, osady i woda) 

Matryca Cele dla wskaźnika 

Polibromowane difenyloetery 

(PBDE) (suma kongenerów BDE 

- 28, 48, 99, 100, 153, 154) 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży 

Celem w przypadku wszystkich 

wskaźników utożsamianych z 

poszczególnymi substancjami jest 

osiągnięcie stężeń równych lub niższych 

od wartości odniesienia gwarantujących 

przywrócenie lub utrzymanie dobrego 

stanu środowiska. Parametryczną miarą 

służącą do oceny stanu jest wskaźnik 

skażenia -WS obliczany jako stosunek 

aktualnego stężenia substancji 

zanieczyszczającej w wybranej matrycy 

do stężenia odniesienia określonego dla 

tej samej matrycy. Aby stan środowiska 

był dobry współczynnik skażenia 

powinien być mniejszy od jedności 

(WS<1). 

Wartości odniesienia zdefiniowane dla 

każdej substancji zanieczyszczającej w 

wybranych matrycach przedstawiono w 

tabeli C8-2 

Heksabromocyklododekan - 

HBCDD 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży 

Sulfonian perfluorooktanu 

(PFOS) 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży 

Polchlorowane bifenyle (PCB) – 

(kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 

153, 180) – suma 7 kongenerów 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży, osady denne 

Dioksyny (PCDDs), furany 

(PCDFs) i dioksynopodobne PCB 

- suma PCDD+PCDF+PCB-dl  

tkanka mięśniowa 

ryb 

Heksachlorocykloheksan (HCH - 

α, β, γ) 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży, osady denne 

Heksachlorobenzen (HCB) 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży, osady denne 

Dichlorodifenylotrichloroetan -

DDT (o,p), (p,p), 

Dichlorodifenylodichloroetan - 

DDD (p,p),   

Dichlorodifenylodichloroetylen 

DDE (p,p) 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży, osady denne 

Endosulfan tkanka mięśniowa 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichlorodifenylodichloroetylen&action=edit&redlink=1
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ryb i tkanka miękka 

małży, osady denne 

Fluoranten tkanka miękka małży 

Benzo(b)fluoranten tkanka miękka małży 

Benzo(k)fluoranten tkanka miękka małży 

Benzo(a)piren tkanka miękka małży 

Benzo(g,h,i)perylen tkanka miękka małży 

Indeno(1,2,3-cd)piren tkanka miękka małży 

1-hydroksypiren żółć ryb 

1-hydroksyfenantren żółć ryb 

Tributulocyna (TBT) 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży 

Diklofenak woda morska 

17-alfa etynyloestradiol (EEA2) woda morska 

Ołów - Pb 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży, osady denne 

Kadm - Cd 

tkanka mięśniowa 

ryb i tkanka miękka 

małży, osady denne 

Rtęć - Hg 

wątroba ryb i tkanka 

miękka małży, osady 

denne 

Cez 137 (
137

Cs) 

tkanka mięśniowa 

ryb, woda morska 

Kryterium 8.2 Wpływ substancji zanieczyszczających 

Wskaźnik 8.2.1 Poziom wpływu zanieczyszczenia na 

składniki ekosystemu, przy uwzględnieniu wybranych 

procesów biologicznych i grup taksonomicznych, 

w przypadku których określono związek przyczynowo 

skutkowy 

Wskaźnik 8.2.2 Występowanie, źródło i zasięg 

znaczących zanieczyszczeń o charakterze nagłym i ich 

wpływ na organizmy dotknięte ich oddziaływaniem 

Cele dla wskaźnika 

Stabilność membrany lizosomalnej (LMS) - ogólny 

wskaźnik stresu  

Cele nie zostały opracowane ze względu 

na brak danych. Nie wyklucza to jednak 

włączenia tych wskaźników do 

monitorowania, oceny i wyznaczenia 

celów w kolejnych etapach wynikających 

z rekomendacji RDSM 

Test indukcji mikrojąder (MN) – wskaźnik 

genotoksyczności 

Indeks chorób ryb - ogólny wskaźnik stresu dla ryb 
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Tabela C.8-2  

Stężenia odniesienia (definiujące granicę dobrego stanu środowiska) wyznaczone dla substancji 

zanieczyszczających 

      C 8 C 9 

      ryby małże osady woda ryby 

      

tkanka 

mięśniowa 

 (µg kg
-1

 

mm) 

wątrob

a 

(µg 

kg
-1

 

mm) 

żółć 

 µg 

ml
-1

 

tkanka 

miękka 

(µg kg
-

1
 sm) 

(µg kg
-1

 

sm) 

(µg l
-

1
) 

tkanka 

mięśniowa  

(µg kg
-1

 

mm) 

T
rw

ał
e 

za
n
ie

cz
y
sz

cz
en

ia
 o

rg
an

ic
zn

e 

Związki 

bromoorga

niczne 

Polibromowane 

difenyloetery 

(PBDE) (suma 

kongenerów 

BDE - 28, 48, 

99, 100, 153, 

154) 0,0085 - - 4,5 - - 0,16 

Heksabromocyk

lododekan - 

HBCDD 167 - - 170 - - 6100 

  

Sulfonian 

perfluorooktanu 

(PFOS) 9,1 - - * - - - 

Związki 

chloroorga

niczne 

Polichlorowane 

bifenyle (PCB) 

28 

52 

101 

118 

138 

153 

180 

0,1 

0,08 

0,08 

0,1 

0,09 

0,1 

0,11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
3,2 

5,4 

6 

1,2 

15,8 

80 

24 

1,7 

2,7 

3 

0,6 

7,9 

40 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

suma 7 PCB: 

28, 52, 101, 

118, 138, 153, 

180 1,2 - - - - - - 

suma 6 PCB: 

28, 52, 101, 

138, 153, 180 - - - - - - 75 

Dioksyny 

(PCDDs), 

furany (PCDFs) 

i 

dioksynopodob

ne PCB (118) - 

suma 

PCDD+PCDF+

PCB-dl  

0,0065 –  

suma 

PCDD+PC

DF+PCB-

dl (WHO-

TEQ)                          

0,0035 - 

suma 

PCDD+PC

DF 

(WHO-

TEQ) - - - - - 

8 ng/kg 

mm - 

suma 

PCDD+PC

DF+PCB-

dl 

(WHO98-

TEQ) (2);                                             

4 ng/kg 

mm - 

suma 

PCDD+PC

DF 

(WHO98-
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TEQ) (2) 

Heksachlorocyk

loheksan (HCH 

- α, β, γ) 

1,1 (γ-

HCH) - - 

0,29 

(µg/kg 

mm) 

1,1 (γ-

HCH) - 

61 µg/kg 

mm 

Heksachloroben

zen (HCB) 10 - - 

10 

(µg/kg 

mm) 16,9 - - 

DDT (o,p), 

(p,p) * - - * 

1,6 

(całk.) - - 

DDD (p,p) * - - * 

 

- - 

DDE (p,p) * - - * 1,2 - - 

Endosulfan * - - * - - - 

Wielopierś

cieniowe 

węglowodo

ry 

aromatyczn

e i 

metabolity 

Fluoranten - - - 110 - - - 

Benzo(b)fluoran

ten - - - 

 

- - - 

Benzo(k)fluoran

ten - - - 260 - - - 

Benzo(a)piren - - - 600 - - - 

Benzo(g,h,i)per

ylen - - - 110 - - - 

Indeno(1,2,3-

cd)piren - - - 2,4 - - - 

1-

hydroksypiren - - 

16 – 

stornia 

151 - 

śledź - - - - 

1-

hydroksyfenantr

en - - 

3,7 - 

stornia 

4,5 - 

śledź - - - - 

Organiczne 

związki 

cyny 

Tributulocyna 

(TBT) 15,2 - - 12 - - 15,2 

Farmaceut

yki 

Diklofenak - - - - - 0,1 1 

17-alfa 

etynyloestradiol 

(EEA2) - - - - - 

0,003

5 0,067 

Metale ciężkie 

Ołów - Pb - 26 - 1300 30000 - 300 

Kadm - Cd - 26 - 960 300 - 100 

Rtęć - Hg 35 - - 90 50 - 500 

Radionuklidy Cez 137 (
137

Cs) 

2,5 Bq/kg - 

śledź, 

2,9 Bq/kg - 

stornia - - - - 

15 

Bq/d

m3 - 

- matryca nieadekwatna 

* brak informacji na temat stężeń odniesienia 

kolor niebieski oznacza analizy objęte monitoringiem 

 



37 
 

Tabela C.8-3  

Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania – termin osiągnięcia celu w 

wydzielonych akwenach wód polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 

Osiągnięcie i/lub utrzymanie stężeń substancji 

zanieczyszczających w elementach biotycznych i 

abiotycznych ekosystemu morskiego na poziomach 

nieprzekraczających dopuszczalnych wartości, 

poniżej których prawdopodobieństwo wystąpienia 

niepożądanych skutków ich oddziaływania na 

organizmy morskie jest minimalne i które są 

zgodne z rekomendacjami obowiązujących obecnie 

aktów prawnych krajowych i międzynarodowych 

oraz które gwarantują osiągnięcie dobrego stanu 

środowiska poprzez zredukowanie i/lub utrzymanie 

na obecnym poziomie dopływu substancji 

zanieczyszczających, pochodzących z różnych 

źródeł morskich i lądowych wprowadzanych do 

środowiska morskiego. 

2021 rok 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
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C9 Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych 

do spożycia 
 

Tabela C.9-1  

 

Zanieczyszczenia w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie przekraczają 

poziomów ustanowionych przez prawodawstwo wspólnotowe lub innych odpowiednich norm.  

Cel środowiskowy:  

Osiągnięcie i/lub utrzymanie stężeń substancji zanieczyszczających w rybach i owocach morza 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi na poziomach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości, 

które są zgodne z normami i rekomendacjami obowiązujących obecnie aktów prawnych krajowych i 

międzynarodowych i które gwarantują osiągnięcie dobrego stanu środowiska poprzez zredukowanie 

i/lub utrzymanie na obecnym poziomie dopływu substancji zanieczyszczających, pochodzących z 

różnych źródeł morskich i lądowych wprowadzanych do środowiska morskiego.     

Kryterium 9.1 Poziomy i liczba substancji zanieczyszczających oraz częstotliwość przekraczania 

dopuszczalnych poziomów 

Wskaźnik 9.1.1 Rzeczywiste 

wykryte poziomy oraz liczba 

substancji zanieczyszczających o 

poziomach wyższych od 

najwyższych wartości 

dopuszczalnych 

Wskaźnik 9.1.2 Częstotliwość 

przekraczania dopuszczalnych 

poziomów 

Matryca Cele dla wskaźnika 

Polibromowane difenyloetery 

(PBDE) (suma kongenerów BDE 

- 28, 48, 99, 100, 153, 154) 

tkanka mięśniowa 

ryb 

Celem w przypadku wszystkich 

wskaźników utożsamianych z 

poszczególnymi substancjami 

zanieczyszczającymi jest osiągnięcie 

stężeń równych lub niższych od wartości 

odniesienia gwarantujących przywrócenie 

lub utrzymanie dobrego stanu 

środowiska. Parametryczną miarą służącą 

do oceny stanu jest wskaźnik skażenia -

WS obliczany jako stosunek aktualnego 

stężenia substancji zanieczyszczającej w 

wybranej matrycy do stężenia odniesienia 

określonego dla tej samej matrycy. Aby 

stan środowiska był dobry współczynnik 

skażenia powinien być mniejszy od 

jedności (WS<1). 

Wartości odniesienia zdefiniowane dla 

każdej substancji zanieczyszczającej w 

rybach przedstawiono w tabeli C8-2 

Heksabromocyklododekan - 

HBCDD 

Polchlorowane bifenyle (PCB) – 

(kongenery 28, 52, 101, 138, 153, 

180) – suma 6 kongenerów 

 

Dioksyny (PCDDs), furany 

(PCDFs) i dioksynopodobne PCB 

(118) - suma 

PCDD+PCDF+PCB-dl  

Ołów - Pb 

Kadm - Cd 

Rtęć - Hg 
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Tabela C.9-2  

Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia– termin 

osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 

Osiągnięcie i/lub utrzymanie stężeń substancji 

zanieczyszczających w rybach i owocach morza 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi na 

poziomach nieprzekraczających dopuszczalnych 

wartości, które są zgodne z normami i 

rekomendacjami obowiązujących obecnie aktów 

prawnych krajowych i międzynarodowych i które 

gwarantują osiągnięcie dobrego stanu środowiska 

poprzez zredukowanie i/lub utrzymanie na 

obecnym poziomie dopływu substancji 

zanieczyszczających, pochodzących z różnych 

źródeł morskich i lądowych wprowadzanych do 

środowiska morskiego. 

2021 rok 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego – 

27 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
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C10 Odpady w środowisku morskim  
 

Tabela C.10-1  

 

Właściwość ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej odpadów nie powodują szkód w 

środowisku przybrzeżnym i morskim. 

Ogólny cel środowiskowy: 

Redukcja ilości nowo pojawiających się lub zdeponowanych odpadów stałych, w środowisku 

morskim, pochodzących z różnych źródeł, do poziomów gwarantujących właściwe funkcjonowanie 

ekosystemu, biorąc pod uwagę naturalną jego odporność lub do całkowitego wyeliminowania nowo 

pojawiających się odpadów. 

Kryterium 10.1. Właściwości odpadów w środowisku morskim i przybrzeżnym 

Wskaźnik Cel dla wskaźnika 

Wskaźnik 10.1.1 

Tendencje w zakresie ilości 

odpadów wyrzucanych na brzeg 

i/lub gromadzonych wzdłuż linii 

brzegowych, w tym analiza ich 

składu, rozmieszczenia 

przestrzennego oraz w stosownych 

przypadkach źródła 

Wskaźnik podstawowy: 

Odpady na linii brzegowej 

 

Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów stałych na linii 

brzegowej, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

charakteryzujących się wyjątkową szkodliwością i/lub bardzo 

długim okresem degradacji poprzez podjęcie właściwych 

działań obejmujących usuwanie odpadów, ale głównie poprzez 

właściwą edukację i zwiększenie świadomości społeczeństwa. 

Wskaźnik10.1.2 

Tendencje w zakresie ilości 

odpadów w słupie wody, 

pływających na powierzchni wody i 

spoczywających na dnie morza, w 

tym analiza ich składu, 

rozmieszczenia przestrzennego oraz 

w stosownych przypadkach źródła 

Wskaźnik podstawowy: 

Opady pływające na powierzchni 

Odpady na dnie morza 

 

Osiągniecie trendów malejących ilości odpadów stałych 

pływających na powierzchni i spoczywających na dnie, 

poprzez prowadzenie właściwej edukacji środowisk morskich i 

odpowiedniej polityki uwzględniającej między innymi 

wprowadzenie właściwych uregulowań prawnych dotyczących 

zagospodarowania odpadów morskich. 

 

Wskaźnik10.1.3  

Tendencje w zakresie ilości, 

rozmieszczenia i w miarę 

możliwości składu mikrocząstek 

(w szczególności mikrocząstek 

plastiku) 

Osiągniecie trendów malejących ilości mikrocząstek, ze 

szczególnym uwzględnieniem mikrocząstek plastiku, w 

różnych elementach środowiska morskiego, poprzez redukcję 

ich dopływu ze źródeł pierwotnych i wtórnych. 
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Wskaźnik podstawowy: 

Ilość i skład mikrocząstek 

 

Kryterium 10.2. Wpływ odpadów na życie w morzu 

Wskaźnik10.2.1 

Tendencje w zakresie ilości i składu 

odpadów połykanych przez 

zwierzęta morskie (np. analiza treści 

żołądka) 

Wskaźnik podstawowy: 

Odpady przyswojone przez 

zwierzęta morskie 

Osiągniecie trendów malejących ilości odpadów połykanych 

przez zwierzęta morskie, poprzez realizację celów wskazanych 

dla wskaźników podstawowych: odpady na linii brzegowej, 

odpady pływające na powierzchni, odpady na dnie morza i 

mikrocząstki. 

 

 

  



42 
 

Tabela C.10-2 Odpady w środowisku morskim – termin osiągnięcia celu w wydzielonych 

akwenach wód polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 
1. Opady pływające na powierzchni i odpady 

na dnie morza  

Osiągniecie trendów malejących ilości odpadów 

stałych pływających na powierzchni i 

spoczywających na dnie, poprzez prowadzenie 

właściwej edukacji środowisk morskich i 

odpowiedniej polityki uwzględniającej między 

innymi wprowadzenie właściwych uregulowań 

prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów 

morskich. 

 

2. Ilość i skład mikrocząstek 

Osiągniecie trendów malejących ilości 

mikrocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem 

mikrocząstek plastiku, w różnych elementach 

środowiska morskiego, poprzez redukcję ich 

dopływu ze źródeł pierwotnych i wtórnych. 

2021 rok 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

1. Odpady na linii brzegowej 

Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów 

stałych na linii brzegowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów charakteryzujących się 

wyjątkową szkodliwością i/lub bardzo długim 

okresem degradacji poprzez podjęcie właściwych 

działań obejmujących usuwanie odpadów, ale 

głównie poprzez właściwą edukację i zwiększenie 

świadomości społeczeństwa. 

2. Opady pływające na powierzchni i odpady 

na dnie morza  

Osiągniecie trendów malejących ilości odpadów 

stałych pływających na powierzchni i 

spoczywających na dnie, poprzez prowadzenie 

właściwej edukacji środowisk morskich i 

odpowiedniej polityki uwzględniającej między 

innymi wprowadzenie właściwych uregulowań 

prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów 

morskich. 

3. Ilość i skład mikrocząstek 

Osiągniecie trendów malejących ilości 

mikrocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem 

mikrocząstek plastiku, w różnych elementach 

środowiska morskiego, poprzez redukcję ich 

dopływu ze źródeł pierwotnych i wtórnych 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

 

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 

 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
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C11 Hałas podwodny 
 

Tabela C.11-1 

 

Wprowadzenie energii, łącznie z hałasem podwodnym, utrzymuje się na poziomie, nie powodującym 

negatywnego wpływu na środowisko morskie. 

Ogólny cel środowiskowy: 

Osiągnięcie poziomu hałasu podwodnego gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie organizmów 

morskich poprzez podjęcie działań mających na celu ograniczenie źródeł i natężenia hałasu oraz przez 

określenie stref ochronnych, buforowych z zakazem działalności będącej źródłem hałasu. 

Kryterium 11.1. Rozkład czasowo-przestrzenny wysokich, niskich, średnich dźwięków 

impulsowych 

Wskaźnik Cel dla wskaźnika 

Wskaźnik 11.1.1 

Odsetek dni i i okresów w ciągu 

roku na obszarach o określonej 

powierzchni oraz ich rozmieszczenie 

przestrzenne, w których źródła 

hałasu związane z działalnością 

człowieka przekraczają poziomy, 

które najprawdopodobniej 

wywierają znaczny wpływ na 

zwierzęta morskie, i które są 

mierzone jako poziom ekspozycji na 

hałas (w dB re 1μPa2.s) lub jako 

szczytowy poziom ciśnienia 

akustycznego (w dB re 1μPaszczyt) 

na jeden metr, oraz mierzone w 

zakresie częstotliwości 10 Hz do 

10 kHz. 

Wskaźnik podstawowy: 

Badania sejsmiczne techniką 

refleksyjną, palowanie, echosondy, 

wybuchy, urządzenia płoszące. 

 

Celem będzie zebranie informacji w celu ułatwienia oceny, czy 

obecne, przewidywane i jeśli to możliwe, zaplanowane 

działania generujące hałas mogą mieć wpływ na 

rozmieszczenie populacji gatunków wrażliwych na hałas.  

Docelowa poprawa istniejącego stanu środowiska morskiego w 

zakresie zanieczyszczenia podwodnym hałasem impulsowym o 

szkodliwym oddziaływaniu na poszczególne populacje 

gatunków morskich, będzie możliwa dzięki: 

- używaniu możliwie jak najniższych poziomów źródłowych 

hałasu i sprowadzeniu liczby przeprowadzanych badań 

sejsmicznych do minimum przez unikanie ich nakładania się 

- udzielaniu zezwoleń na prowadzenie działalności na morzu 

wyłącznie operatorom, którzy  stosują alternatywne 

technologie zmniejszające poziom źródłowy hałasu 

- utworzeniu szczególnie ważnych pod kątem biologicznego 

zróżnicowania obszarów mających na celu ochronę 

zagrożonych gatunków; obszary te będą niedostępne dla 

działalności związanej z posługiwaniem się sonarami, 

echosondami oraz dla badań sejsmicznych i działalności 

wojskowej. 

Kryterium 11.2. Ciągły hałas podwodny niskich częstotliwości 

Wskaźnik11.2.1 

Tendencje w zakresie poziomu 

Celem będzie osiągnięcie malejących tendencji poziomu hałasu 

otoczenia dzięki: 
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hałasu otoczenia w pasmach o 

szerokości 1/3 oktawy w zakresie 

częstotliwości 63 i 125 Hz 

(częstotliwość środkowa) (re 1μΡa 

RMS; średni poziom hałasu w 

pasmach o tej szerokości oktawy w 

okresie jednego roku) mierzonego 

przez stacje obserwacyjne i/lub przy 

wykorzystaniu – tam, gdzie 

stosowne – modeli. 

Wskaźnik podstawowy: 

Hałas otoczenia (żegluga morska) 

- zmniejszeniu poziomu hałasu na statkach poprzez wdrażanie, 

promowanie i zastosowanie dobrowolnie uzgodnionych 

wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 

(MPEC 66-17), 

- stworzeniu metod identyfikowania jednostek pływających o 

najwyższym poziomie emisji hałasu oraz zastosowaniu 

odpowiednich technologii ich wyciszenia, 

- stworzeniu bodźców motywujących do zmniejszenia 

prędkości statków (np. ulgi podatkowe), aby zapewnić spadek 

poziomu podwodnego hałasu w środowisku morskim. 

 

Tabela C.11-2  

Hałas podwodny – cel i termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich  

Akwen Cele Termin 

wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej - 33 
1. Rozkład czasowo-przestrzenny wysokich, 

niskich, średnich dźwięków impulsowych 
Zebranie informacji w celu ułatwienia oceny, czy 

obecne, przewidywane i jeśli to możliwe, 

zaplanowane działania generujące hałas mogą mieć 

wpływ na rozmieszczenie populacji gatunków 

wrażliwych na hałas i w ostateczności, docelowa 

poprawa istniejącego stanu środowiska morskiego 

w zakresie zanieczyszczenia podwodnym hałasem 

impulsowym o szkodliwym oddziaływaniu na 

poszczególne populacje gatunków morskich 

poprzez wyznaczenie obszarów niedostępnych dla 

działalności związanej z posługiwaniem się 

sonarami, echosondami oraz dla badań 

sejsmicznych i działalności wojskowej. 

2. Ciągły hałas podwodny niskich 

częstotliwości 
Osiągnięcie malejących tendencji poziomu hałasu 

otoczenia w środowisku morskim poprzez 

zmniejszenie poziomu hałasu na statkach, 

stworzenie metod identyfikowania jednostek 

pływających o najwyższym poziomie emisji hałasu 

oraz zastosowanie odpowiednich technologii ich 

wyciszenia i  stworzenie bodźców motywujących 

do zmniejszenia prędkości statków (np. ulgi 

podatkowe), aby zapewnić spadek poziomu 

podwodnego hałasu. 

2021 rok 

 

polskie wody 

przybrzeżne Zatoki 

Gdańskiej – 35 

wody otwarte 

wschodniej części 

Bałtyku 

Właściwego – 27 

 

polskie wody 

przybrzeżne 

wschodniej części 

Bałtyku Właściwego - 

62 

 

wody otwarte Basenu 

Bornholmskiego -36 

polskie wody 

przybrzeżne Basenu 

Bornholmskiego - 38 

polska część Zalewu 

Szczecińskiego -38A 
-  

polska część Zalewu 

Wiślanego – 35A 
-  
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