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Przekroje pomiarowo – kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r



Wyniki badań dla przekrojów pomiarowo-kontrolnych na rzece Baudzie wg Oceny 
stanu czystości rzek badanych w 2002 roku – WIOŚ Delegatura w Elblągu

Nr 
pkt.

Rok badań Lokalizacja 
przekroju

Km biegu 
rzeki

Ocena  
fizyko-

chemiczna

Wskaźniki 
decydujące 

o ocenie 
fizykochemicznej

Ocena 
sanitarna

Saprobowość 
sestonu

Ocena 
ogólna

1. 2002 Kwietnik 53,0 NON NO2, PO4, Pog. NON III NON

2. 1997 Powyżej 
Młynar

38,3 NON Pog. III II NON

2002 NON Pog. III II NON

3. 2002 Kraskowo 36,1 NON NO2, PO4, Pog. NON II NON

4. 1997 Jędrychowo 17,5 NON Pog. III III NON

2002 NON PO4, Pog. NON II NON

5. 1997 Frombork 4,2 III ChZT-Mn, Z., NO2, 
PO4, Pog., 

III III III

1999 NON PO4, Pog. NON III NON

2002 NON Pog. III II NON



Podsumowanie wyników badań za rok 2002 dla przekrojów 
pomiarowo-kontrolnych na rzece Baudzie

• Rzeka Bauda na całej badanej długości prowadziła wody 
pozaklasowe ze względu na wysokie stężenie związków 
biogennych – fosforu ogólnego i fosforanów oraz 
zanieczyszczenie bakteriologiczne

• Najbardziej niekorzystne wyniki zaobserwowano w przekroju 
Kwietnik, czego przyczyną był wpływ niezorganizowanych zrzutów 
ścieków z Milejewa oraz w przekroju Kraskowo z powodu zrzutów 
z oczyszczalni w Młynarach

• Inne punktowe źródła zanieczyszczeń mające wpływ na jakość 
wód Baudy w 2002r. to oczyszczalnia w Chruścielu, Podgórzu 
(zlikwidowana) i Bogdanach (działała do stycznia 2002r.) 

• W porównaniu do badań z 1999r. Jakość wód ujściowego odcinka 
Baudy uległa poprawie pod względem sanitarnym i 
hydrobiologicznym 



Wyniki badań dla przekrojów pomiarowo-kontrolnych na dopływach rzeki Baudy wg 
Oceny stanu czystości rzek badanych w 2002 roku – WIOŚ Delegatura w Elblągu

Nr 
pkt.

Rok badań Lokalizacja 
przekroju

Nazwa 
dopływu i km 

biegu rzeki

Ocena  
fizyko-

chemiczna

Wskaźniki 
decydujące 

o ocenie 
fizykochemicznej

Ocena 
sanitarna

Saprobowość 
sestonu

Ocena 
ogólna

1. 2002 Zaścianki Potok Kręty
0,1

NON PO4, Pog. III II NON

2. 1997 Gardyny 
Leśniczó-
wka

Gardyna
0,5

NON O2, Pog, Z.,PO4 III III NON

2002 NON przew. elektr. wł., O2, 

Pog, PO4, Nog., K, 
NH4, 

NON II NON

3. 1997 Kraskowo Dzikówka
0,8

NON Pog. NON III NON

2002 NON Pog. III II NON

4. 1997 Okrzejka Błudowo
2,0

NON Pog. III III III

2002 NON NO2 III III NON

5. 2002 Lisi Parów Włóczyska
3,2

III Pog. NON II NON



Podsumowanie wyników badań dla przekrojów pomiarowo-
kontrolnych na dopływach rzeki Baudy

• Potok Kręty (Kręty Rów) – badania na cieku w 2002r. były prowadzone po raz pierwszy; wody 
zakwalifikowano jako ponadnormatywnie zanieczyszczone ze względu na wysokie stężenie 
fosforu ogólnego; rzeka nie jest odbiornikiem ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń.

• Gardyna – w 2002r. w przekroju ujściowym rzeka prowadziła wody pozaklasowe ze względu na 
fizykochemię, bakteriologię i hydrobiologię; rzeka silnie zdegradowana; szczególnie 
niekorzystna sytuacja miała miejsce w okresie letnim, gdy wysoka temperatura, niewielkie 
przepływy i bardzo niskie stany wód spowodowały duży wzrost zanieczyszczeń; w porównaniu 
do badań z 1997r. jakośc wód znacznie się pogorszyła.

• Dzikówka (Wieprza) -  w 2002r. Jakość wód rzeki nie odpowiadała obowiązującym normom ze 
względu na pozaklasowe stężenie fosforu ogólnego; rzeka nie jest odbiornikiem ścieków z 
punktowych źródeł zanieczyszczeń; w porównaniu do badań w 1997r. jakość wód poprawiła się 
w zakresie saprobowości sestonu z III na II klasę i stanu sanitarnego z NON na III klasę. Stan 
fizykochemiczny rzeki pozostał na takim samym poziomie.

• Okrzejka - w 2002 r. rzeka Okrzejka prowadziła wody  pozaklasowe z uwagi na wysokie 
stężenie azotu azotynowego; nie stanowi odbiornika ścieków z punktowych źródeł 
zanieczyszczeń; W stosunku do badań  z roku 1997 na ujściowym odcinku rzeki nie nastąpiły 
znaczące zmiany, oprócz niewielkiej poprawy pod względem hydrobiologicznym. 

• Lisi Parów - w 2002 roku w przekroju ujściowym nie odpowiadała obowiązującym normom ze 
względu na stan sanitarny,  badania stanu czystości wód Lisiego Parowu przeprowadzono po 
raz pierwszy.



Kąpieliska na Zalewie Wiślanym w granicach zlewni Baudy



Wyniki badania wody pobranej w kąpieliskach nad Zalewem Wiślanym 
na podstawie badań wskaźników bakteriologicznych

Wyniki dobre [%] *

Rok 
badań

Suchacz Kadyny 
Cegielnia

Kadyny 
Stadnina

Tolkmicko Frombork

2005 56 100 93 86 bd

2006 33 36 45 17 57

2007 43 43 43 50 66,7

2008 54 67 67 62 72,7

2009 71 71 79 79 69

2010 bd bd bd bd 50

* woda w kąpielisku odpowiada wymaganym wskaźnikom  i parametrom w co najmniej 80% próbek (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 w sprawie wymagań, jakim powinna odpadać woda w 
kąpieliskach (Dz. U. Nr 183 poz. 1530))



Stan kąpielisk na Zalewie Wiślanym w latach 2005 – 2010 

• W latach 2005-2010 kąpieliska nad Zalewem Wiślanym były zamykane 
głównie z powodu zanieczyszczeń bakteryjnych 

• Szczególnie zła sytuacja miała miejsce w 2006r.
• Okresowo stan wody w kąpieliskach odpowiadał normom np. w czerwcu i 

lipcu 2008r., czerwcu 2010r.
• W roku 2009 w wodzie w kąpieliskach w Tolkmicku i Kadynach dodatkowo 

wystąpiły zakwity sinic.
• W 2010 kąpiel i uprawianie sportów wodnych zostało zakazane w 

komunikacie z 13 lipca, sytuacja nie uległa poprawie w dalszej części 
sezonu.



WYKAZ WÓD POWIERZCHNIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW 
REKREACYJNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO KĄPIELI DLA REGIONU 

WODNEGO DOLNEJ WISŁY

• Wykazy z 2003r.: kąpieliskach w Suchaczu, Kadynach, Tolkmicku i we 
Fromborku zostały określone jako nieprzydatne (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183 
poz. 1530)

• Wykazy z 2007r. (weryfikacja): Zalew Wiślany nie został wskazany jako 
jednolita część wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów 
rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli, co oznacza że wyniki badań z 
kąpielisk na Zalewie Wiślanym nie są raportowane do Komisji 
Europejskiej.



WYKAZ WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO BYTOWANIA
RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYCH MIGRACJĘ 
RYB DLA REGIONU WODNEGO DOLNEJ WISŁY

• Wykazy 2003r.: rzeki Dąbrówka, Suchacz, Olszanka, Grabianka, 
Stradanka, Narusa, Bauda oraz jej dopływy: Potok Kręty, Gardyna, 
Dzikówka, Okrzejka i Lisi Parów zostały określone jako rzeki 
nieprzydatne do bytowanie ryb łososiowatych oraz ryb karpiowatych 
(wg Rozporządzenia MŚ w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych z dn. 4.10.2002r. (Dz.U.02.176.1455)

• Wykazy 2005r. (weryfikacja): rzeki Dąbrówka, Suchacz, Olszanka, 
Grabianka, Stradanka, Narusa, Bauda oraz jej dopływy: Potok Kręty, 
Gardyna, Dzikówka, Okrzejka i Lisi Parów ponownie zostały określone 
jako rzeki nieprzydatne do bytowanie ryb łososiowatych i żadna z nich 
nie znalazła się w wykazie dotyczącym ryb karpiowatych

• Wykazy 2007r. (weryfikacja): Bauda nie została określona jako rzeka 
przydatna do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych, wody rzeki 
Narusy została określona jako łososiowate



Monitoring rzek
Monitoring WIOŚ

• 2007r. - diagnostyczny
Bauda, Dąbrówka, 
Narusa, Stradanka, 
Kamienica – klasa IV -  klasa IV -  
wody niezadowalającej wody niezadowalającej 
jakościjakości
Grabianka – V klasa – V klasa – 
wody złej jakościwody złej jakości

Ocena stanu wg RDW
• stan ekologiczny

Bauda, Dąbrówka, 
Narusa, Stradanka, 
Kamienica, Grabianka 
– stan umiarkowanystan umiarkowany

• ogólny stan wód - zły ogólny stan wód - zły 



Punkty monitoringu na Zalewie Wiślanym



Monitoring Zalewu Wiślanego

2007r.
• wskaźnik biologiczny 

– III klasa– stan  stan 
ekologiczny ekologiczny 
umiarkowanyumiarkowany

• stan chemiczny – stan stan 
chemiczny dobrychemiczny dobry

2008r.
• wskaźnik biologiczny 

– IV klasy – stan stan 
ekologiczny słabyekologiczny słaby

• stan chemiczny - stan stan 
chemiczny dobrychemiczny dobry

Ocena stanu – zły stan wód zły stan wód



Oddziaływania antropogeniczne

gospodarka wodno–ściekowa
oczyszczalnie ścieków: Młynary, 
Frombork, Tolkmicko, Słobity, 
Chruściel
pobory wód podziemnych – 15 ujęć
i powierzchniowych – 1 ujęcie w m. 
Zajączkowo
gospodarka odpadami:
składowiska odpadów: Frombork, 
Błudowo, Nowinka (nieczynne)
składowisko przemysłowe: 
Jagodno
składowisko odpadów 
niebezpiecznych - brak















Dziękuję za uwagę
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