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Abstrakt 

Wody powierzchniowe są czynnikiem krajobrazowym, rekreacyjnym, a także środowiskiem bytowania 

organizmów żywych i dlatego niezwykle ważne jest przeprowadzanie badań w celu określenia ich jakości i oceny 

wpływu oddziaływania na środowisko oraz życie człowieka. Na terenie Łodzi znajduje się wiele zbiorników 

pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego o różnorodnym przeznaczeniu - od krajobrazowego, poprzez 

wędkarskie, aż po kąpieliskowe. Wody na terenie Łodzi charakteryzują się dużą zmiennością składu fizyko-

chemicznego, jednakże pod względem jakości, najlepsze umiejscowione są w północnej i wschodniej części Łodzi. 
 

Abstract  

Surface waters are a landscaping and recreational factor, as well as an environment of living organisms, and 

therefore it is extremely important to carry out research in order to determine their quality and assess the impact 

on the environment and human life. There are many natural and anthropogenic reservoirs in Lodz for various 

purposes-from the landscape, through fishing, bathing. Water in Lodz are characterized by high variability of 

chemical and physical composition, however, in terms of the quality of the best are located in the northern and 

eastern parts of the city. 
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1. Wstęp 

Wody naturalne występujące w przyrodzie zawierają różnego rodzaju domieszki składające 

się z substancji organicznych, nieorganicznych i gazów. Substancje i domieszki dostają się do 

wody podczas jej krążenia i kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, co jest związane z cyklem 

kołowym, w którym biorą udział [1]. Jakość wody ulega zmianie w zależności od miejsca, 

czasu, pogody oraz obecności źródła zanieczyszczeń. Wody powierzchniowe są zazwyczaj 

mniej lub bardziej zanieczyszczone pod względem bakteriologicznym lub fizyko-chemicznym, 
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a także zawierają wiele organizmów wodnych, które przy współudziale tlenu rozkładają 

substancje organiczne. W następstwie zachodzących biochemicznych procesów, przeważnie 

tlenowych i odbywających się głównie pod wpływem bakterii saprofitycznych, wody 

powierzchniowe ulegają z biegiem czasu samooczyszczaniu, które prowadzi do rozkładu 

związków organicznych na proste związki nieorganiczne, jak: azotany, dwutlenek węgla, 

siarczany i wodę. Surowe wody powierzchniowe nie nadają się do spożycia, ponieważ mogą w 

nich występować przypadkowo toksyczne związki chemiczne, mikroorganizmy oraz duże 

wahania w stężeniach substancji [2]. Na terenie miast znajduje się wiele zbiorników 

pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego. Przeznaczenie takich akwenów jest różne: 

od krajobrazowego, poprzez wędkarskie, aż po kąpieliskowe. Często stanowią one źródło wody 

na cele bytowo-gospodarcze. W celu określenia ich jakości i oceny wpływu oddziaływania na 

środowisko oraz życie człowieka, niezwykle ważne jest przeprowadzanie badań 

monitorujących poziom ich zanieczyszczenia i rekomendowanie na tej podstawie działań 

oczyszczających i odnawiających.   

 Do oceny jakości wód wykorzystuje się kryterium wartości stężeń czynników fizycznych, 

chemicznych i biologicznych. Wymagania te odnoszone są do wielkości normatywnych 

ustalonych przez odpowiednie przepisy prawne. Mają one za zadanie scharakteryzować 

warunki, których spełnienie nie ogranicza lub zabrania wykorzystania danej wody na różne 

potrzeby człowieka, np. woda do spożycia, na cele przemysłowe. Jeśli woda nie posiada 

zanieczyszczeń, uznaje się ją jako zdatną do picia. Normy prawne i rozporządzenia mają na 

celu sprecyzowanie pojęcia wody zanieczyszczonej oraz niezanieczyszczonej [3]. Aby woda 

miała odpowiednią wartość użytkową powinna zawierać właściwą ilość składników 

niezbędnych dla organizmu ludzkiego. Ze względu na fakt, iż naturalny skład chemiczny wód 

jest inny w różnych częściach świata, nie istnieją jednolite, ścisłe normy jakości. Obok norm 

krajowych występują również normy o charakterze międzynarodowym, które zalecane są 

między innymi przez: Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Agencję Ochrony 

Środowiska (EPA) [3]. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów wód 

powierzchniowych znajdujących się na terenie miasta Łodzi oraz porównanie uzyskanych 

wyników z wartościami dopuszczalnymi podanymi przez Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 

2014 poz. 1482) [4]. 
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Tabela 1. Wartości graniczne wybranych wskaźników fizyko – chemicznych jakości wód powierzchniowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.10.2014 r. [4] 

Numer 

wskaźnika 

jakości wód 

Nazwa wskaźnika jakości wód Jednostka 

Wartość graniczna wskaźnika 

jakości wód 

I II III IV V 

1. Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny w tym warunki termiczne 

1.1. Temperatura wody °C ≤ 22 ≤ 24 

Wartości 

granicznych nie 

ustala się. 

2. 
Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i 

zanieczyszczenia organiczne 

2.1. Tlen rozpuszczony mgO2/dm3 ≥ 7 ≥ 5 Wartości 

granicznych nie 

ustala się. 2.2. 
Pięciodobowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 
mgO2/dm3 ≤ 3 ≤ 6 

3. Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie 

3.1. 
Przewodność  

w 20°C 
μS/cm ≤1000 ≤1500 

Wartości 

granicznych nie 

ustala się. 

3.2. Wapń mgCa/dm3 ≤ 100 ≤ 200 

3.3. Magnez mgMg/dm3 ≤ 50 ≤ 100 

3.4. Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 ≤ 300 ≤ 500 

4. Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 

4.1. Odczyn pH pH 6 - 8,5 6 - 9 Wartości 

granicznych nie 

ustala się. 4.2. Zasadowość ogólna mgCaCO3/dm3 ≤ 150 ≤ 250 

5. Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 

5.1. Azot amonowy mgN-NH4/dm3 ≤ 0,78 ≤ 1,56 
Wartości 

granicznych nie 

ustala się. 

5.2. Fosforany mgPO4/dm3 ≤ 0,2 ≤ 0,31 

5.3. Fosfor ogólny mgP/dm3 ≤ 0,2 ≤ 0,4 

6. 
Specyficzne zanieczyszczenia syntetycznie i niesyntetyczne (stężenia metali dotyczą 

rozpuszczonej fazy) 

6.1. Chrom ogólny mgCr/dm3 ≤ 0,05 Wartości 

granicznych nie 

ustala się. 6.2. Miedź mgCu/dm3 ≤ 0,05 

 

2.1. Materiały i metodyka 

Próbki pobierane były raz w miesiącu w drugim kwartale, czyli w kwietniu, maju i czerwcu 

2016 roku. Czynnikiem decydującym o pobraniu próbki była pogoda, gdyż wszystkie pomiary 

zostały dokonane podczas pogody suchej. Woda została pobrana do uprzednio przygotowanych 

butelek z tworzywa sztucznego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 5667-1:2008 oraz 

PN-ISO 5667-6:2016-12. Po pobraniu butelki zamykano szczelnie i dostarczano bezpośrednio 
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do laboratorium w celu wykonania wybranych badań. Przy każdym pobraniu wody dodatkowo 

napełniano po dwie butelki tlenowe (z korkiem szlifowanym ściętym na skos) o pojemności 

125 ml do oznaczenia tlenu rozpuszczonego. Do butelek przeznaczonych do badania tlenu, na 

miejscu pobrania, dodawano odczynniki: jodek potasu (KJ) i siarczan manganu II (MnSO4) w 

celu utrwalenia próbki. Zakres analiz fizyczno-chemicznych obejmował oznaczenie: 

temperatury wody (PN-77/C-04584), odczynu (PN-EN ISO 10523:2012), przewodności 

właściwej (PN-EN 27888:1999), twardości ogólnej (PN-C 04554-4:1999), zasadowości 

ogólnej (PN-EN ISO 9963-1:2001), wapnia (PN-ISO 6058:1999), magnezu (PN-C-04554-

4:1999), azotu amonowego (PN-ISO 7150-1:2002), fosforu (PN-EN ISO 6878:2006), tlenu 

rozpuszczonego (PN-EN 25813:1997), chromu ogólnego (PN-EN 1233:2000) i miedzi (PN-

EN ISO 15586:2005). 

 

2.2. Lokalizacje miejsc poboru wody  

Do wykonania oznaczeń wybranych parametrów fizyko-chemicznych pobrano próby wody 

z dziesięciu zbiorników znajdujących się na terenie Łodzi. Pięć z nich znajduje się w północnej 

części miasta w dzielnicy Bałuty, z których trzy w kompleksie leśnym „Arturówek” (zbiorniki 

1.1-1.3), a dwa w Parku im. Adama Mickiewicza (2.1-2.2). Kolejne zbiorniki zlokalizowane są 

w południowej części miasta w dzielnicy Łódź Górna, z których dwa w Parku im. 1 Maja (3.1-

3.2), a jeden w Parku „Stawy Jana” (6). Następne zbiorniki mieszczą się w centralnej części 

Łodzi w dzielnicy Widzew, z których jeden znajduje się przy ulicy Przędzalnianej (4), a drugi 

w Parku nad Jasieniem (5). 

 

 

Rys. 1. Mapa Łodzi z zaznaczonymi lokalizacjami poboru wód, 1 – kompleks leśny „Arturówek”, 2 – Park im. 

Adama Mickiewicza, 3 – Park im. 1 Maja,  4 – ul. Przędzalniana, 5 – Park nad Jasieniem, 6 – Stawy Jana [5]. 
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2.3. Warunki meteorologiczne  

Dane meteorologiczne pozyskano z prognozy pogody dostępnej na stronie internetowej [5]. 

Odczyt podstawowych parametrów meteorologicznych takich, jak: ciśnienie atmosferyczne 

oraz wilgotność powietrza niezbędnych do wykonania dalszych obliczeń odnotowywany był w 

dniu poboru próbek.  

 

3. Rezultaty badań  

Określenia klas jakości badanych wód powierzchniowych dokonano na podstawie 

wybranych parametrów fizyko-chemicznych zgodnie z aktualnym podczas wykonywania 

badań Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 poz. 1482) [4]. 

Tabela 2. Jakość wód powierzchniowych według poszczególnych wskaźników w miesiącu kwietniu (część I) 

(nw - nie wykryto) 

  Numer zbiornika 

Nazwa wskaźnika   Jednostka 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

Temperatura wody °C 12,9 12,8 13,3 12,9 13,1 

Tlen rozpuszczony mgO2/dm3 10,88 12,72 14,32 6,32 7,84 

BZT5 mgO2/dm3 3,12 1,84 4,56 1,52 3,04 

Przewodność w 20°C μS/cm 330 330 290 800 900 

Wapń mgCa/dm3 41,68 51,30 43,29 96,19 88,18 

Magnez mgMg/dm3 2,00 12,00 2,00 14,00 22,00 

Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 42,48 56,11 44,09 101,80 96,99 

Odczyn pH pH 8,30 7,54 7,97 7,30 7,28 

Zasadowość ogólna mgCaCO3/dm3 90,09 105,11 75,08 165,17 175,18 

Azot amonowy mgN-NH4/dm3 nw nw 0,057 0,308 0,285 

Fosforany mgPO4/dm3 nw nw nw 0,182 0,073 

Fosfor ogólny mgP/dm3 nw nw nw 0,059 0,024 

Chrom ogólny mgCr/dm3 0,00201 0,00210 0,00207 0,00292 0,00217 

Miedź mgCu/dm3 0,00331 0,00252 0,00380 0,00513 0,00505 

KLASA JAKOŚCI WODY II I II II II 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić (Tabela 2), że w miesiącu 

kwietniu w badanych zbiornikach przeważa II klasa jakości wód powierzchniowych. Została 

ona przypisana zbiornikom o numerach 1.1, 1.3 oraz 4, w każdym z tych przypadków 

decydującym parametrem o klasyfikacji danej wody był parametr BZT5. Do tej samej klasy 

jakości należą także zbiorniki o numerach 2.1 i 2.2. W pierwszym przypadku o klasyfikacji 

zdecydowała zmierzona wartość tlenu rozpuszczonego oraz zasadowości ogólnej, natomiast w 

drugim: BZT5 oraz zasadowości ogólnej. 
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Tabela 2. Jakość wód powierzchniowych według poszczególnych wskaźników w miesiącu kwietniu (część II) 

  Numer zbiornika 

Nazwa wskaźnika   Jednostka 3.1 3.2 4 5 6 

Temperatura wody °C 12,9 12,6 12,9 13,2 13,8 

Tlen rozpuszczony mgO2/dm3 6,64 8,96 9,28 11,84 13,28 

BZT5 mgO2/dm3 3,6 4,88 3,76 6,24 8,88 

Przewodność w 20°C μS/cm 700 700 1000 850 450 

Wapń mgCa/dm3 102,60 105,81 75,35 75,35 41,68 

Magnez mgMg/dm3 44,00 48,00 40,00 48,00 22,00 

Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 120,24 125,05 91,38 94,59 50,50 

Odczyn pH pH 7,23 7,74 7,30 7,78 8,00 

Zasadowość ogólna mgCaCO3/dm3 200,20 200,20 120,12 115,12 90,09 

Azot amonowy mgN-NH4/dm3 0,308 0,418 0,179 0,703 0,125 

Fosforany mgPO4/dm3 0,508 0,548 nw nw nw 

Fosfor ogólny mgP/dm3 0,166 0,179 nw nw nw 

Chrom ogólny mgCr/dm3 0,00389 0,00327 0,00236 0,00629 0,00197 

Miedź mgCu/dm3 0,00698 0,58281 0,01094 0,01140 0,01351 

KLASA JAKOŚCI WODY II III-V III-V II III-V 

 

Pozostałe zbiorniki o numerach 3.1, 3.2, 5 oraz 6 przyporządkowano do klasy jakości III-V. 

W przypadku zbiornika numer 3.1, parametrem decydującym o klasyfikacji była zbyt duża 

zawartość fosforanów, podobnie jak w zbiorniku numer 3.2 oraz wysokie stężenie miedzi. 

Natomiast woda ze zbiorników o numerach 5 oraz 6 charakteryzowała się wysoką wartością 

BZT5, wynoszącą powyżej 6 mgO2/dm3.  

Najlepszą klasę jakości uzyskał zbiornik numer 1.2, ze względu na fakt, iż wszystkie 

oznaczone parametry uzyskały wartości odpowiednie dla I klasy jakości. W danym miesiącu 

największy wpływ na klasyfikację badanych wód miały takie parametry, jak: BZT5, 

zasadowość ogólna, fosforany oraz stężenie miedzi. 

 
Tabela 3. Jakość wód powierzchniowych według poszczególnych wskaźników w miesiącu maju (część I) 

  Numer zbiornika 

Nazwa wskaźnika   Jednostka 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

Temperatura wody °C 21,8 21,3 21,3 21,2 22,7 

Tlen rozpuszczony mgO2/dm3 10,72 14,4 12,72 10,88 10,8 

BZT5 mgO2/dm3 3,52 5,28 3,76 3,28 3,84 

Przewodność w 20°C μS/cm 250 230 230 700 600 

Wapń mgCa/dm3 30,46 28,86 27,25 75,35 78,56 

Magnez mgMg/dm3 24,00 40,00 36,00 22,00 48,00 

Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 40,08 44,89 41,68 84,17 97,80 

Odczyn pH pH 8,99 8,98 9,7 7,94 8,14 

Zasadowość ogólna mgCaCO3/dm3 70,07 60,06 55,06 160,16 165,17 

Azot amonowy mgN-NH4/dm3 nw nw nw nw nw 

Fosforany mgPO4/dm3 nw nw nw 0,109 nw 

Fosfor ogólny mgP/dm3 nw nw nw 0,036 nw 

Chrom ogólny mgCr/dm3 0,00158 0,00125 0,00175 0,00541 0,00123 

Miedź mgCu/dm3 0,00319 0,00216 0,0065 0,0051 0,0035 

KLASA JAKOŚCI WODY II II III-V II II 
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Tabela 3. Jakość wód powierzchniowych według poszczególnych wskaźników w miesiącu maju (część II) 

  Numer zbiornika 

Nazwa wskaźnika   Jednostka 3.1 3.2 4 5 6 

Temperatura wody °C 19,5 19,8 20,2 21,1 21,1 

Tlen rozpuszczony mgO2/dm3 18 20 11,28 7,68 14,96 

BZT5 mgO2/dm3 11,68 13,44 5,04 4,72 9,12 

Przewodność w 20°C μS/cm 600 600 700 500 270 

Wapń mgCa/dm3 102,60 97,80 64,13 68,94 30,46 

Magnez mgMg/dm3 54,00 58,00 28,00 30,00 12,00 

Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 124,25 121,04 75,35 80,96 35,27 

Odczyn pH pH 7,73 8,9 8,43 7,48 9,53 

Zasadowość ogólna mgCaCO3/dm3 215,22 190,19 90,09 70,07 65,07 

Azot amonowy mgN-NH4/dm3 0,277 0,228 0,171 1,178 0,163 

Fosforany mgPO4/dm3 0,076 0,056 0,043 0,040 0,043 

Fosfor ogólny mgP/dm3 0,025 0,018 0,014 0,013 0,014 

Chrom ogólny mgCr/dm3 0,00475 0,00413 0,00198 0,00462 0,00041 

Miedź mgCu/dm3 0,00341 0,00307 0,00765 0,00469 0,00508 

KLASA JAKOŚCI WODY III - V III - V II II III - V 

 

 

Analiza wyników zamieszczonych w Tabeli 3 pozwala na stwierdzenie, że w miesiącu maju 

wśród badanych zbiorników, podobnie jak w kwietniu, również dominuje II klasa jakości wód 

powierzchniowych. Klasa ta została przyporządkowana do zbiorników o numerach 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 4 oraz 5. W przypadku wszystkich zbiorników, parametrem decydującym o 

przyporządkowaniu do II klasy jakości wody było BZT5. Dodatkowo woda w zbiornikach o 

numerach 1.1 oraz 1.2 charakteryzowała się zbyt wysokim odczynem, przekraczającym 8,5, co 

również wpłynęło na klasę jakości. Woda z zbiornikach o numerach 2.1 i 2.2 przekroczyła 

dopuszczalną wartość zasadowości ogólnej, wynoszącą 150 mgCaCO3/dm3. Natomiast w 

zbiorniku numer 5 wystąpiło zbyt wysokie stężenie azotu amonowego.  

 
Tabela 4. Jakość wód powierzchniowych według poszczególnych wskaźników w miesiącu czerwcu (część I) 

  Numer zbiornika 

Nazwa wskaźnika   Jednostka 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

Temperatura wody °C 22,5 22,5 23,2 22,8 23,6 

Tlen rozpuszczony mgO2/dm3 9,44 12,80 11,52 10,72 7,52 

BZT5 mgO2/dm3 2,16 4,24 2,64 10,16 6,4 

Przewodność w 20°C μS/cm 260 270 230 470 400 

Wapń mgCa/dm3 36,87 36,07 28,86 46,49 56,91 

Magnez mgMg/dm3 nw 12,00 24,00 12,00 8,00 

Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 36,87 40,88 38,48 51,30 60,12 

Odczyn pH pH 9,07 8,48 9,39 8,54 8,29 

Zasadowość ogólna mgCaCO3/dm3 95,10 65,07 40,04 125,13 125,13 

Azot amonowy mgN-NH4/dm3 nw nw nw nw nw 

Fosforany mgPO4/dm3 nw nw nw 0,261 0,449 

Fosfor ogólny mgP/dm3 nw nw nw 0,085 0,147 

Chrom ogólny mgCr/dm3 0,0026 0,00117 0,00167 0,00125 0,00122 

Miedź mgCu/dm3 0,0047 0,00263 0,00227 0,00363 0,00221 

KLASA JAKOŚCI WODY III-V II III-V III - V III-V 
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Tabela 4. Jakość wód powierzchniowych według poszczególnych wskaźników w miesiącu czerwcu (część II) 

  Numer zbiornika 

Nazwa wskaźnika   Jednostka 3.1 3.2 4 5 6 

Temperatura wody °C 21,1 24,1 22,9 21,9 22,7 

Tlen rozpuszczony mgO2/dm3 23,68 19,04 4,8 8,4 13,12 

BZT5 mgO2/dm3 16,08 18,64 4,56 3,36 8,8 

Przewodność w 20°C μS/cm 600 550 500 500 200 

Wapń mgCa/dm3 97,80 84,17 52,10 76,15 29,66 

Magnez mgMg/dm3 26,00 28,00 24,00 24,00 nw 

Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 108,22 95,39 61,72 85,77 29,66 

Odczyn pH pH 9,06 9,26 7,40 7,17 9,45 

Zasadowość ogólna mgCaCO3/dm3 245,25 210,21 95,10 65,07 80,08 

Azot amonowy mgN-NH4/dm3 2,060 0,676 0,247 0,775 0,125 

Fosforany mgPO4/dm3 1,320 1,036 0,099 0,069 nw 

Fosfor ogólny mgP/dm3 0,431 0,339 0,032 0,023 nw 

Chrom ogólny mgCr/dm3 0,00274 0,0016 0,00279 0,00154 0,00157 

Miedź mgCu/dm3 0,00478 0,00498 0,00838 0,00311 0,01298 

KLASA JAKOŚCI WODY III-V III-V III-V II III-V 

 

 

Wody w zbiornikach o numerach 1.3, 3.1, 3.2 oraz 6 należą do klasy jakości III-V. Parametrami 

decydującymi o przyporządkowaniu do tej klasy były: odczyn (zbiornik 1.3), BZT5 (zbiorniki 

3.1 oraz 3.2) oraz oba te czynniki (zbiornik 6).  

W miesiącu maju żaden z badanych zbiorników nie uzyskał I klasy jakości.  

Na podstawie przeprowadzonych badań (Tabela 4) stwierdzono, iż w miesiącu czerwcu 

dominującą klasą jakości wody była klasa III-V, którą uzyskało 8 spośród 10 badanych 

zbiorników o numerach: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4 oraz 6. Jedynie zbiorniki o numerach 1.2 

oraz 5 charakteryzowały się II klasą jakości wód powierzchniowych. Żaden ze zbiorników nie 

spełniał wymagań jakości wody o I klasie czystości. W zbiornikach o numerach 1.1 oraz 1.3 

parametrem decydującym o przyporządkowaniu do III-V klasy jakości był zbyt wysoki odczyn, 

który przekroczył wartość 8. W przypadku zbiornika o numerze 2.1 jedynie wartość BZT5 

została przekroczona, jednakże była ona na tyle wysoka, że zadecydowała o danej klasyfikacji. 

W wodzie ze zbiornika o numerze 2.2 stwierdzono zbyt wysokie stężenie fosforanów oraz 

BZT5. Jeżeli chodzi o zbiorniki oznaczone numerami 3.1 i 3.2, to przeprowadzone badania 

wykazały, iż w miesiącu czerwcu były one najbardziej zanieczyszczone. Przekroczone 

parametry decydujące o III-V klasie jakości dla zbiornika o numerze 3.1 to: BZT5, odczyn, 

zasadowość ogólna, fosforany oraz fosfor ogólny. Natomiast w przypadku zbiornika o numerze 

3.2, stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości granicznych dla: temperatury wody, 

BZT5, odczynu, zasadowości ogólnej, a także zawartości wapnia i fosforanów. 
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Tabela 5. Zestawienie klas jakości wód powierzchniowych w badanych zbiornikach w poszczególnych 

miesiącach 

 Numer zbiornika 

MIESIĄC 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4 5 6 

Kwiecień II I II II II III-V III-V II III-V III-V 

Maj II II III-V II II III-V III-V II II III-V 

Czerwiec III-V II III-V III-V III-V III-V III-V III-V II III-V 

 

Analiza danych zawartych w Tabeli 5 pozwala na określenie klasy wód powierzchniowych 

w badanych zbiornikach w II kwartale 2016 roku. Na tej podstawie stwierdza się, że w 

zbiornikach o numerach: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4 oraz 5 uzyskano II klasę jakości wód 

powierzchniowych, natomiast w pozostałych czterech – klasę III-V.  

W miesiącu kwietniu dominującą klasą jakości wód była II klasa, w maju – II, natomiast w 

czerwcu – III-V. W związku z powyższym stwierdzono, że jakość badanych wód uległa 

pogorszeniu. 

 

4. Wnioski  

 Wzrost zainteresowania badaniami fizyko-chemicznymi wód powierzchniowych jest 

związany ze zmianami kształtującymi się w środowisku przy udziale człowieka, między 

innymi z urbanizacją, intensyfikacją rolnictwa, wylesianiem itd.  

 Ze względu na różnorodne przeznaczenie zbiorników wodnych niezwykle ważne jest 

przeprowadzanie badań fizyko-chemicznych w celu określenia jakości wody oraz jej 

oddziaływania na środowisko i życie człowieka.  

 Wody powierzchniowe na terenie Łodzi cechują się dużą zmiennością składu fizyko-

chemicznego, jednakże pod względem jakości, najlepsze są te umiejscowione w 

północnej i centralnej części Łodzi.  

 Analizując wyniki wybranych parametrów fizyko-chemicznych wód 

powierzchniowych znajdujących się na terenie Łodzi, uzyskane w drugim kwartale 

2016 roku stwierdza się, że wody badanych zbiorników należą do II lub III-V klasy 

jakości.  
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 Czynnikiem decydującym o klasie jakości danej wody w największym stopniu była 

wartość pięciodobowego biochemicznego (BZT5) zapotrzebowania na tlen. Znaczną 

rolę w klasyfikacji odegrał również odczyn, zawartość fosforanów oraz zasadowość.  
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