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Sylwester SMOROŃ ABCDEF 

Instytutu Technologiczno-Przyrodniczy, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie 

S t r e s z c z e n i e 

W pracy określono na podstawie stężenia fosforu ogólnego (P), azotu ogólnego (N) oraz N-NO3, 
zagrożenie eutrofizacją wód rzeki Szreniawa, płynącej przez obszary Wyżyny Miechowskiej, Wyży-
ny Olkuskiej i Wysoczyzny Proszowickiej. Lessowe gleby zlewni Szreniawy charakteryzują się dużą 
wartością użytkową i są silnie narażone na erozję wodną, ze względu na intensywną uprawę roślin 
okopowych, warzyw przemysłowych oraz zbóż. Oceniano możliwości wystąpienia eutrofizacji 
w wodzie rzeki Szreniawa w latach 1999–2006, porównując stężenia wyżej wymienionych składni-
ków chemicznych z wartością graniczną dla eutrofizacji, określoną w rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z 2002 r. Średnie roczne stężenie N-NO3 było niemal dwa razy większe od wartości ustalo-
nej jako graniczna dla procesu eutrofizacji i wynosiło 4,10; P kształtowało się na poziomie 0,29,  
a N – 6,11 mg·dm–3. Stężenia te należą do największych w stosunku do innych rzek Małopolski. 
W warunkach tak dużych wartości omawianych wskaźników oraz korzystnego stosunku N:P istnieje 
duże prawdopodobieństwo wystąpienia eutrofizacji w wodzie rzeki Szreniawa. 

Słowa kluczowe: azot ogólny (N), eutrofizacja, fosfor ogólny (P), N-NO3, obszary lessowe, Szreniawa  

WSTĘP 

Eutrofizacja jest zaliczana do najpoważniejszych zagrożeń jakości wód po-
wierzchniowych oraz przybrzeżnych [ILNICKI 2004; SOSZKA 2009; WRÓBEL 1991]. 
Według Ustawy – Prawo wodne, eutrofizacja jest to wzbogacanie wody biogenami, 
a w szczególności związkami azotu i fosforu, które przyspieszają wzrost glonów 
i innych wyższych form życia roślin, co doprowadza do niepożądanego zakłócenia 
biologicznych stosunków wodnych oraz pogorszenia jakości wód [Ustawa… 
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2005]. Dodatkowo pojawia się niebezpieczeństwo wtórnego zanieczyszczenia wód 
toksycznymi dla organizmów wyższych substancjami, powstałymi w trakcie bez-
tlenowego rozkładu fitoplanktonu [KAJAK 1984].  

Efektem procesu eutrofizacji jest ograniczenie możliwości wykorzystania wód 
do zaopatrzenia ludności, działalności gospodarczej oraz rekreacji. Za podstawową 
przyczynę nasilającego się procesu eutrofizacji wód uważa się lokalny wzrost gę-
stości zaludnienia, co wiąże się ze wzrastającą ilością ścieków bytowo-gospodar-
czych, a także w niektórych rejonach, intensyfikację produkcji rolniczej [ILNICKI 

2004]. 
Wody z terenów użytkowanych rolniczo cechują się 2–4,5 razy większą zawar-

tością azotu ogólnego (N) w stosunku do wód terenów seminaturalnych [KOC i in. 
1996]. Przenikanie składników biogennych do wód powierzchniowych z obszarów 
rolniczych jest uzależnione głównie od rodzaju i poziomu intensyfikacji produkcji 
rolniczej, a także podatności gleb na zjawiska erozyjne oraz ich przepuszczalności. 
Na glebach o dużej wartości użytkowej w połączeniu z odpowiednią agrotechniką 
istnieją duże potencjalne możliwości uzyskiwania dobrych plonów. Może się to 
jednak wiązać z zagrożeniem o charakterze obszarowym wód powierzchniowych 
związkami azotu i fosforu, które są podstawowymi czynnikami eutrofizacji. Wy-
mywanie N-NO3 spod upraw polowych do środowiska wodnego może sięgać 40 
kg·ha–1, w zależności od poziomu nawożenia, a w przypadku użytków zielonych 
jest ono znacznie mniejsze [SAPEK 1996; SMOROŃ i in. 1996]. Drogami przemiesz-
czania fosforu z terenów rolniczych do zasobów wodnych jest głównie erozja 
wodna i spływ wód powierzchniowych [SAPEK 2002; SMOROŃ 1996]. Ze względu 
na występujące w omawianym obszarze utwory lessowe istnieje duże zagrożenie 
erozją wodną [JÓZEFACIUK, JÓZEFACIUK 1992]. 

Celem badań było określenie na podstawie analizy stężenia fosforu ogólnego 
(P), N i N-NO3 zagrożenia eutrofizacją wód rzeki Szreniawa płynącej przez rolni-
cze obszary lessowe wyżyn Małopolski, charakteryzujące się intensywną produk-
cją rolniczą.  

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Zlewnia rzeki Szreniawa o powierzchni 712,8 km2, jest położona między 
5008’ a 5026’ szerokości geograficznej północnej oraz 1946’ a 2035’ długości 
geograficznej wschodniej. Geograficznie leży na Wyżynie Olkuskiej, Miechow-
skiej oraz Wysoczyźnie Proszowickiej [STARKEL 1991]. Szreniawa ma około 80 
km długości i jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Jej źródła znajdują się na tor-
fowisku w okolicy Wolbromia (ok. 380 m n.p.m. – Wyżyna Olkuska) i płynie 
w kierunku południowo-wschodnim, uchodząc do Wisły w Koszycach  
(178 m n.p.m.). Szreniawa jest zaliczana do typu hydrologicznego przejściowego 
podgórskiego (współczynnik k = 0,77). Długość istotnych cieków wodnych wynosi 
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234,9 km, a gęstość sieci wodnej 0,33 km·km–2. Średni przepływ (SSQ) za lata 
1980–2000 wynosi 2,56 m3·sek–1, a spływ jednostkowy q = 5,75 l·s–1·km–2. Na 
rzekach i strumieniach zlewni Szreniawy wybudowano 14 stopni, o wysokości od 
0,5 do 0,7 m [BŁACHUTA i in. 2006]. Dominującym typem wód powierzchniowych 
lekko pofałdowanej zlewni Szreniawy są potoki i małe rzeki wyżynne węglanowe, 
z substratem drobnoziarnistym [WIOŚ 2006]. 

Średnia roczna temperatura powietrza z wielolecia jest wysoka i w górnym re-
jonie zlewni wynosi 7,0C, a w dolnym 8,0C. Średnie roczne sumy opadów at-
mosferycznych w tych rejonach wynoszą odpowiednio ok. 650 i 600 mm [NIE-

DŹWIEDŹ, OBRĘBSKA-STARKLOWA 1991]. Na obszarze zlewni Szreniawy znajduje 
się 17 jednostek administracyjnych, w tym 4 obszary miejskie: Proszowice, Słom-
niki, Wolbrom i Miechów. Gęstość zaludnienia na omawianym obszarze wynosi 
średnio 122,5 os.·km–2 i jest zbliżona do średniej krajowej [SMOROŃ i in. 2009].  

Gleby obszaru zlewni Szreniawy powstały z lessów położonych na wapieniach 
jurajskich i marglach kredowych, a w dolnym fragmencie – na iłach krakowiec-
kich, i są najbardziej zagrożone erozją wodną [JÓZEFACIUK, JÓZEFACIUK 1992]. 
W zlewni Szreniawy występują bardzo żyzne gleby pyłowe, należące do typu czar-
noziemów właściwych i zdegradowanych, gleb brunatnych właściwych, rędzin 
właściwych, a w dolinach rzek do mad. Cechują się dużą wartością użytkową – 
w granicach I–IIIb klasy bonitacyjnej, co sprzyja intensywnej produkcji rolniczej. 
Średnia ważona wartość ogólnego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej w zlewni wynosi 95,8 i wynosi w niektórych gminach od 81,5 do nawet 
101,0 [WITEK i in. 1994]. Gleby te spełniają również ważną funkcję infiltracyjno- 
-retencyjną. Charakteryzują się przeciętną przepuszczalnością i poprawnymi sto-
sunkami wodno-tlenowymi, o czym świadczy brak oglejenia głębszych poziomów 
profilu gleby [ADAMCZYK 1991]. Zlewnia rzeki Szreniawy jest reprezentatywna 
dla innych wyżyn lessowych Małopolski, wyniki badań mogą być więc transfero-
wane na obszary o zbliżonych warunkach glebowych, fizjograficznych, klimatycz-
nych i innych. 

Średnio na obszarze zlewni Szreniawy, w latach 1995–2005, użytki rolne sta-
nowiły 83,5% powierzchni całkowitej, lasy – 6,0%, a nieużytki – 10,5% [SMOROŃ 

i in. 2009]. W strukturze użytków rolnych dominowały grunty orne i zajmowały 
91,3% powierzchni, łąki i pastwiska odpowiednio 6,6 i 1,1 a sady 1,0%. Uprawiane 
są tu rośliny wymagające wysokiego nawożenia, głównie pszenica, jęczmień, ro-
śliny okopowe i przemysłowe, a ostatnio okresie również warzywa. Nawożenie 
mineralne upraw polowych kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi od 113,0 
do 142,5 kg NPK·ha–1 UR [SMOROŃ i in. 2011].  

Możliwości wystąpienia eutrofizacji w wodzie rzeki Szreniawa określono po-
równując stężenia składników chemicznych (P, N oraz N-NO3) w pobranych prób-
kach z wartościami wskaźnikowymi eutrofizacji, określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska, w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanie-
czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych [Rozporządzenie MŚ... 2002]. 
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Średnie roczne wartości graniczne stężeń wymienionych składników dla wód pły-
nących, powyżej których występuje eutrofizacja wynoszą: dla fosforu 0,25 mg 
P·dm–3, azotu 5,00 mg N·dm–3 i azotu azotanowego 2,20 N-NO3 mg·dm–3.  

Optymalny do rozwoju glonów stosunek N:P wynosi 7. W sytuacji, gdy jest on 
mniejszy niż 7, czynnikiem limitującym rozwój fitoplanktonu staje się azot [KAJAK 

1984]. Jeżeli wartość ta przekracza 60, to ograniczeniem do rozwoju glonów staje 
się zawartość fosforu w wodzie [ILNICKI 2004]. Podane w wyżej wymienionym 
rozporządzeniu z 2002 r. wartości graniczne wskaźników eutrofizacji dotyczą wód 
powierzchniowych płynących i są znacznie wyższe od poziomu biogenów inicjują-
cych eutrofizację w wodach naturalnych zbiorników wodnych [VOLLENWEIDER 

1967]. 
Punkt poboru wody do analiz chemicznych znajduje się na 27,5 km biegu 

Szreniawy poniżej Proszowic i charakteryzuje wody płynące z ok. 78% (tj. 556 
km2) obszaru całej zlewni (rys. 1). Wyniki analiz chemicznych wody na zawartość 
P, N oraz N-NO3 zostały udostępnione, na podstawie danych monitoringowych, 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Próbki wody do 
badań laboratoryjnych z lat 1999–2006 były pobierane w cyklu miesięcznym. Ana-
lizy chemiczne wykonano zgodnie z metodyką stosowaną w Państwowym Monito-
ringu Środowiska.  

 
Rys. 1. Zlewnia rzeki Szreniawa z zaznaczonym punktem poboru wody na 27,5 km biegu poniżej 

Proszowic; źródło: opracowanie własne 

Fig. 1. The Szreniawa River catchment basin with marked sampling point at 27.5 km of the river 
course below Proszowice; source: own elaboration 
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Oprócz średniego rocznego stężenia wymienionych składników w poszczegól-
nych latach i całym okresie, obliczono również średnie dla umownego okresu let-
niego (miesiące od IV do IX) i zimowego, obejmującego pozostałe miesiące. 
Wspomniane rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rol-
niczych określa, że do oceny wystąpienia eutrofizacji należy przyjąć średnie roczne 
wartości graniczne poszczególnych wskaźników [Rozporządzenie MŚ… 2002]. Ze 
względu jednak na fakt, że zjawiska erozji wodnej występują w okresie wegetacji, 
postanowiono w niniejszym opracowaniu wydzielić ten okres i podać dla niego 
średnie wartości wskaźników eutrofizacji. Dla porównania zestawiono również 
średnie z umownego zimowego okresu, w którym eutrofizacja nie występuje. Obli-
czono także rozproszenie wartości stężeń wokół średniej z okresu 1999–2006 (od-
chylenie standardowe SD). 

WYNIKI BADAŃ 

Średnie roczne stężenie P w wodzie rzeki Szreniawa za lata 1999–2006 kształ-
towało się na poziomie 0,29 mg·dm–3 i było większe od wartości granicznej dla 
procesu eutrofizacji (0,25 mg·dm–3) (rys. 2). Okresy zimowe cechowały się mniej-
szym stężeniem P w stosunku do letnich, i wynosiło ono odpowiednio: 0,22 i 0,36 
mg·dm–3. W latach 1999, 2002, 2005 i 2006 średnie roczne stężenie tego składnika 
przekraczało wartość graniczną eutrofizacji. W tym ostatnim roku stężenie P okre-
su letniego było ok. 4 razy większe w stosunku do pozostałych lat. Minimalne stę-
żenie – 0,15 mg P·dm–3 stwierdzono w wodzie pobranej 21.01.2003 r., a maksy-
malne – 2,56 mg P·dm–3 dnia 20.09.2006 r. 

Średnie roczne stężenie N w badanym okresie przekraczało granicę eutrofizacji 
(5,00 mg·dm–3), i wynosiło 6,11 mg N·dm–3 (rys. 3). Podobnie jak w przypadku 
poprzedniego składnika, stężenie azotu w okresie zimowym było mniejsze niż 
w letnim i wynosiło odpowiednio: 5,72 i 6,48 mg N·dm–3. W całym okresie badaw-
czym średnie stężenie tego składnika w poszczególnych latach wynosiło od 5,58 do 
7,70 mg·dm–3. Największe stężenie N ogólnego – 14,36 mg N·dm–3, stwierdzono 
w wodzie pobranej 20.09.2006 r., a najmniejsze – 4,92 mg N·dm–3 w dniu 
30.11.2004 r.  

W całym omawianym okresie średnie stężenie N-NO3 w wodzie Szreniawy 
przekraczało niemal dwukrotnie wartość 2,20 mg·dm–3 przyjętą jako granicę, po-
wyżej której zachodzi proces eutrofizacji (rys. 4). Średnie roczne wartości stężeń 
N-NO3 utrzymywały się na zbliżonym poziomie w przedziale od 3,97 do 4,45  
N-NO3 (gdy SD wyniósł 0,44). Najmniejsze stężenie tego składnika wystąpiło 
w wodzie pobranej 19.07.1999 r. (3,39 mg N·dm–3), a największe 20.03.2002 r. 
i wynosiło 20,03 mg N·dm–3. 
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Rys. 2. Średnie stężenie P w wodzie Szreniawy w latach 1999–2006; SD – odchylenie standardowe; 

źródło: opracowanie własne 

Fig. 2. Mean phosphorus concentration in the Szreniawa waters in the years 1999–2006;  
SD – standard deviation; source: own elaboration 
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Rys. 3. Średnie stężenie N w wodzie Szreniawy w latach 1999–2006; SD – odchylenie standardowe; 
źródło: opracowanie własne 

Fig. 3. Mean nitrogen concentration in the Szreniawa waters in the years 1999–2006;  
SD – standard deviation; SD – standard deviation; source: own elaboration 
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Rys. 4. Średnie stężenie N-NO3 w wodzie Szreniawy w latach 1999–2006; SD – odchylenie standar-
dowe; źródło: opracowanie własne 

Fig. 4. Mean N-NO3 concentration in the Szreniawa waters in the years 1999–2006; SD – standard 
deviation; source: own elaboration 

Stosunek średniego rocznego stężenia N do P w okresie badań wynosił 21 
i w poszczególnych latach mieścił się w granicach 12–30. Największą jego wartość 
stwierdzono w 2001 r., najmniejszą w 2006 r., a w okresach zimowych utrzymywał 
się najczęściej na podwyższonym poziomie (rys. 5).  
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Rys. 5. Stosunek N do P w wodzie Szreniawy w latach 1999–2006; źródło: opracowanie własne 

Fig. 5. N:P ratio in the Szreniawa waters in the years 1999–2006; source: own elaboration 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na ocenę możliwości wystąpienia zagro-
żenia eutrofizacją wód Szreniawy płynącej przez żyzne i intensywnie użytkowane 
rolniczo lessowe obszary północnej części Małopolski. Średnioroczne wartości N 
i N-NO3, znacznie przekraczały graniczne stężenie, powyżej którego występuje 
zjawisko eutrofizacji. W przypadku P w latach 2000, 2001 i 2004 utrzymywały się 
one nieco poniżej granicy eutrofizacji i wynosiły od 0,21 do 0,23 mg·dm–3. Naj-
bliższy optymalnego dla procesu eutrofizacji stosunek N:P, wynoszący 12, wystą-
pił w 2006 r. W pozostałych latach zmieniał się granicach 20–30. Na podstawie 
przedstawionych wyników obliczeń można stwierdzić, że zawartość azotu i fosfo-
ru, a także ich wzajemny stosunek, wskazuje na duże prawdopodobieństwo wystą-
pienia procesu eutrofizacji wód płynących rzeki Szreniawa. 

Na uwagę zasługują szczególnie duże wartości średnich rocznych stężeń P 
w 2006 r., wielokrotnie większe niż w pozostałych latach omawianego okresu. Jest 
to następstwem bardzo dużego stężenia tego składnika (2,56 mg·dm–3) w wodzie 
tylko we wrześniu tego roku. W pozostałych miesiącach wartości te były kilka-
krotnie mniejsze i porównywalne z pozostałymi latami. Najprawdopodobniej może 
to być rezultat erozji wodnej na tych lessowych obszarach, spowodowanej krótko-
trwałymi, bardzo intensywnymi opadami atmosferycznymi, w wyniku których 
wraz z zawiesiną glebową przedostały się do wód Szreniawy rozpuszczalne i nie-
rozpuszczalne związki fosforu glebowego [SAPEK 1996; SAPEK 2002; ŻMUDA, 
SZEWRAŃSKI 2007].  

Przedstawione wyżej stężenia składników biogennych są związane również 
z wielkością odpływu jednostkowego (q). W omawianej rzece jego wartość w la-
tach 1980–2000 wyniosła średnio 5,75 l·s–1·km–2, i jest zbliżona do średniej dla 
Polski [BŁACHUTA i in. 2006]. W przypadku większych odpływów jednostkowych, 
charakterystycznych np. dla terenów podgórskich i górskich, w podobnych warun-
kach glebowych, stężenia składników w wodach powierzchniowych są, ze względu 
na rozcieńczenie, mniejsze [WIOŚ 2004]. W stosunku do innych obszarów Mało-
polski, o glebach wytworzonych z fliszu karpackiego i w mniejszym stopniu za-
grożonych erozją wodną, charakteryzujących się mniej intensywną produkcją rol-
niczą, stężenia omawianych składników utrzymywały się na wyraźnie mniejszym 
poziomie, znacznie poniżej granicy eutrofizacji [KOPACZ, TWARDY 2006; TWARDY 

i in. 2003]. Na obszarze zlewni Dunajca o charakterze podgórskim i górskim, gdzie 
udział łąk i pastwisk w strukturze użytków rolnych jest bardzo duży i sięga niemal 
70%, oraz o większym odpływie jednostkowym, stężenie składników w wodach 
powierzchniowych wynosiło 0,99–1,51 mg N-NO3·dm–3 oraz 0,02–0,10 mg 
Pog·dm–3 [WIOŚ... 2004].  

Według klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w grupie 
wskaźników charakteryzujących warunki biogenne, woda rzeki Szreniawa pod 
względem stężenia N-NO3 mieściła się poza II klasą jakości, gdzie nie ustala się 
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wartości granicznych, w przypadku P i N w II klasie, a w stosunku do pozostałych 
rzek Małopolski charakteryzowała się największymi wartościami stężeń wymie-
nionych składników [Rozporządzenie MŚ… 2008; SMOROŃ i in. 2011]. Na oma-
wianym obszarze istnieje pilna potrzeba podejmowania działań służących ograni-
czaniu przenikania składników powodujących eutrofizację do wód powierzchnio-
wych. Jednym ze sposobów poprawy jakości wód Szreniawy, płynącej przez les-
sowe obszary Małopolski, jest szersze wprowadzanie programów rolnośrodowi-
skowych, a także podejmowanie działań w zakresie ograniczania erozji wodnej. 

1. Średnie roczne wartości stężeń N i N-NO3 w wodzie rzeki Szreniawa były 
znacznie większe niż wartości graniczne dla eutrofizacji śródlądowych wód po-
wierzchniowych płynących, wyznaczonych w rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska. Wskazuje to na istotne zagrożenie eutrofizacją omawianych wód. 

2. Stężenie P w trzech latach z 8-letniego okresu badań było tylko nieznacznie 
mniejsze od ustalonych wartości granicznych dla procesu eutrofizacji. W pozosta-
łych latach zawartość tego składnika była wyraźnie większa, co potęgowało rozwój 
fitoplanktonu. 

3. Bardzo duże średnie roczne wartości stężeń P i N w 2006 r., znacznie odbie-
gające od pozostałych lat, były wynikiem erozji wodnej, spowodowanej krótko-
trwałymi intensywnymi opadami atmosferycznymi we wrześniu. 

4. W poszczególnych latach stosunek N do P wynosił 12–30, co oznacza że 
mieścił się w granicach 7–60, w których nie występuje ograniczenie rozwoju glo-
nów.  

5. W świetle obowiązujących obecnie przepisów prawnych, na intensywnie 
użytkowanych rolniczo, pofałdowanych terenach lessowych Małopolski, występuje 
duże prawdopodobieństwo zagrożenia eutrofizacją powierzchniowych wód płyną-
cych na skutek nadmiernego stężenia związków azotu i fosforu. 
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Sylwester SMOROŃ 

THE RISK OF SURFACE WATERS EUTROPHICATION  
IN LOESSIAL UPLANDS OF MAŁOPOLSKA 
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S u m m a r y 

The risk of eutrophication of the Szreniawa river waters flowing through Miechowska Upland, 
Olkuska Upland and Proszowicka Plateau was determined based on the concentrations of total P, total 
N and N-NO3. Loess soils of the Szreniawa catchment have a high utility value and are severely en-
dangered by water erosion. The area is characterized by an intensive cultivation of root crops, vegeta-
bles and cereals. The possibility of eutrophication of the Szreniawa waters was evaluated in the years 
1999–2006 by comparing measured concentrations of mentioned chemical components with the 
threshold values established in the Regulation of the Minister of the Environment in 2002. Mean an-
nual N-NO3 concentration (4.10 mg·dm–3) was nearly 2 times higher than the threshold value. Total P 
concentration was 0.29 and total N concentration – 6.11 mg·dm–3. These concentrations are ones of 
the highest compared with other Małopolska rivers. In view of so high nutrient concentrations and 
a favorable N:P ratio, eutrophication of the Szreniawa River waters is highly probable. 

 


