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Streszczenie. W pracy poddano ocenie stan troficzny trzech niestratyfikowanych, reolimnicznych 
zbiorników zaporowych zlokalizowanych na pierwszorzędowych dopływach Wisły, w rejonie Polski 
południowo-wschodniej: zbiornika  Wilcza Wola na Łęgu, Chańcza na Czarnej Staszowskiej oraz 
Nielisz na Wieprzu. W badaniach  wykorzystano dostępne w literaturze kryteria pozwalające usta-
lać stan troficzny na podstawie stężeń związków azotu, fosforu i chl a w wodach, oraz zintegrowane 
indeksy troficzności, gdzie stan wód wynika ze dostępności substratów oraz zawartości produktów 
fotosyntezy. Na tej podstawie zbiorniki Wilcza Wola i Nielisz zakwalifikowane zostały do grupy 
eutroficznych/hipertroficznych, zaś zbiornik Chańcza do mezotroficznych/eutroficznych. Stwier-
dzono także, że wykorzystane kryteria i indeksy są przydatne do tego typu analiz.
Słowa kluczowe: zbiorniki zaporowe, eutrofizacja, azot, fosfor.

WPROWADZENIE

Zbiorniki zaporowe małej retencji stanowią coraz częściej pojawiający się ele-
ment polskiego krajobrazu. Pełnią one ważną rolę jako rezerwuary wody na potrze-
by gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony przed powodzią, produkcji energii 
oraz turystyki i rekreacji. Z uwagi jednak na fakt, że zlokalizowane są zazwyczaj na 
terenach o silnej antropopresji, oraz w związku z ich charakterystycznymi cechami 
morfometrycznymi (np. małą głębokością, nierozwiniętą linią brzegową) nader czę-
sto podatne są na eutrofizację [Gołdyn i inni 2003, Tomaszek i Koszelnik 2003]. 
Przyczyną eutrofizacji wód jest dopływ związków azotu i fosforu ze zlewni, zaś 
skutkiem, gromadzenie się w obrębie ekosystemu pierwotnych i wtórnych produk-
tów fotosyntezy, które z uwagi na deficyty tlenu w toni wodnej nie ulegają dekompo-
zycji. Proces ten przyczynia się do zmniejszenia pojemności zbiorników wodnych,  
a co za tym idzie obniżenia ich walorów użytkowych. Konieczna jest zatem stała 
kontrola statusu troficznego tych ekosystemów, zazwyczaj na podstawie obserwacji 
łatwych do analizy wskaźników [np. Galvez-Cloutier i Sanchez 2007].
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Stan troficzny wód stojących przybliżany jest najczęściej poprzez obserwację 
dostępności substratów i wielkości produkcji pierwotnej w sezonie wegetacyjnym. 
Carlson [1977] i Walker [1979] zaproponowali by postęp eutrofizacji oceniać na pod-
stawie indeksów troficznych (TSI - Trophic State Index), które stanowią funkcję 
średniego stężenia chlorofilu a (Tabela 1). Dodatkowymi zmiennymi niezależnymi 
wzmacniającymi tę analizę są średnie stężenia fosforu ogólnego w wodach oraz wi-
dzialność wód (głębokość Secchi’ego). Jednakże, późniejsze opracowania [Forsberg 
i Ryding 1980, OECD 1982, Kajak 1983, Hilbricht-Ilkowska 1989 oraz Nürnberg 
2001] wskazują, że jako graniczne wartości rozstrzygające o zmianie stanu troficz-
nego ekosystemów wodnych mogą być wykorzystywane stężenia nie tylko chlorofilu 
a i fosforu ogólnego ale także azotu ogólnego (Tabela 1). 

Istnieją także, rzadziej wykorzystywane, wskaźniki uzależniające stan troficzny od 
kinetycznego bilansu rozkładu materii organicznej. Wskaźnik stanu troficznego wód ITS 
(Index of Trophical State) bazuje na założeniach teoretycznych, w myśl których zachwia-
nie równowagi procesów produkcji i rozkładu substancji organicznych w dowolnych 
ekosystemach prowadzi przede wszystkim do zmian stosunków ilościowych stężeń tlenu 
O2 i dwutlenku węgla CO2. Z powyższych rozważań wynika, że stan bilansu biotycznego 
wód powierzchniowych, wyrażony przez termin „stan troficzności” jest funkcją wartości 
pH i nasycenia wody tlenem i może być charakteryzowany zależnością między warto-
ścią pH i nasyceniem wody tlenem [Neverova-Dziopak 2005].

W niniejszej pracy poddano ocenie jakość wód i stan troficzny (wynikający  
z tradycyjnych założeń tj. na podstawie stężeń substratów i produktów fotosyntezy) 
trzech niestratyfikowanych, reolimnicznych zbiorników zaporowych zlokalizowa-
nych na pierwszorzędowych dopływach Wisły, w rejonie Polski południowo-wschod-
niej: zbiornika  Wilcza Wola na Łęgu, Chańcza na Czarnej Staszowskiej oraz Nielisz 
na Wieprzu. Główne zadania wszystkich badanych zbiorników to zabezpieczenie za-
potrzebowania na wodę okolicznych użytkowników oraz redukcja fal powodzio-
wych. Kontrola stanu troficznego w każdym z tych przypadków stanowi niezbędny 
element gospodarki wodnej na zbiornikach, ale także gospodarki biogenami w zlew-
ni. Celem pracy jest także porównanie efektywności wykorzystania wybranych 
wskaźników obrazujących stan troficzny tych ekosystemów.

Metodyka i teren badań

Z uwagi na przepływowość wszystkie badane zbiorniki traktowane są w pol-
skim prawie jako wody płynące1. Podstawowe parametry morfometryczne zbiorni-
ków przedstawiono na Rys. 1. 

1 Ustawa Prawo Wodne, tekst ujednolicony Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019, art. 5 punkt 3.1c.
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tabela 1. Dostępne kryteria oceny stanu troficznego jezior
table 1. Available criteria for assessing the trophic state of lakes

Stan troficzny
Fosfor ogólny

Chlorofil a
Azot ogólny

średnia maksimum
[µg ∙ dm-3] [µg ∙ dm-3] [µg ∙ dm-3]

OECD (1982)
ultra-oligotrofia ≤ 4 ≤ 1 ≤2,5 -
oligotrofia ≤ 10 ≤ 2,5 ≤8 -
mezotrofia ≤ 35 ≤ 8 ≤25 -
eutrofia ≤ 100 ≤ 25 ≤75 -
hipertrofia > 100 > 25 >75 -
Nürnberg (2001)
oligotrofia ≤ 10 ≤ 3,5 - ≤ 350
mezotrofia ≤ 30 ≤ 9 - ≤ 650
eutrofia ≤ 100 ≤ 25 - ≤ 1200
hipertrofia > 100 > 25 - > 1200
Forsberg i Ryding (1980)
oligotrofia ≤ 15 ≤ 3 - ≤ 400
mezotrofia ≤ 25 ≤ 7 - ≤ 600
eutrofia ≤ 100 ≤ 40 - ≤ 1500
hipertrofia >100 >40 - > 1500
Kajak (1983)
Hilbricht-Ilkowska (1989)
mezotrofia ≤ 50 ≤ 10 - ≤ 1500
mezoeutrofia ≤ 100 ≤ 30 - ≤ 1500
eutrofia > 100 > 30 - > 1500

Obliczanie indeksów troficznych TSI oraz ITS
Carlson (1977) TSIChla = 9,81 ln(Chla)+ 30,6 TSITP = 14,43  ln(TP)+ 4,15
oligotrofia <40
mezotrofia 40-50
eutrofia 50-70
hipertrofia >70
Walker (1979) TSIChla = 33,2 log(Chla)+ 20 TSITP = 46 log(TP)- 15,6
oligotrofia <30
mezotrofia 30-45
eutrofia 45-65
hipertrofia >65
Neverova-Dziopak (2005) ITS = ∑pHśr+a(100 - ∑[O2%]śr), gdzie a - współczynnik empiryczny
dystrofia <5,7
ultraoligotrofia 6,3
oligotrofia 7,0
mezotrofia 7,7
eutrofia >8,3

Zbiornik Chańcza położony jest w południowo wschodniej części wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Jego zlewnia obejmuje tereny otuliny Cisowsko-Orłowińskie-
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go Parku Krajobrazowego i Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu. Zbiornik powstał na terenie piaszczystym, częściowo pokrytym lasem  
i zakrzaczonym, poprzez przegrodzenie rzeki Czarna Staszowska zaporą wybudo-
waną w latach 1974-1984. Zasila go także rzeka Łagowica, która wpływa na jego 
północnym krańcu, nieco powyżej dopływu Czarnej. Zalew otaczają lasy sosnowe 
poprzerywane polami uprawnymi. Dno zalewu jest przeważnie piaszczyste, po obfi-
tych opadach pojawiają się osady naniesione przez zasilające rzeki i strumienie. 
Obecnie pełni on funkcję rekreacyjną i przeciwpowodziową.

Rys. 1. Lokalizacja stanowisk badawczych i parametry badanych zbiorników
Fig. 1. Location of  sampling sites, and parameters of the studied reservoirs

Oddany do eksploatacji w 2008 roku zbiornik zaporowy Nielisz położony jest  
w powiecie zamojskim, w środkowym biegu rzeki Wieprz w rejonie ujścia Poru. Akwen 
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zbiornika, otoczony pasem lasów iglastych, składa się z dwóch części: zbiornika główne-
go i zbiornika wstępnego. Na zaporze znajduje się elektrownia wodna o mocy 362 kW. 
Podstawowe zadania zbiornika obejmują: ochronę przed powodzią, ograniczenie wahań 
zwierciadła wody w okresie lęgu ptaków, wykorzystanie energetyczne oraz wykorzysta-
nie dla celów rekreacji, wypoczynku i amatorskiego połowu ryb.

Zbiornik w Wilczej Woli (zwany także zbiornikiem Maziarnia), usytuowany 
jest na rzece Łęg w powiecie kolbuszowskim w województwie podkarpackim. Zo-
stał oddany do eksploatacji w 1989 roku. Ma on za zadanie zapewnić wodę dla lo-
kalnych wodociągów we wsi Raniżów i Wola Raniżowska, nawadniać tereny oraz 
zasilać gospodarstwa stawowe w Wilczej Woli. Zadaniem jego jest także retencja, 
jednakże posiada zbyt małą pojemność powodziową do przechwytywania powo-
dziowej fali kulminacyjnej. Pełni on również funkcję rekreacyjną. Zlewnię zbiornika 
w 11% stanowią użytki leśne, w 46% grunty orne, a pozostałą powierzchnię stano-
wią tereny osiedlowe, drogi, koleje i nieużytki.

Dla każdego zbiornika, próbki wód powierzchniowych do badań pobierano  
w okresie czerwiec – wrzesień 2010 roku z dwóch stanowisk badawczych, których 
lokalizację przedstawiono na Rysunku 1. We wszystkich pobranych próbkach wód  
w warunkach in situ mierzono temperaturę, zawartość tlenu rozpuszczonego, prze-
wodnictwo i odczyn używając wieloparametrowego miernika MultiLine P4 (WTW, 
Germany). W laboratorium natomiast spektrofotometrycznie (Aquamate, Thermo 
Spectronic, United Kingdom) i zgodnie z obowiązującymi normami oznaczano roz-
puszczalne (P-PO4, N-NO3

-, N-NO2
-, N-NH4

+), oraz ogólne (TP i TN) formy azotu  
i fosforu oraz chlorofil a (szczegółowa metodyka w: [Koszelnik 2009]).

wyniki badań

wartości wskaźników fizyczno-chemicznych i biologicznych
Odczyn wód wszystkich zbiorników był lekko zasadowy (Tabela 2). W Wilczej 

Woli zanotowano najniższe pH: 7,85, zaś w Nieliszu najwyższe: 8,93. Zbiornik ten 
charakteryzował się największym stężeniem substancji mineralnych w wodach, co 
obrazuje wartość średnia przewodnictwa 432 µS·cm-1. W pozostałych zbiornikach 
parametr  ten był wyraźnie niższy (230-300 µS·cm-1; Tabela 2).  Wody zbiornika 
Nielisz były także najmocniej nasycone tlenem (92%), podczas gdy w zbiornikach  
w Chańczy i W. Woli nasycenie to było znacznie niższe i wynosiło odpowiednio  
81 i 79% (Tabela 2). Stężenia związków fosforu w wodach zbiorników Nielisz oraz  
W. Wola były na wzajemnie podobnym poziomie. Średnie stężenie P-PO4

3- to około 
470 µgP·dm-3, zaś formy całkowitej około 700 µgP·dm-3 (Tabela 2). Stężenia te znacz-
nie przekraczają graniczne wartości powyżej których występuje eutrofizacja2  
2 Według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych  na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U. z dnia  
31 grudnia 2002 r. Nr 241, poz. 2093).
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(TP > 250 µgP·dm-3). W zbiorniku Chańcza odnotowano niewielkie stężenia fosforu, 
średnio 22,7 µgP·dm-3 form rozpuszczalnych, oraz 59,8 µgP·dm-3 fosforu całkowite-
go. W zbiorniku tym zaobserwowano jednakże najwyższe średnie stężenie azotu 
ogólnego: 2738 µgN·dm-3, podczas gdy w W. Woli i Chańczy było to wartości odpo-
wiednio 2440 oraz 2036 µgN·dm-3 (Tabela 2). Wszystkie zbiorniki charakteryzowały 
się stosunkowo niedużym udziałem azotu nieorganicznego w całkowitej ilości tego 
pierwiastka. Suma stężeń form mineralnych azotu stanowiła blisko 50% TN  
w W. Woli, około 35% w Chańczy i zaledwie 20% w Nieliszu. Stężenia związków 
obydwu pierwiastków biogenicznych przekładają się na charakterystyczne wartości 
stosunków molowych stężeń ich form ogólnych (N:P: Tabela 2). W zbiorniku Chań-
cza zakres tego wskaźnika mieści się w zakresie 37-63:1 (Tabela 2), czyli wyraźnie 
powyżej wartości stechiometrycznej dla fotosyntezy (16:1), w odróżnieniu od pozo-
stałych zbiorników gdzie wyznaczono nawet stosunek 1:1 (Tabela 1). Na tej podsta-
wie stwierdzono, że pierwiastkiem limitującym produkcję pierwotną w Chańczy jest 
fosfor, zaś w pozostałych zbiornikach obydwa pierwiastki, jednak częściej azot. Pro-
dukcja ta, wyrażona w postaci stężenia chlorofilu a w wodzie najwyższa była  
w zbiorniku Nielisz, gdzie odnotowano wartość średnią 31,7 µg·dm-3. Jest to wartość 
świadcząca o wysokiej trofii akwenu3 (>25 µg·dm-3). W zbiornikach Chańcza  
a zwłaszcza W. Wola notowano wartości nieznacznie mniejsze (odpowiednio  
20,2 i 24,1 µg·dm-3).

tabela 2. Wybrane wskaźniki fizyczno-chemiczne badanych wód
table 2. Selected physico-chemical indicators of studied water

Zmienna
Chańcza Nielisz Wilcza Wola

Zakres Średnia Zakres Średnia Zakres Średnia
Temperatura (°C) 19,4-23,3 21,4 13,5-26,7 20,5 16,2-23,0 19,2
Wartość pH 8,61-8,72 8,09-8,93 7,85-8,35
Przewodnictwo
(µS∙cm-1)

302-312 306 356-567 432 170-312 231

Tlen rozpuszczony 
(mg∙dm-3)

5,88-7,85 7,10 5,8-9,17 8,29 5,66-8,83 7,26

P-PO4 (µg∙dm-3) 2,8-66,8 22,7 6,7-1440 475 18,7-140 473
TP (µg∙dm-3) 40,3-83,9 59,8 80,6-1815 673 95,9-1429 764
N-NO3+N-NO2+N-NH4 
(µg∙dm-3)

708-1152 950 130-889 421 1303-1774 1215

TN (µg∙dm-3) 2064-3178 2738 1477-2577 2036 2076-2590 2440
N:P 37-63 46 1-18 10 1-27 13
Chlorofil a (µg∙dm-3) 19,25-21,47 20,18 8,14-69,6 31,71 11,85-45,17 24,14

3 Ibidem
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 Stan troficzny
Według większości kryteriów oceny stanu trofii odnoszących się bezpośrednio 

do wartości stężeń TP, TN i chlorofilu a zbiornik Chańcza można uznać za eutro-
ficzny bądź hipertoficzny (Tabela 3). Jedynie według Kajaka [1983] i Hibricht-Il-
kowskiej [1989] wartości TP i chlorofilu a stanowią o mezoeutroficznym, zaś TN  
o eutroficznym charakterze jego wód. Analogicznie, większość wykorzystanych kry-
teriów wskazuje na hipertrofię wód zbiorników W. Wola i Nielisz (Tabela 3). Nie 
potwierdza tego analiza przeprowadzona w odniesieniu do kryteriów zaproponowa-
nych przez Kajaka i Hillbricht-Ilkowską, na podstawie której można mówić o panu-
jących tam warunkach mezoeutrofiicznych bądź eutroficznych. Wartości wskaźni-
ków TSI nie zawsze potwierdzają powyższe interpretacje. W przypadku indykatora 
fosforowego TSITP (Rys. 2) obserwowano zgodność, szczególnie z kryteriami: OECD, 
Nürnberga oraz Forsberga i Ridinga. Wskaźnik TSIChla koreluje dokładnie z interpre-
tacją autorów polskich.

tabela 3. Stanu trofii badanych zbiorników
table 3. Trophic state of the studied reservoirs

OECD Nürnberg
Forsberg 
i Ryding

Kajak; 
Hilbricht-Ilkowska

C
ha

ńc
za

TP
VI.2010 E E E ME

VIII.2010 E E E ME

Chl a
VI.2010 E E E ME

VIII.2010 E E E ME

TN
VI.2010 - H H E

VIII.2010 - H H E

N
ie

lis
z

TP
VI.2010 H H H E
VII.2010 H H H E
IX.2010 H H H E

Chl a
VI.2010 H H H E
VII.2010 E E E ME
IX.2010 E E E ME

TN
VI.2010 - H H E
VII.2010 - H H E
IX.2010 - H H E

W
ilc

za
 W

ol
a TP

VI.2010 H H H E
IX.2010 H H H E

Chl a
VI.2010 E E E ME
IX.2010 H H E ME

TN
VI.2010 - H H E
IX.2010 - H H E

ME – mezoeutrofia, E – eutrofia, H – hipertrofia
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Rys. 2.  Ocena stanu trofii badanych zbiorników na podstawie wyliczonych indeksów troficznych wg 
Carlsona (A, B, C) i Walkera (D, E, F); O – oligotrofia, M – mezotrofia, , E – eutrofia, H – 
hipertrofia

Fig. 2.  Assessment of the studied reservoirs trophic state on the basis Carlson (A, B, C) and Walker (D, 
E, F) trophic state indexes; O -oligotrophy, M - mezotrophy, E - eutrophy, H - hypertrophy

dySkuSja wyników

Przeprowadzona analiza zawartości stężeń związków biogenicznych oraz stop-
nia eutrofizacji na podstawie wybranych kryteriów wskazuje na niekorzystne zjawi-
ska obserwowane w każdym z analizowanych zbiorników w okresie wegetacyjnym 
2010 roku. Wszystkie te zbiorniki jako rezerwuary wody pitnej powinny charaktery-
zować się Stanem oligotrofii bądź mezotrofii. Zaobserwowane warunki będą nieste-
ty determinować konieczność usunięcia większej ilości zawiesin, co może spowodo-
wać podrożenie procesu uzdatniania wody. Dla życia biologicznego w wodach 
optymalne są warunki mezotroficzne. Dla eutrofii /hipertrofii charakterystyczne są 
nawet długotrwałe deficyty tlenowe, powodujące ograniczenie życia biologicznego,  
a także uruchomienie procesów fermentacyjnych [Tomaszek i Czerwieniec 2003]. 
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Można domniemywać, że przyczyną wysokiej trofii wód badanych zbiorników 
jest dostawa nadmiernych ilości związków fosforu, a zwłaszcza azotu ze zlewni. Sza-
cunkowe analizy [Kumor 2011] wskazują, że średnie obciążenie zbiornika Wilcza Wo-
la związkami biogenicznymi wynosi około 19 gN m-2rok-1 oraz 0,4 gP m-2rok-1. Co 
znacznie przekracza wartość ładunku dopuszczalnego wg. kryteriów OECD [1982], 
które wynoszą odpowiednio 1 gN m-2rok-1 oraz 0,07 gP m-2rok-1. Dla pozostałych bada-
nych zbiorników, tego typu dane bilansowe nie są dostępne, jednakże w związku  
z podobnym rolniczo-leśnym charakterem zlewni można przypuszczać, że będą to 
wartości zbliżone. Należy wszakże pamiętać, że badane zbiorniki mają charakter re-
olimniczny, zatem znaczne ilości związków dopływających mogą je opuszczać wraz  
z odpływem. Badania prowadzone na płytkim, nizinnym i eutroficznym zbiorniku 
Rzeszów [Tomaszek i Koszelnik 2003] sugerują, że w łańcuch troficzny włącza się 
około 20% dopływających do zbiornika związków biogenicznych.

Porównanie kryteriów oceny stanu trofii ekosystemów wodnych (Tabela 1 i Ta-
bela 3), wskazuje na podobieństwo założeń OECD, Nürnberga oraz Forsberga i Rydin-
ga. Jednakże, różnice pomiędzy wyżej wymienionymi, a kryteriami Kajaka i Hill-
bricht-Ilkowskiej widoczne w Tabeli 3 wynikają ze względów nazewnictwa. Polscy 
autorzy proponują, by nie stopniować nadmiernie stanów troficznych i poprzestać na 
eutrofii jako określeniu maksymalnego stanu troficznego ekosystemu wodnego. 

Interpretacja stanu zbiorników na podstawie indeksów TSI koreluje z interpre-
tacją według kryteriów stężeniowych wskazując na zaawansowaną trofię wszystkich 
trzech badanych obiektów. Porównanie indeksów troficzności Carlsona jak i Walke-
ra sugeruje, że TSI w funkcji TP osiąga zawsze wartości wyższe niż w funkcji chlo-
rofilu a. Jest to sytuacja powszechnie obserwowana zarówno w przypadku analizy 
jezior naturalnych [Pełechata i inni 2006] jak i zbiorników zaporowych [Gołdyn  
i inni 2003] i wynika z faktu, że TSITP jest wskaźnikiem substratu, który oczywiście 
nie bierze w całości udziału w procesie produkcji pierwotnej. Wykorzystanie indek-
sów troficzności typu TSI pozwala na szerszą interpretację jakości wód analizowa-
nego ekosystemu. Wyznaczona wartość liczbową współczynnika może przybliżać 
także tendencje zmian w obrębie jednej kategorii troficznej. W przypadku kryteriów 
stężeniowych nie jest to takie jednoznaczne [Galvez-Cloutier, Sanchez 2007].

WNIOSkI 

1. Na podstawie kryteriów stężeniowych oraz wskaźników zintegrowanych zidenty-
fikowano wysoki eutroficzno/hipertroficzny stan wód zbiorników Nielisz i Wil-
cza Wola oraz mezotroficzny/eutroficzny stan wód zbiornika Chańcza.

2. Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono przydatność wykorzysta-
nych kryteriów stanu troficznego. Zidentyfikowane różnice pomiędzy nimi są 
nieznaczne i wynikają głównie z założeń metodycznych (nazewnictwa).



205

Inżynieria Ekologiczna Nr 26, 2011

3. Wskaźniki zintegrowane pozwalają na dokładniejsze wyznaczenie stanu troficz-
nego badanych ekosystemów niż wskaźniki kryterialne.
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trophic State of three lowland reServoirS from Se poland

abstract: The study assesses the trophic state of three unstratified, reolimnic reservoirs located on 
tributaries of the Vistula in the SE Poland: Wilcza Wola on the Łęg river, Chańcza on the Czarna Stas-
zowska river and Nielisz on the Wieprz river. For the trophic state identification were used both the 
literature criteria based on the concentrations of nitrogen and phosphorus in the water, and integrated 
trophic state indexes (TSI). TSI shows the trophic state of water due to the availability of substrates and 
the content of the products of photosynthesis. On this basis, Wilcza Wola and Nielisz reservoirs were 
qualified for group of eutrophic /hypertrophic, while Chańcza reservoir to mesotrophic/eutrophic. It 
was also stated that the criteria and indices used are suitable for this type of analysis.
keywords: reservoirs, eutrophication, nitrogen, phosphorus.  




