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Streszczenie

Zbiornik retencyjny II klasy wa!no"ci o pojemno"ci ca#kowitej 4.35 mln m3 i powierzchni 154.0 ha zosta# 
wybudowany na rzece Pokrzywnicy ko#o Kalisza, prawym dop#ywie Prosny i oddany do eksploatacji 
w 1978 r. Z powodu znacznego obci$!enia wód zbiornika, azotem i fosforem (krytyczne obci$!enie 
wg kryteriów Vollenweidera zosta#o przekroczone dla: azotu � 25 razy, fosforu � 14 razy w roku 2006) 
nale!y podj$% dzia#ania zmierzaj$ce do zmniejszenia !yzno"ci wód. Do istotnych przedsi&wzi&% zmie-
rzaj$cych do poprawy czysto"ci wód powierzchniowych w zbiorniku nale!$: opracowanie regulaminu 
korzystania ze zbiornika, uporz$dkowanie gospodarki wodno-"ciekowej w zlewni zbiornika, konty-
nuowanie rekultywacji wysypisk i sk#adowisk odpadów, usuwanie rumowiska, rekultywacja akwenu 
z zastosowaniem inaktywacji fosforu, regulacja cieków itp.

S owa!kluczowe: zbiornik retencyjny, wody powierzchniowe, biogeny, rekultywacja, osady denne. 

WPROWADZENIE

Polska zaliczana jest do najubo!szych krajów w zasoby wód "ródl$dowych w Euro-
pie przy niskich opadach i stosunkowo wysokim wspó#czynniku odp#ywu wynosz$cym 
oko#o 25' opadu [Che#micki W., 2001].

Polska posiada stosunkowo niewielka ilo"% zbiorników retencyjnych (zaporowych), 
w których mo!na zgromadzi% zaledwie oko#o 6' (w krajach s$siednich 10-12') obj&to"ci 
wody odp#ywaj$cej g#ównie do Ba#tyku "rednio rocznie z naszego kraju. 

Zbiorniki retencyjne ze wzgl&du na po#o!enie w najni!szym miejscu zlewni s$ od-
biornikami zanieczyszcze* z ca#ego obszaru zlewni, co wp#ywa na ich du!$ wra!liwo"% 
na procesy w nich zachodz$ce [Dziewo*ski Z., 1973, +bikowskiA., +elazo J., 1994, 
Hot#o" H., 2002].

Zagadnieniem obiegu zwi$zków fosforu i azotu w zlewniach zasilaj$cych zbiorniki 
retencyjne i wp#ywu tych akwenów na ten proces zacz&to interesowa% si& dopiero od 
niedawna. Spi&trzenie wód p#yn$cych poprzez powstawanie zbiorników wodnych za-
porowych w znacz$cy sposób wp#ywa na przebieg procesów chemicznych, biochemicz-
nych i biologicznych w wodzie oraz tlenowych; osiadanie zapory wraz z urz$dzeniami 
upustowymi i przesi$kanie wody poprzez zapor& itp.

Eutro/ zacja zbiorników wodnych jest jednym z najcz&stszych zak#óce* ekosystemów 
wodnych. Antropogeniczny wzrost wp#ywu pierwiastków biogennych obejmuje przede 
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wszystkim wzrost obci!"enia #ciekami, intensy$ kacj! nawo"enia w rolnictwie i wzrost 

erozji w zlewni. Najskuteczniejsz! metod! powoduj!ca zmniejszenie procesu eutro$ zacji 

jest ograniczenie antropogenicznego dop%ywu pierwiastków biogennych do zbiornika 

[Wróbel. S., Szcz&sny B., 1983]. Obieg wody w ekosystemie jest uzale"niony od czyn-

ników naturalnych: warunków klimatycznych, ukszta%towania terenu, pokrywy glebowej 

oraz uk%adu (sieci) cieków naturalnych i antropogenicznych � ingerencji w istniej!cy 

(naturalny) obieg wody poprzez zabiegi techniczne, a tak"e od sposobu u"ytkowania. 

Woda zwiera liczne domieszki pochodzenia zarówno naturalnego jak i antropoge-

nicznego. Do#' cz&sto na jednym z pierwszych miejsc w#ród przyczyn powoduj!cych 

zanieczyszczenie wód wymieniane jest rolnictwo [Gardner C.M.K i in., 2002].

Podstawow! zasad! przy eliminacji zanieczyszcze* obszarowych jest spowolnienie 

i zamykanie obiegu wody oraz materii w ró"nych cz&#ciach zlewni. Jako#' retencjo-

nowanej w zbiornikach wody jest równie" uzale"niona od: czasu wymiany wody w 

zbiorniku, podatno#ci na zanieczyszczenia wynikaj!ce z rozwoju oraz obumierania i 

rozk%adu biomasy.

Krótka charakterystyka techniczna zbiornika retencyjnego Pokrzywnica (Sza%e) 

nale"!cego do najwi&kszych zbiorników wodnych w po%udniowej Wielkopolsce.

Zbiornik retencyjny Pokrzywnica (Sza%e) zlokalizowany jest na gruntach wsi Sza%e i 

Trojanów na rzece Pokrzywnicy, prawym dop%ywie rzeki Prosny, ko%o Kalisza. Do eks-

ploatacji zosta% oddany w 1978 r. [Ma%ecki Z., 2005]. Do rzeki Pokrzywnicy w odleg%o#ci 

300 m powy"ej zbiornika dop%ywa rzeka Trojanówka. Zbiornik le"y w po%udniowych 

cz&#ciach wzgórz morenowych Opatowsko-Malanowskich przeci&tych dolin! rzeki 

Pokrzywnicy i nale"!cych do Wysoczyzny Kaliskiej.

Zbiornik wodny II klasy wa"no#ci wybudowano w celu: magazynowania wody dla 

rolnictwa, hodowli ryb, wyrównania najwy"szych przep%ywów i %agodzenia fali powo-

dziowej oraz wykorzystania dla celów sportowych i rekreacyjnych.

Wybrane dane morfometryczne zbiornika:

 · powierzchnia zbiornika � 154 ha przy max. p.p. 109.30 m n.p.m.

 · pojemno#' ca%kowita przy max. poziomie pi&trzenia (max p.p.) � 4.35 mln m3

 · d%ugo#' � 3.8 km

 · max. szeroko#' � 600 m

 · #rednia g%&boko#' � 2.3 m

Charakterystyczne przep%ywy:

 · przep%yw #redni roczny SQ � 1.34 m3/s

 · przep%yw miarodajny Q
1+

 - 42.0 m3/s

 · #redni przep%yw przez zbiornik:

 � 2002 r. � 2.18 m3/s

 � 2004 r. � 1.85 m3/s (opad roczny 430 mm)

 � 2006 r. � 2.03 m3/s (opad roczny 474 mm)

Powierzchnia ca%kowita zlewni, która �zamyka: zbiornik na wysoko#ci zapory 

wynosi 476.0 km2.

Roczne %adunki biogenów wytr!canych w zbiorniku Pokrzywnica (Sza%e) w latach 

2004-2006 [Ma%ecki Z., 2008].
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Mapa 1. Zbiornik retencyjny Pokrzywnica (Sza!e) k. Kalisza

Mapa 2. Zlewnia zbiornika retencyjnego Pokrzywnica (Sza!e)
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Fot. 1.  Widok zbiornika od strony po!udniowej 

Fot. 2.  Widok zbiornika od strony wschodniej
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Fot. 3.  Widok od strony zapory 

Fot. 4.  Fala powodziowa � niecka wypadowa poni!ej zbiornika Pokrzywnica 2010 r.
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W zbiorniku Pokrzywnica (tab. 1) ilo!" zatrzymanego azotu oszacowano: 79.82 t 

(2004 r.), 80.04 t (2005 r.), 70.29 t (2006 r.). Najmniejsz# ilo!" zatrzymanego fosforu w 

zbiorniku odnotowano w 2004 r., która wynosi$a 0.70 t, a najwi%ksz# w 2006 r. � 2.61 t. 

Z kolei w roku 2005 z du&ym prawdopodobie'stwem wyst#pi$o zasilenie fosforem 

zbiornika ze zlewni bezpo!redniej (np. zrzuty !cieków �prawdopodobnie� ruroci#gami 

kanalizacyjnymi pod$#czonymi do istniej#cych, cz%!ciowo czynnych zbieraczy drenar-

skich poprzerywanych w czasie wykonywania robót ziemnych zwi#zanych z czasz# 

zbiornika w 1978 r.).

Retencjonowanie wzgl%dne (Rp) biogenów, obliczone wg wzoru Foy (1992) w zbior-

niku retencyjnym Pokrzywnica potwierdza zmniejszenie st%&e' biogenów w wodzie na 

odp$ywie w porównaniu do st%&e' biogenów na dop$ywie, co potwierdzaj# wyniki dla 

azotu ca$kowitego: Pd=25,3* (2004 r.), Pd=25.8* (2005 r.), Pd=18.4* (2006 r.) oraz 

fosforu ca$kowitego� Pd=6.6* (2004 r.), Pd= (-) 14.0* (2005 r.), Pd = 5.8* (2006 r.).

Zewn%trzne obci#&enie zbiornika zwi#zkami biogennymi na jednostk% powierzchni 

jest wa&n# wskazówk# okre!laj#c# tro+ % zbiornika. Wed$ug kryteriów Vollenweidera 

(1976 r.) dopuszczalne i niebezpieczne obci#&enia nie powinny przekracza" odpowiednio: 

azotem 1.0 (dopuszczalne) i 2.0 (niebezpieczne) gm-2rok-1, a fosforem 0.07 (dopusz-

czalne) i 0.13 (niebezpieczne) gm-2rok-1.

W badanych latach niebezpieczne obci#&enie azotem i fosforem dla zbiornika Po-

krzywnica zosta$o przekroczone. Krytyczne obci#&enie tymi biogenami wed$ug kryte-

Tabela 1. Zestawienie wielko!ci wytr#conego azotu ca$kowitego (N) i fosforu ca$kowitego (P) 

w zbiorniku Pokrzywnica (Sza$e) w latach 2004-2006

L.p. �ród�a Jednostka
2004 2005 2006

Azot (N) Fosfor (P) Azot (N) Fosfor (P) Azot (N) Fosfor (P)

1

Kumulacja (dop�yw 
rz. Trojanówk� i 
Pokrzywnic� � odp�yw 
rz. Pokrzywnica)

t 79,82 0,70 80,04 � 70,29 2,61

1.1
Kumulacja (dop�yw  �
odp�yw)

gm-2rok-1 57,63 0,50 58,32 � 50,93 1,89

oraz:

2 Zlewnia bezpo�rednia t 6,66 0,68 6,66 0,68 6,66 0,68

2.1 K�pi�cy si� t 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,09

2.2 Opady atmosferyczne t 3,81 0,10 3,77 0,10 3,79 0,10

2.3
Razem (zlewnia bezpo-
�rednia, atmosfera, 
k�pi�cy si�)

t 10,48 0,87 10,44 0,87 10,46 0,87

gm-2rok-1 7,57 0,63 7,61 0,63 7,58 0,63

Obja!nienie:

l Obliczona ilo!" azotu ca$kowitego (N) i fosforu ca$kowitego (P) dop$ywaj#cego do zbiornika (zlew-

nia bezpo!rednia, k#pi#cy si%, opady atmosferyczne) zostanie cz%!ciowo �wytr#cona� w akwenie a 

pozosta$a cz%!" odp$ynie rzek# Pokrzywnic# (poni&ej zapory).

l Obliczenie kumulacji (N) (dop$yw-odp$yw) np. tj. ogó$em azot �wytr#cony� przypadaj#cy na po-

wierzchni% zbiornika = 79820000g : 138.50 ha = 57.63 gm-2· rok-1 (N) dla 2004 r.
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riów Vollenweidera zosta!o przekroczone nie mniej ni" 28 razy w roku 2004, 29 razy w 

2005, 25 razy w 2006 dla azotu, natomiast dla fosforu (w tym �cz#$ciowo� wytr%cone 

biogenny ze zlewni bezpo$redniej) 4 razy w 2004 roku, w 2005 trudno okre$li& i 14 

razy w 2006 roku.

Analizuj%c wielko$ci fosforu ogólnego w wodach dop!ywaj%cych rzek% Pokrzywnic% 

(Trojanówk%) oraz w wodach odp!ywaj%cych (nieznaczny spadek) rzek% Pokrzywni-

c% mo"na z du"ym prawdopodobie'stwem stwierdzi&, "e oprócz zasilania ze zlewni 

bezpo$redniej (u"ytkowanie rolnicze, tereny zabudowane, od k%pi%cych si#, opadów 

atmosferycznych) do zbiornika Pokrzywnica dop!ywaj% biogeny z nieszczelnych szamb, 

niekontrolowanych zrzutów $cieków, odcieki z nieczynnego sk!adowiska odpadów 

pochodz%cych z produkcji spo"ywczej w miejscowo$ci T!okinia Ko$cielna � Zduny 

oraz z dzikich pla" i pobliskich gospodarstw rolnych. Ponadto skumulowane substancje 

biogenne znajduj%ce si# w osadach dennych stanowi% szczególnie niebezpieczne *ród!o 

wtórnego zanieczyszczenia wód zbiornika (tzw. zasilanie �wewn#trzne�) w przypadku 

wyst%pienia falowania hydrodynamicznego zwierciad!a wody (zbiornik Pokrzywnica 

jest stosunkowo p!ytki).

SPOSOBY POPRAWY WSKA�NIKÓW CZYSTO�CI WÓD   
W ZBIORNIKU 

W celu poprawy wska*ników czysto$ci wód w zbiorniku Pokrzywnica, a tym samym 

przywrócenia akwenowi funkcji rekreacyjnej nale"y wykona& (opracowa&):

 · regulamin korzystania ze zbiornika w odniesieniu do obowi%zuj%cego prawa w na-

szym kraju m.in. Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego oraz Ramowej Dyrektywy 

Wodnej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka 

Tabela 2.  Retencjonowanie wzgl#dne (Rp) biogenów w zbiorniku Pokrzywnica w latach 2004-

2006 [Ma!ecki Z., 2007]

Wzór do oblicze' [Foy 1992]: 

gdzie: 

Pw � st#"enie $rednie (odp!yw), Pd � st#"enie $rednie (dop!yw).

L,p,
Sk�adnik jako�ci 

wody
Jednostka Rok

Dop�yw wody Odp�yw wody

R
p
=1-P

w
/P

d

Warto�� 

wzgl�dna

P
w
/P

d
x100%

st��enie �rednie

Pd Pw

1, Azot ca�kowity mgN/l

2004 5,41 4,04 0,253, 25,3

2005 5,11 3,79 0,258, 25,8

2006 5,44 4,44 0,184 18,4

2, Fosfor ca�kowity mgP/l

2004 0,197 0,184 0,066 6,6

2005 0,197 0,224 (-) 0,14 (-) 14,0

2006 0,226 0,213 0,058 5,8
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powodziowego i zarz!dzania nim. Przedmiotowy Regulamin powinien uwzgl"dnia# 
miedzy innymi:

 � uporz!dkowan! w$asno%# terenów wokó$ zbiornika (temat trudny i uci!&liwy 
' nansowo dla obecnych u&ytkowników),

 � projekt zagospodarowania obrze&y zbiornika,
 � projekt infrastruktury uwzgl"dniaj!cy tak&e oczyszczanie %cieków bytowych,
 � projekt pojemno%ci rekreacyjnej,
 � projekt uwzgl"dniaj!cy program wodno-%ciekowy w zlewni bezpo%redniej 

zbiornika itp.,
 � projekt dotycz!cy wyeliminowania (ograniczenia) zrzutu zanieczyszczonych wód 

gruntowych �zrzucanych� do zbiornika od strony po$udniowej poprzez przerwane 
s!czki i zbieracze drenarskie. Uzyskane wyniki bada* z lat 2004-2006 wskazuj! 
na znaczne przekroczenie zawarto%ci biogenów w wodzie, co z du&ym prawdopo-
dobie*stwem wskazuje, &e nadal mog! by# pod$!czone szamba do �starej� sieci 
drenarskiej oraz mo&e tak&e wyst"powa# zanieczyszczenie wód odciekami, które 
nie zostan! pozyskane drena&em ods!czaj!cym z pobliskiego, zlokalizowanego 
w miejscowo%ci T$okinia Ko%cielna � Zduny, nieczynnego sk$adowiska odpadów 
pochodz!cych z produkcji spo&ywczej,

 · w celu okre%lenia wielko%ci wtórnego zasilania �wewn"trznego� wód zbiornika sk$ad-
nikami chemicznymi (biogenami) znajduj!cymi si" w osadach dennych (rumowisku) 
okre%lenie w odleg$o%ci ok. 100 m i ok. 2000 m od zapory sk$adu ' zykochemicznego: 

 � wód przy powierzchni i przy dnie,
 � osadów dennych,

 · rekultywacj" z zastosowaniem metody inaktywacji fosforu zmierzaj!cej do poprawy 
jako%ci wód w zbiorniku. Bez uporz!dkowania w zlewni gospodarki wodno-%cie-
kowej rekultywacja wykonana metod! inaktywacji fosforu da efekty tylko na czas 
okre%lony, tj. od 2 do 4 lat.,

 · uporz!dkowanie gospodarki wodno-%ciekowej w zlewniach rzek: Pokrzywnicy i 
Trojanówki poprzez:

Tabela 3. Ocena eutro' zacji wód zbiornika Pokrzywnica w roku 2007 [WIO+- Delegatura Kalisz]

Rok
Kod
JCW

Kod 
dorzecza

BZT5
mg O2/l

Azot azotanowy
mg N-NO3/l

Azot ogólny
mg N /l

Fosfor ogólny
mg P/l

granica
D/U

warto��
granica

D/U
warto��

granica 

D/U
warto��

granica

D/U
warto��

2007 40089 6000 6 7,56 5 66,9 10 15,2 0,4 0,116

Uwagi:
l Zbiornik wyst"puje w obszarze wra&liwym na eutro' zacj" wywo$an! zanieczyszczeniami pocho-

dz!cymi ze /róde$ komunalnych.
l W miesi!cach letnich w 2007r. wyst!pi$o zjawisko pojawienia si" sinic co wskazuje na znaczn! 

zawarto%# fosforu w wodzie (brak danych co do zawarto%ci fosforu w wodzie). Natomiast podane w 
tab.2 %rednie warto%ci zawarto%ci fosforu w roku 2007 w przypadku miesi"cy letnich nie wyja%niaj! 
przyczyny wzrostu eutro' zacji.
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 � kontynuowanie modernizacji istniej!cych podczyszczalni i oczyszczalni "cieków 

mechaniczno-biologicznych w zlewniach cz!stkowych,

 � wykonanie rekultywacji nieczynnego wysypiska "mieci w Czempiszu gmina 

Brzeziny wraz z popraw! stanu jego szczelno"ci �po obrysie�, z równoczesnym 

wywo#eniem odcieków do oczyszczalni "cieków,

 · konserwacje sieci drena#owych i urz!dze$ melioracyjnych w rejonie nieczynnego 

sk%adowiska odpadów pochodz!cych z produkcji spo#ywczej w T%okini Ko"cielnej 

- Zduny,

 · wokó% zbiornika retencyjnego, w miejscach, gdzie przewiduje si& infrastruktur& 

turystyczn! oraz tak#e wzd%u# rzeki Pokrzywnicy i Trojanówki nale#y rozbudowa' 

(uzupe%ni') naturalne bariery ograniczaj!ce (* ltry biologiczne) dop%yw biogenów 

wynoszonych z wodami powierzchniowymi z u#ytków rolnych, a mianowicie: 

przybrze#ne pasy ro"linno"ci trawiastej wzbogaconej krzewami i drzewami (np. 

wiklin! i olch!),

 · ograniczy' emisj& zwi!zków chemicznych zanieczyszczaj!cych atmosfer& z pobli-

skich kaliskich zak%adów, które przenoszone z wiatrem opadaj! bezpo"rednio na 

lustro wody zbiornika lub na gleby w zlewni bezpo"redniej akwenu (po przekroczeniu 

pojemno"ci sorpcyjnej strefy aeracji gleby przedostaj! si& do wód gruntowych, które 

in* ltruj! do wód zbiornika),

 · w rowach odwadniaj!cych (melioracyjnych) i zasilaj!cych rzeki Pokrzywnic& i Troja-

nówk& zalecane jest zamontowanie ma%ych kaskad pi&trz!cych oraz opó+niaczy sp%y-

wu powierzchniowego wód umo#liwiaj!cych: sedymentacj& rumowiska i zawiesin, 

napowietrzanie wód oraz zwi&kszenie ma%ej retencji wodnej cieków i retencji gleb,

 · kontynuowa' roboty ziemne zwi!zane z usuwaniem rumowiska (osadów dennych) 

z czaszy zbiornika, co powoduje zwi&kszenie pojemno"ci zbiornika oraz cz&"ciowe 

ograniczenie zasilania wewn&trznego wód sk%adnikami chemicznymi w nast&pstwie 

falowania hydrodynamicznego zwierciad%a wody. Ok%adanie tego# rumowiska na 

brzegach zbiornika bez rekultywacji powoduje w przysz%o"ci ponowne zasilenie 

wód zbiornika w biogeny i inne sk%adniki chemiczne w nast&pstwie sp%ywu wód 

opadowych z terenów przyleg%ych,

 · wykonanie regulacji i wzmocnienia brzegów rzek zasilaj!cych, szczególnie na od-

cinkach wyst&powania cofki oraz zmniejszenie sp%ywu powierzchniowego wód ze 

zlewni, co skutkowa' b&dzie ograniczeniem nanoszenia rumowiska unoszonego do 

zbiornika Pokrzywnica,

 · dokonanie analizy naukowo-in#ynierskiej w temacie dotycz!cym ewentualnego wy-

konania powy#ej zbiornika Pokrzywnica osadnika ekologicznego umiejscowionego 

równoleg%e do nurtu rzeki.

W przypadku nie opracowania (a tym samym nie usystematyzowania tematów do 

realizacji) w pierwszej kolejno"ci �Regulaminu korzystania ze zbiornika oraz nie podj&cia 

dzia%a$ systemowych zmierzaj!cych do uporz!dkowania gospodarki wodno-"ciekowej 

w zlewni i w otoczeniu zbiornika, �segmentowe� dotychczasowe podejmowane przed-

si&wzi&cia nie rozwi!#! problemu dotycz!cego poprawy jako"ci wód. 
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Mapa 3. Kierunki sp!ywu wód powierzchniowych do zbiornika retencyjnego 

Pokrzywnica oraz lokalizacja sk!adowiska odpadów
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Dokonana analiza pozwala na sformu!owanie nast"puj#cych wniosków.

 · Zbiornik retencyjny Pokrzywnica wpisuje si" w obieg substancji biogenicznych w 
systemie rzeczno-zbiornikowym. Ze wzgl"du na stosunkowo niedu$# pojemno%& 
akwenu, tylko w niewielkim stopniu pe!ni on rol" osadnika redukuj#c cz"%ciowo 
!adunek nutrientów,

 · Prawdopodobnie w najbli$szej przysz!o%ci, o ile nie zastosuje si" zmniejszenia 
$yzno%ci zbiornika Pokrzywnica, ' toplankton zostanie zdominowany przez sinice, 
które b"d# znacznie trudniejsze do wyeliminowania,

 · Przede wszystkim jednak nale$y szybko i radykalnie zmniejszy& dop!yw zwi#zków 
fosforu do zbiornika.
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METHODEN DER INDIKATORENVERBESSERUNG VON WASSERSAUBERKEIT 
IM STAUBECKEN POKRZYWNICA (SZA!E)

Zusammenfassung

Das Staubecken der 2.Wichtigkeitsklasse mit Gesamtvolumen von 4.35 Mio. m3 und Fläche von154.0 
ha wurde gebaut bei Kalisz,am Fluss Pokrzywnica, dem rechten Zu+ uss Prosna. Die Nutzbarmachung 
datiert man auf das Jahr 1978. Wegen der hohen Belastung des Wassers im Staubecken von Stickstoff 
und Phosphor <kritische Belastung nach Vollenweiders Kriterien wurde überschritten im Jahr 2006 
für: Stickstoff 35 Mal, für Phosphor 14 Mal = soll man Maßnahmen zur Verminderung der Wassereu-
trophisierung ergreifen.
Zu den wichtigen Schritten, die zur Verbesserung von Wassersauberkeit führen gehören: Bearbeitung 
der Nutzungsvorschriften des Staubeckens, Regelung der Wasserleitungswirtschaft im Ab+ ussgebiet, 
Fortsetzung der Rekultivierung von Mülldeponien, Abschüttungsbeseitigung, Rekultivierung des 
Seegebietes mit Phosphorinaktivierung, Flussregulierung usw.

Schlüsselworte: Staubecken, Ober+ ächenwasser, Biogene, Rekultivierung, Bodendsediment
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METHODS OF IMPROVING WATER CLEANLINESS RATES IN POKRZYWNICA (SZA�E) 

STORAGE RESERVOIR

Summary

The storage reservoir of II importance class, total capacity of 4.35 M m3 and the area of 154.0 ha was 

built on the Pokrzywnica river near Kalisz, a right tributary of the Prosna river and commissioned in 

1978. Due to a high loading of the reservoir water with nitrogen and phosphorous (critical loading 

per Vollenweider criteria was exceeded for nitrogen 25 times and for phosphorous 14 times in 2006), 

actions have to be taken to reduce fertility of the water.

The most important actions aimed to improve the surface water cleanliness in the reservoir include: 

develop rules of the reservoir use, control the water and sewage management in the reservoir basin, 

continue reclamation of land! lls and waste dumps, remove debris, reclaim the reservoir by means of 

phosphorous inactivation, adjust water courses etc.

Key words: storage reservoir, surface waters, biogenic, reclamation, bottom deposits. 


