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Nazwa województwa Dolnośląskie 

Liczba jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych i 

ocenionych
1
 na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w 2017 roku  

Jcwp monitorowanych 97; jcwp 

ocenionych 86 
 

Omówienie wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w granicach 

województwa dolnośląskiego  

Klasyfikacja stanu 

ekologicznego  

Jednolite części wód badane w zakresie stanu/potencjału ekologicznego 

 

W roku 2017  badaniami stanu lub potencjału ekologicznego  objęto 61 jednolitych części wód 

powierzchniowych. Ocenę stanu ekologicznego w ramach monitoringu diagnostycznego lub 

operacyjnego wykonano dla 61 jednolitych części wód powierzchniowych.    

 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

 

Dla 2 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2017 roku, 

w ramach monitoringu diagnostycznego, stan ekologiczny sklasyfikowano jako 

umiarkowany. Fitobentos, chlorki oraz azot azotanowy były wskaźnikami, które w 

największej liczbie przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji. 

Dla 1 jcwp rzecznych stan ekologiczny określono jako dobry. Ichtiofauna, obserwacje 

hydromorfologiczne oraz siarczany były wskaźnikami, które w największej liczbie 

przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

 

Dla 6 jcwp rzecznych stan ekologiczny określono jako umiarkowany. Fitobentos, 

substancje rozpuszczone oraz azot ogólny były wskaźnikami, które w największej liczbie 

przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

 

Jednolite części wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego 

 

Dla 4 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2017 roku, 

jednocześnie w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, stan ekologiczny 

sklasyfikowano jako umiarkowany. Fitobentos, makrofity oraz OWO były 

wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku 

klasyfikacji. 

Dla 4 jcwp rzecznych stan ekologiczny określono jako słaby. Ichtiofauna, chlorki oraz 

fosfor fosforanowy były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp 

zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

Najmniejsza liczba monitorowanych jcwp rzecznych została sklasyfikowana do stanu 

ekologicznego złego - 1. Ichtiofauna była wskaźnikiem, który zaważył o takim wyniku 

klasyfikacji. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji stanu ekologicznego jcwp znajdują się w 

tabeli „Załącznik 1. Klasyfikacja i ocena stanu jcwp na terenie województwa 

dolnośląskiego w 2017 r” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ze względu na możliwość grupowania jednolitych części wód powierzchniowych na potrzeby oceny, liczba jcwp 

ocenionych może różnić się od liczby jcwp monitorowanych.  
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Klasyfikacja potencjału 

ekologicznego 

Jednolite części wód badane w zakresie stanu/potencjału ekologicznego 

 

W roku 2017 badaniami stanu lub potencjału ekologicznego  objęto 59 jednolitych części wód 

powierzchniowych. Ocenę stanu ekologicznego w ramach monitoringu diagnostycznego lub 

operacyjnego wykonano dla 43 jednolitych części wód powierzchniowych. 

 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

 

Dla 4 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2017 roku, 

w ramach monitoringu diagnostycznego, potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako 

umiarkowany. Fitobentos, makrofity oraz chlorki były wskaźnikami, które w 

największej liczbie przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji. 

Dla 1 jcwp rzecznych potencjał ekologiczny określono jako słaby. Ichtiofauna była 

wskaźnikiem, który zaważył o takim wyniku klasyfikacji.  

 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

 

Dla 15 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2017 

roku, w ramach monitoringu operacyjnego, potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako 

umiarkowany. Fitobentos, przewodność w 20°C oraz, twardość ogólna były 

wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku 

klasyfikacji. 

Dla 1 jcwp rzecznych potencjał ekologiczny określono jako słaby. Fitobentos był 

wskaźnikiem, który w największej liczbie przypadków jcwp zaważył o takim wyniku 

klasyfikacji.  

 

Jednolite części wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego 

 

Dla 12 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2017 

roku, jednocześnie w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, potencjał 

ekologiczny sklasyfikowano jako słaby. Makrobezkręgowce bentosowe oraz ichtiofauna 

były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp zaważyły o takim 

wyniku klasyfikacji.   

Dla 7 jcwp rzecznych potencjał ekologiczny określono jako zły. Ichtiofauna była 

wskaźnikiem, który zaważył o takim wyniku klasyfikacji.  

W przypadku 3 jcwp rzecznych potencjał ekologiczny określono jako umiarkowany. 

Fitobentos, siarczany oraz wapń były wskaźnikami, które w największej liczbie 

przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji potencjału ekologicznego jcwp znajdują 

się w tabeli „Załącznik 1. Klasyfikacja i ocena stanu jcwp na terenie województwa 

dolnośląskiego w 2017 r”. 
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Klasyfikacja stanu 

chemicznego  

Jednolite części wód badane w zakresie stanu chemicznego 

 

W roku 2017  badaniami stanu chemicznego  objęto 97 jednolitych części wód 

powierzchniowych. Ocenę stanu chemicznego w ramach monitoringu diagnostycznego lub 

operacyjnego wykonano dla 74 jednolitych części wód powierzchniowych. 

 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

 

Dla 16 jcwp rzecznych stan chemiczny określono jako poniżej dobrego. Chlorfenwinfos 

oraz benzo(a)piren były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp 

zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

 

Dla 10 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2017 

roku, w ramach monitoringu operacyjnego, stan chemiczny sklasyfikowano jako dobry. 

Dla 9 jcwp rzecznych stan chemiczny określono jako poniżej dobrego. 

Benzo(g,h,i)perylen był wskaźnikiem, który zaważył o takim wyniku klasyfikacji.  

 

Jednolite części wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego 

Dla 39 jcwp rzecznych stan chemiczny określono jako poniżej dobrego. Benzo(a)piren, 

benzo(g,h,i)perylen oraz chlorfenwinfos były wskaźnikami, które w największej liczbie 

przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku klasyfikacji.  

 

Dodatkowe informacje 

 

Klasyfikacji stanu chemiczego nie wykonano dla 11 jcwp rzecznych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji stanu chemicznego jcwp znajdują się w 

tabeli „Załącznik 1. Klasyfikacja i ocena stanu jcwp na terenie województwa 

dolnośląskiego w 2017 r”. 

Ocena stanu jednolitych 

części wód 

powierzchniowych w 

województwie  

W roku 2017  ocenę stanu wód wykonano dla 86 jednolitych części wód 

powierzchniowych. 

 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

 

Dla 16 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Fitobentos, makrofity oraz 

benzo(a)piren były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp zaważyły 

o takim wyniku oceny stanu.  

 

Jednolite części wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

 

Dla 31 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Fitobentos, azot azotanowy oraz 

azot azotynowy były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp 

zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

 

Jednolite części wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego 

 

Dla 39 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Makrobezkręgowce bentosowe, 

ichtiofauna oraz benzo(a)piren były wskaźnikami, które w największej liczbie 

przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące oceny stanu jcwp znajdują się w tabeli „Załącznik 1. 

Klasyfikacja i ocena stanu jcwp na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r”. 
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Inne ocenianie 

wskaźniki 

W jednolitych częściach wód powierzchniowych położonych na obszarze województwa 

dolnośląskiego nie realizowano badań dodatkowych wskaźników. 

 

Inne istotne informacje 

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Wrocławiu realizował, 

zgodnie z aneksowanym wojewódzkim programem monitoringu środowiska, badania w 

ramach monitoringu diagnostycznego w matrycy wodnej i elementów biologicznych i 

hydromorfologicznych w 97 jednolitych częściach wód powierzchniowych. 

Jednocześnie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizował badania substancji 

priorytetowych w biocie w 20 jcwp i badania ichtiofauny w 51 jcwp.  

Realizacja przez WIOŚ i GIOŚ pełnego zakresu badań, w ramach monitoringu 

diagnostycznego, została wykonana w 10 jcwp. Z tego powodu, ocena stanu jcwp, na 

podstawie pełnego zakresu wskaźników monitorowanych w ramach monitoringu 

diagnostycznego, została przygotowana dla 10 jcwp. Realizacja niepełnego zakresu badań, 

w ramach monitoringu diagnostycznego, została wykonana w: 

 2 jcwp (z powodu niewykonania przez GIOŚ badań substancji priorytetowych w 

biocie i ichtiofauny); 

 35 jcwp (z powodu niewykonania przez GIOŚ badań substancji priorytetowych 

w biocie); 

 4 jcwp (z powodu niewykonania przez GIOŚ badań ichtiofauny); 

 12 jcwp (z powodu niewykonania przez WIOŚ badań, lecz wykonania przez 

GIOŚ badań substancji priorytetowych w biocie i ichtiofauny); 

 13 jcwp (z powodu niewykonania przez WIOŚ badań, lecz wykonania przez 

GIOŚ badań ichtiofauny); 

 10 jcwp (z powodu niewykonania przez WIOŚ badań, lecz wykonania przez 

GIOŚ badań substancji priorytetowych w biocie). 

Z tego powodu, ocena stanu jcwp, na podstawie niepełnego zakresu wskaźników 

monitorowanych w ramach monitoringu diagnostycznego, została przygotowana dla: 

 33 jcwp (z powodu niewykonania przez GIOŚ badań substancji priorytetowych 

w biocie i ichtiofauny); 

 66 jcwp (z powodu niewykonania przez GIOŚ badań substancji priorytetowych 

w biocie); 

 35 jcwp (z powodu niewykonania przez GIOŚ badań ichtiofauny); 

 8 jcwp (z powodu niewykonania przez WIOŚ badań, lecz wykonania przez GIOŚ 

badań substancji priorytetowych w biocie i ichtiofauny); 

 13 jcwp (z powodu niewykonania przez WIOŚ badań, lecz wykonania przez 

GIOŚ badań ichtiofauny); 

 10 jcwp (z powodu niewykonania przez WIOŚ badań, lecz wykonania przez 

GIOŚ badań substancji priorytetowych w biocie). 

 

 


