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Woda jest zasobem strategicznym - bez którego człowiek nie 
jest wstanie żyć, dlatego celem strategicznym powinna być dbałość o 
odpowiednią ilość i jakość zasobów wody.



1 - Woda jest zasobem strategicznym
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2 Woda to dobro wspólne – zgodnie z ideą zrównoważonego 
rozwoju woda dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki.
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- Woda nie zna granic – granice wyznaczone przez człowieka 
nie stanowią granic w obiegu wody

Mapa zlewni rzek przypisanych do nadzorów wodnychPodział administracyjny



Woda nie zna granic 



Przybyłek J. 2018. Aktualne problemy odwadniania złóż 
węgla brunatnego w Wielkopolsce. Górnictwo 
Odkrywkowe nr 2.
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NaCl

• Jak sól drogowa wpływa na organizmy żyjące w zbiornikach 
wodnych?

• Jak długo utrzymują się w nich podwyższone stężenia jonów 
chloru?

Woda czasu nie liczy –
zrównoważone zarządzanie zasobami 
wody to nie tylko współczesne potrzeby 
społeczeństwa, ale także potrzeby 
przyszłych pokoleń, dlatego należy 
pamiętać, że efekty wszelkich działaniach 
wpływających na zasoby wody będą 
odczuwane przede wszystkim w 
przyszłości.

W ramach realizacji projektu badawczego nr 2018/28/C/NZ8/00235 pt. „Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wy
zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATINA2



Corsi i in., 2015)

(Dugan i in., 2017)

W ramach realizacji projektu badawczego nr 2018/28/C/NZ8/00235 pt. „Wpływ zimowego 
zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych.” finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATINA2
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„Dzisiaj zmagamy się z efektem nawożenia stosowanego 
jeszcze w latach 70-tych, 80-tych"

Woda czasu nie liczy

dr Przemysław Wachniew z AGH, projekt Soils2Sea



Woda nie zna przepisów prawnych – w czasach 

dynamicznego rozwoju nowych technologii i wiedzy, przepisy prawne nie 
nadążają za rzeczywistością. Ustaw Prawo Wodne

Nowelizacja w 2017 r.

Ścieki opadowo-roztopowe Wody opadowo-roztopowe

100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l 
węglowodorów ropopochodnych

100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l 
węglowodorów ropopochodnych

Rozporządzenie wprowadzanie 
ścieków do wód

Ścieki komunalne – maksymalnie 5 parametrów: 
zawiesina, BZT5, , ChZTcr , Azot i Fosfor ogólny

Ścieki przemysłowe – parametry określone w 
pozowoleniu wodnoprawnym np. dla browaru: 
węglowodory ropopochodne, zawiesina, BZT5, 
azot azotynowy i amonowy, ChZTcr, pH, Fosfor 
ogólny, cynk

Rozporządzenie jakość wód 
powierzchniowych

Wskaźniki biologiczne (5)– jako podstawa oceny

Wskaźniki geomorfologiczne (5) i wskaźniki 
fizykochemiczne (23 + subst priotytet) – jako 
elementy wspierające

Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Data uchylenia:
2019-07-02



Pakt dla Wody – 5 kluczowych aspektów 
zarządzania wodą

PAKT DLA WODY na przykładzie soli drogowej

Woda jest zasobem strategicznym – a każdej zimy zanieczyszczamy wody silnie toksycznymi jonami chloru

Woda to dobro wspólne - zanieczyszczenie solą degraduje ekosystem wodny i stworzoną przez człowieka infrastrukturę

Woda nie zna granic – zimowe zanieczyszczenie poprzez wody gruntowe jest też zanieczyszczeniem całorocznym

Woda czasu nie liczy – skutki zimowego zanieczyszczenia odczuwane są latem

Woda nie zna przepisów prawnych – normy jakości wód powierzchniowych dla chlorków obniżono dopiero 

rozporządzeniem w 2016 r, ale w normach dot. wprowadzania ścieków do wód nadal ich nie ma.



Dopływ soli drogowej wraz ze ściekami w kanalizacji 
ogólnospławnej

Czas i poziom obniżenia sprawności zależny od:
- Średniego zasolenia ścieków
- Tolerancji mikroorganizmów osadu 

czynnego
- Tempa namnażania się mikroorganizmów 

osadu czynnego (w pierwszej kolejności 
odpornych na zwiększone zasolenie)

(He i in., 2017)

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Czas zwiększonego dopływu zanieczyszczeń 
(m.in. N i P) do zasobów wodnych

W ramach realizacji projektu badawczego nr 2018/28/C/NZ8/00235 pt. „Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu zooplanktonu 
z jaj przetrwalnikowych.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATINA2

Ograniczenie aktywności denitryfikantów 
i zmniejszenie bioróżnorodności bakterii denitryfikujacych 

w osadach ściekowych przy wzroście zasolenia
(Ji i in., 2018)

(Ji i in., 2018) (Ji i in., 2018)



W ramach realizacji projektu badawczego nr 2018/28/C/NZ8/00235 pt. „Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu 
zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATINA2

Istotny wzrost uwalniania 
fosforanów z osadów 

0,30 - 5,63 µg P / g NaCl
(Haq et al., 2018)

Zaburzenie miksji zbiorników 
wodnych z powodu większej 

gęstości słonej wody
(Sibert i in., 2015; Wyman i Koretsky, 2018) 

Większa tolerancja zasolenia przez 
sinice, a szczególnie gatunków 

toksycznych i populacji mieszanych 
(> 9 g/L) w porównaniu do 

okrzemków i zielenic
(Tonk i in., 2007)

Ograniczenie rozwoju makrofitów
– mniejsza biomasa roślin 

skutkująca mniejszą akumulacją 
biogenów 

(Stoler i in., 2018; Guo i in., 2019) 

ZBIORNIKI WODNE



Trzy globalne problemy 
związane z zarządzaniem zasobami wodnymi  

 za dużo

 za mało 

 zbyt zanieczyszczone

(Kundzewicz i Kowalczak, Nature, 2009)



„Ludzie zainteresowani wodą powiadają,

że jeśli zmiana klimatu jest rekinem,

to zasoby wodne są jego zębami”

Peter Gleick z Pacific Institute



Dziękuję za uwagę

https://swiatwody.wordpress.com/ http://www.erce.unesco.lodz.pl/


