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Chemizm wód Strugi Toruñskiej
w rejonie Stacji Bazowej Koniczynka

The chemism of the Struga Toruñska River waters
in the area of Koniczynka Base Station

Henryka Wojtczak

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony �rodowiska w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu
Targowa 13/15, 87-100 Toruñ
tel. (0-56) 655 32 95
e-mail: torun@pios.gov.pl

Zgodnie z porozumieniem w sprawie ustanowienia Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitorin-
gu �rodowiska Przyrodniczego od 1993 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Toruniu
rozpocz¹³ sta³e badania jako�ci wód Strugi Toruñskiej w przekroju Koniczynka (18,9 km). Pobór prób
wód odbywa siê comiesiêcznie. Zakres badañ obejmuje analizê wska�ników:

- tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT5, utlenialno�æ - Mn, ChZT),
- biogennych (azoty: amonowy, azotynowy, azotanowy, Kjeldahla oraz fosforany i fosfor og.),
- mineralne (zwi¹zki rozpuszczone, chlorki, siarczany, wapñ, magnez, ¿elazo i mangan),
- bakteriologicznych ( miano coli),
- specyficznych (ekstrakt eterowy, fenole lotne, cynk, o³ów).
W 1996 r. rozpoczêto sta³e badania w górnej granicy zlewni cz¹stkowej, w przekroju Lipowiec

(28,9 km).
Rok 2000 przyniós³ pewne zmiany w zakresie analitycznym: zrezygnowano z badañ  cynku,

o³owiu, ¿elaza i manganu oraz fenoli lotnych i ekstraktu eterowego, w³¹czono natomiast analizê
zawarto�ci sodu, potasu, zasadowo�ci, wapnia i magnezu. Ponadto do zakresu badañ na rok 2000
w³¹czono chlorofil �a� na obydwu stanowiskach i seston na stanowisku w Lipowcu.

Ostatnie badania z roku 2000 wykaza³y znacz¹ce przekroczenie norm chlorofilu �a�. Chlorofil nie
by³ kontrolowany w latach wcze�niejszych, jedynie w roku 1993 prowadzono ograniczone badania
w zakresie 1/kwarta³, jednak przez ca³y ten okres bardzo du¿e ilo�ci fitoplanktonu mo¿na by³o
obserwowaæ wizualnie, nawet w okresach zimowych. W zakresie wska�ników fizykochemicznych
przekroczenie norm wykazywa³o jedynie natlenienie wód na stanowisku w Lipowcu. Pozosta³e
wska�niki w Lipowcu i Koniczynce kszta³towa³y siê na poziomie klasy III, o czym decydowa³y
azotyny i przewodnictwo. Ponadto stwierdzono III klasê w Lipowcu w zakresie utlenialno�ci oraz
potasu w Koniczynce. Wska�nik saprobowo�ci sestonu w Lipowcu w 2000 roku we wszystkich
analizach zalicza³ siê do strefy beta-mezo-saprobowej (II klasa).
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Badania Strugi Toruñskiej w latach 1993-99 wykazywa³y sta³e utrzymywanie siê pozaklasowej
jako�ci. Wska�nik decyduj¹cy o tej klasyfikacji to fosfor ogólny. W latach 1998/9 jego zawarto�æ
obni¿y³a siê, zw³aszcza w Koniczynce, wzros³o natomiast stê¿enie azotu azotynowego. Czê�ciowo
przekroczenie norm wykazywa³o równie¿ natlenienie. Rok 2000 przyniós³ wyra�n¹ poprawê czy-
sto�ci w zakresie fizykochemicznym. Jedynie w Lipowcu w okresie letnim notowano odtlenienie
wód. Podwy¿szony poziom stê¿enia siarczanów i zwi¹zków rozpuszczonych,  w porównaniu
z innymi rzekami regionu, prawdopodobnie nale¿y kojarzyæ z intensywn¹ dzia³alno�ci¹ rolnicz¹
i zwi¹zanym z tym nawo¿eniem mineralnym, choæ i tutaj w analizowanym okresie nast¹pi³o obni-
¿enie stê¿eñ.

Podstawowym czynnikiem oddzia³ywuj¹cym na stan czysto�ci wód Strugi Toruñskiej jest Jezio-
ro Mlewieckie, a dok³adnie wysoki stopieñ eutrofizacji jego wód. Efektem tego jest bardzo wysoki
chlorofil, utrzymuj¹cy siê niemal przez ca³y rok. Du¿y ³adunek zanieczyszczeñ sp³ywaj¹cy do jeziora
z rolniczej zlewni spowodowa³ degradacjê akwenu, deficyty tlenowe w okresie letnim oraz pod-
wy¿szony poziom substancji biogennych.


