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THE INFLUENCE OF SURFACE FLOWS FROM AGRICULTURAL 
ACTIVITY ON THE SLINA RIVER WATER QUALITY 

The biggest amount of nitrous and phosphorous compounds polluting the rivers and 
being the main cause of surface water eutrophication, comes from agricultural activity. 
The amount of biogenic substance, flowing into waters depends mostly on the catchment 
area management, the intensity of farmland fertilization, ground permeability, terrain 
angle and meteorological conditions. 
The problem of agriculture-originating nitrate pollution in the European Union is regulated 
most importantly by the 91/676/EWG directive concerning the protection of underground 
waters from agriculture-originating nitrate pollution, also called the Nitrate Directive.
In Poland, agriculture-environment programs are being developed, to manage the 
workings of farms, so to inflict the possibly smallest effect on the environment.
In this paper, results of research of the quality of catchment waters of the Slina River is 
presented in reference to the amount of nitrous and phosphorous compounds.

1. Wprowadzenie 

Zanieczyszczenia wód zwi zkami azotu stanowi  jeden z najwi kszych problemów z 
jakimi boryka si  wspó czesne rolnictwo nie tylko w Polsce ale i w ca ej Europie. 
Komisja Europejska wychodz c na przeciw problemowi opracowa a Dyrektyw  Rady 
91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez 
azotany pochodz ce ze róde  rolniczych tzw. Dyrektyw  Azotanow . Dyrektywa 
zak ada m.in. wprowadzenie w ka dym pa stwie cz onkowskim Unii Kodeksu Zwyk ej
Praktyki Rolniczej. Kodeks ten zawiera pewne zalecenia, porady i zasady, którymi 
powinni kierowa  si  rolnicy chc cy zachowa rodowisko przyrodnicze w jak 
najlepszym stanie. Dotyczy on sposobu i rodzaju nawo enia, przechowywania nawozów 
naturalnych i sztucznych, organizacji gospodarstwa pod wzgl dem rodowiskowym i 
estetycznym, a przede wszystkim ochrony zasobów wodnych i gleb. 
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Z dniem wej cia Polski do Unii Europejskiej, zosta y zako czone prace nad 
wdro eniem Dyrektywy Azotanowej do prawodawstwa polskiego. Wdro enie
Dyrektywy Azotanowej przejawia si  w wielu aktach prawnych: Ustawie Prawo wodne 
z dnia 18 lipca 2001 r., Ustawie o nawozach i nawo eniu z dnia 10 lipca 2007 r. oraz w 
wielu rozporz dzeniach Ministra rodowiska.

2. Metody szacowania wielko ci zanieczyszcze
pochodz cych ze  sp ywów powierzchniowych 

Istniej wiele metod okre lania wielko ci zanieczyszcze  azotowych w sp ywach
powierzchniowych. Najbardziej odpowiedni  metod  jest analiza laboratoryjna 
pobranych wód powierzchniowych w miejscach, gdzie brak jest punktowych róde
zanieczyszcze .

W przypadku braku bada  terenowych dobrym rozwi zaniem w szacowaniu 
wielko ci odp ywu zwi zków azotu i fosforu z terenów rolniczych jest zastosowanie 
wzorów opracowanych na podstawie przeprowadzonych bada  i analiz. 

Wielko adunku zanieczyszcze  biogennych pochodz cych z u ytków rolnych 
mo na obliczy  z nast puj cego wzoru: 

Ip = Wpr⋅Ar
gdzie:
Ip - wielko adunku azotu lub fosforu, kg/rok, 
Wpr - wspó czynnik sp ywu przestrzennego azotu lub fosforu z u ytków rolnych, 
          kg/ha/rok, 
Ar - powierzchnia u ytków rolnych, ha [2]. 
 Wspó czynniki sp ywu substancji biogennych podane zosta y w tabeli 1.

Tab. 1.  Wspó czynniki sp ywu przestrzennego zwi zków biogennych z obszarów 
u ytkowanych rolniczo [1] 

Tab. 1  The surface flow factor of biogenic compounds from agricultural areas.

Wspó czynnik sp ywu przestrzennego Ukszta towanie terenu 

Azot ca kowity

kgN/ha rok

Fosfor ca kowity

kgP/ha rok

p askie 8,4 0,31 
faliste 10,1 0,56 

Wspó czynniki zawarte w tablicy uzale nione s  od ukszta towania powierzchni. 
redni spadek terenu mo na obliczy  ze wzoru: 

1000⋅Δ=
A
HY

gdzie:
Y - redni spadek terenu, %, 
ΔH - ró nica mi dzy maksymaln  i minimaln  wysoko ci  terenu, m, 
A - powierzchnia obszaru, km2.
Obszar o spadku mniejszym ni  5% okre la si  jako p aski, zawieraj cy si  w 

przedziale 5-20% jako falisty, natomiast obszar o spadku powy ej 20% nazywa si
górzystym [2]. 



 WP YW SP YWÓW POWIERZCHNIOWYCH POCHODZ CYCH Z DZIA ALNO CI ROLNICZEJ NA JAKO ... 371

Przy obliczaniu jednostkowego odp ywu azotu lub fosforu z rolnictwa mo na te
skorzysta  ze wzoru opracowanego na podstawie bada  przeprowadzonych w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej [5].

Wzór ten ma nast puj c  posta :

Zb
ZaQCwL r

r
⋅⋅⋅= 31536,0

gdzie:
Lr - jednostkowy odp yw substancji biogennych z dzia alno ci rolniczej, kg/ha rok, 
Cwr - st enie wa one azotu z rolnictwa w odp ywie, mg/l, 
Q - odp yw wody z wielolecia na danym obszarze, l/s/km2,
Za - zu ycie nawozów w czystym sk adniku na danym obszarze w danym roku, kg/ha/rok, 
Zb - rednie zu ycie nawozów w czystym sk adniku na danym obszarze, kg/ha/rok. 

Ilo  nawozów mineralnych zu ytych w ci gu roku na danym obszarze zamieszczana 
jest w Roczniku Statystycznym. Natomiast ilo ci azotu i fosforu pochodz ce od zwierz t
gospodarskich mo na obliczy  stosuj c mno nik Vollenweidera wynosz cy
odpowiednio dla azotu 82,76 kg N/DJP rok oraz fosforu 13,12 kg P/DJP rok [5]. 

Wielko ci odp ywu wody z wielolecia dla poszczególnych obszarów fizyczno-
geograficznych w zale no ci od przepuszczalno ci gleb zosta y przedstawione w tabeli 2.

Tab. 2.  Wielko  odp ywu wody w wieloleciu dla poszczególnych obszarów fizyczno-
geograficznych Polski [5] 

Tab. 2 The amount of water flow over a period of years for specific pshisio-geographical 
areas of Poland 

Obszar fizyczno-

geograficzny

Przepuszczalno

 gleb 

Odp yw wody w 

wieloleciu

m3/ha rok 

St enie wa one

azotu pochodz cego

z rolnictwa 

mg/l

Pobrze a
po udniowoba tyckie
i pojezierza

dobra
rednia
z a

2286
1945
1354

0,73
2,06
4,03

Niziny rodkowopolskie dobra 
rednia
z a

1261
1261
1104

1,68
2,46
4,40

Wy yny, przedgórza
i góry rednie

dobra
rednia
z a

2280
2168
2077

2,34
3,40
6,70

Góry wysokie z a >4000 - 

Obie metody podaj  jedynie szacunkow  warto  odp ywów zwi zków azotu i 
fosforu ze zlewni rolniczych i daj  jedynie pewien zarys s uszno ci przyst pienia do 
szczegó owych bada  terenowych na obszarach najbardziej nara onych na niekorzystny 
wp yw rolnictwa. 

3. Charakterystyka obiektu badawczego 

Rzeka lina jest  lewobrze nym dop ywem Narwi, wpadaj c do niej na 270 km jej 
biegu. Jest to rzeka w ca o ci uregulowana, posiadaj ca kilka dop ywów, z których do 
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najwi kszych nale y Rakietnica. D ugo liny wynosi 20 km.  Szeroko  waha si  od 
1,5 do 5 m, a g boko  nie przekracza 1m. Dno na wi kszo ci biegu rzeki jest 
piaszczysto – muliste. Zdarzaj  si  partie wirowo – kamieniste. Na pewnych odcinkach 
jest ona ciekiem okresowym, wody zanikaj  w piaskach. Rzeka ci gnie si  od 
miejscowo ci Jab o  Ko cielna do miejscowo ci Targonie Wielkie, gdzie wpada do 
Narwii. Jest to zlewnia typowo rolnicza biegn ca przez gminy: Nowe Piekuty, Soko y,
Kobylin Borzymy, Zawady, Kulesze Ko cielne, Wysokie Mazowieckie [6].

Zlewnia rzeki liny jest typow  zlewni  rolnicz . W s siedztwie dop ywów i samej 
rzeki znajduj  si  przede wszystkim ki i pastwiska oraz w niewielkim stopniu u ytki
orne.

4. Analiza wybranych bada  zlewni rzeki lina

W celu okre lenia wp ywu zanieczyszcze  biogennych pochodz cych ze sp ywów
powierzchniowych na jako  wód rzeki liny, pobrano próbki w 41 miejscach na 
obszarze ca ej zlewni - 20 na rzece lina i 21 na jej dop ywach. Badania 
przeprowadzone zosta y w okresie jesiennym (wrzesie  i listopad 2007 roku) oraz 
wiosennym - marzec i maj 2008 roku, w czasie najintensywniejszych prac polowych. 
Przeprowadzono badania nast puj cych zanieczyszcze : azot amonowy, azot azotanowy 
(V), azot azotanowy (III), fosforany. 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki bada  przeprowadzonych w okresie 
wczesnojesiennym 2007 roku. Z analiz wynika, e najwy sze st enia azotu amonowego 
i azotu azotanowego (III) znajduje si  w przy samym ródle. Wraz z biegiem rzeki 
warto ci tych st e  zmniejsza si . Przyczyn  tego mo e by  sam charakter rzeki. Rzeka 
do 1/3 swojej d ugo ci od ród a ma bardzo niewielkie koryto i okresowo zanika, 
zw aszcza przy niewielkich opadach, co mia o miejsce w badanym roku. Niski stan rzeki 
spowodowa  zwi kszenie kumulacji zwi zków azotu w a nie na tym odcinku. Niemniej 
jednak pod wzgl dem tych parametrów wody mieszcz  si  w I i II klasie czysto ci [3]. 
St enia azotu amonowego i azotu azotanowego (III) na dop ywach liny równie  nie 
przekraczaj  I i II klasy jako ci wód. W jednym punkcie nast pi a lokalna kumulacja 
azotu amonowego powoduj c przypisanie wód w tym miejscu do V klasy (wie  Mojki – 
4,08 mgNH4·dm-3).   Podobnie sytuacja wygl da z azotem azotanowym (V). Wszystkie 
warto ci st e  nie przekraczaj  2 mg mgNO3·dm-3, co powoduj , e wody mo na
zakwalifikowa  do I klasy. Analizuj c st enia azotu azotanowego (III) i fosforanów, 
ich warto ci ró nicuj  si  na ca ym odcinku rzeki. Niemal na ca ym odcinku rzeki 
warto ci st e  fosforanów przekraczaj  warto ci dopuszczalne – powy ej 1 mgPO4·dm-

3, co klasyfikuje rzek  pod wzgl dem tego parametru do klasy V jako ci wód. Podobnie 
jest w dop ywach rzeki. Zwi zki fosforu ulegaj  przemianom i przechodz  w fosforany, 
co stanowi ostanie stadium mineralizacji. Zjawisko to przebiega intensywnie w  wodach 
powierzchniowych, w których mikroorganizmy asymiluj  fosforany, a nast pnie-
obumieraj c opadaj  na dno, gdzie nast puje mineralizacja. Dlatego te  obserwuje si
okresowo  wyst powania fosforanów jesieni  i zim  [4]. Inn   przyczyn  tak wysokiej
zawarto ci fosforanów mog  by  sp ywy z s siaduj cych pól wynikaj ce z ich 
nawo enia i nadmierna kumulacja tego zwi zku w rzece przy niewielkim nurcie i niskim 
poziomie wód.
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Tab. 3.  St enia zanieczyszcze  we wrze niu 2007 

Tab. 3  Pollution concentration in September 2007   

Punkty

poboru

Azot

amonowy

[mgNH4·dm-3]

Azot

azotanowy (V) 

[mgNO3·dm-3]

Azot

azotanowy (III) 

[mgNO2·dm-3]

Fosforany

[mgPO4·dm-3]

rzeka lina od uj cia do ród a
1 0,51 1,5 0,028 1,18 
2 0,22 1,1 0,010 1,30 
3 0,39 1,1 0,009 0,59 
4 0,30 1,3 0,005 0,55 
5 0,32 1,8 0,009 1,03 
6 0,38 1,2 0,014 0,56 
7 0,22 1,3 0,008 0,53 

8-10 0,30 1,0 0,007 1,18 
9-11 0,93 1,8 0,023 2,63 
10-12 0,48 2,5 0,064 0,81 
11-13 0,69 1,7 0,030 2,13 

12 0,72 1,2 0,025 1,02 
13 0,63 2,4 0,034 1,17 
14 0,65 2,2 0,032 1,53 

15-18 1,28 2,5 0,037 2,48 
16-19 1,33 2,3 0,043 7,28 
17-24 1,65 2,2 0,038 0,83 
18-25 1,29 2,0 0,025 2,45 
19-27 1,24 1,9 0,027 2,15 
20-28 1,15 1,2 0,037 2,66 

dop ywy
 A 

(przy uj ciu do 
Narwi

Targonie
Wielkie)

0,28 1,7 0,014 0,80 

B
C
D

(Zawady-
uj cie do rzeki 

lina)

1,29
0,82
0,55

2,6
1,7
1,8

0,028
0,030
0,037

1,83
1,29
1,98

1B
(Stelmachowo-

ród o)

- - - - 

1C
(Broniszewo-

ród o)

- - - - 

1A
(Mojki)

4,08 4,7 0,037 1,88 

E
F
G
H
I
J

K-M
(rzeka

Rakietnica)

0,70
0,10
0,25
0,17
0,24
0,18

1,7
2,7
3,2
2,9
2,4
2,7

0,019
0,049
0,055
0,058
0,055
0,057

2,00
2,86
1,80
1,37
1,42
1,31

L-W
(Bruszewo)

- - - - 
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Punkty

poboru

Azot

amonowy

[mgNH4·dm-3]

Azot

azotanowy (V) 

[mgNO3·dm-3]

Azot

azotanowy (III) 

[mgNO2·dm-3]

Fosforany

[mgPO4·dm-3]

M-V
(Soko y)

- - - - 

N-Z
(Mazury-

ród o)

0,72 1,1 0,038 0,75 

N1-26
(Ru  Nowa 
Kolonia-
uj cie)

0,64 1,7 0,042 1,09 

O-Y
(Rz ce- ród o)

- - - - 

O1-23
(Rz ce-uj cie)

1,14 2,19 0,021 1,13 

P-17
(Jamio ki

Pietrowi ta)

1,24 2,13 0,017 2,19 

Niewiele pod wzgl dem zawarto ci zwi zków azotu i fosforu zmieni o si  w 
okresie pó nojesiennym 2007 roku. Z analiz st e  z tego okresu (tabela 4) wynika, e
wszystkie parametry zarówno w rzece jak i w dop ywach kwalifikowane s  do tych 
samych klas jako ci wód, z niewielkimi kumulacjami azotu amonowego (punkt 17 – 
2,05 mgNH3·dm-3 ,punkt 18 – 6,28 mgNH3·dm-3).

Tab. 4.  St enia zanieczyszcze  w listopadzie 2007 

Tab. 4  Pollution concentration in November 2007   

Punkty

 poboru 

Azot amonowy 

[mgNH3·dm-3]

Azot

azotanowy (V) 

[mgNO3·dm-3]

Azot

azotanowy (III) 

[mgNO2·dm-3]

Fosforany

[mgPO4·dm-3]

rzeka lina od uj cia do ród a
1 0,37 3,2 0,021 1,09 
2 0,35 2,4 0,008 2,5 
3 0,35 2,6 0,012 1,21 
4 0,47 3,3 0,016 1,87 
5 0,40 3,2 0,001 2,12 
6 0,44 2,6 0,020 1,54 
7 0,23 2,7 0,019 1,69 

8-10 0,19 2,4 0,022 1,35 
9-11 0,24 2,6 0,032 1,13 

10-12 0,14 1,9 0,025 1,09 
11-13 0,57 0,7 0,002 1,69 
12-14 0,84 0,3 0,021 1,55 
13-15 0,72 0,9 0,013 1,34 
14-16 0,68 0,1 0,002 2,01 
15-18 0,54 0,7 0,005 1,82 
16-19 0,38 0,9 0,015 1,38 
17-24 2,05 3,0 0,079 5,96 
18-25 6,28 1,2 0,041 1,95 
19-27 0,35 1,1 0,030 1,82 
20-28 0,48 0,9 0,044 2,13 

dop ywy
 A 

(przy uj ciu do 
0,21 3,0 0,013 1,24 
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Punkty

 poboru 

Azot amonowy 

[mgNH3·dm-3]

Azot

azotanowy (V) 

[mgNO3·dm-3]

Azot

azotanowy (III) 

[mgNO2·dm-3]

Fosforany

[mgPO4·dm-3]

Narwi Targonie 
Wielkie)

B
C
D

(Zawady-uj cie
do rzeki lina)

0,62
0,70
0,38

4,0
2,5
2,1

0,008
0,023
0,001

1,52
1,54
0,63

1B
(Stelmachowo-

ród o)

0,25 3,1 0,024 0,83 

1C
(Broniszewo-

ród o)

3,06 1,4 0,055 2,52 

1A
(Mojki)

0,94 1,5 0,004 1,14 

E
F
G
H
I
J

K-M
(rzeka

Rakietnica)

0,33
0,26
0,34
0,56
0,24
0,52
0,65

2,4
2,0
2,1
2,6
0,9
2,6
3,0

0,012
0,051
0,043
0,037
0,034
0,053
0,049

1,55
1,61
2,01
1,52
6,48
1,77
1,91

L-W
(Bruszewo)

0,14 1,2 0,030 1,48 

M-V
(Soko y)

 - - - 

N-Z
(Mazury)

- - - - 

N1-26
(Ru  Nowa 

Kolonia-uj cie)

0,69 1,3 0,027 1,15 

O-Y
(Rz ce- ród o)

- - - - 

O1-23
(Rz ce-uj cie)

1,15 0,5 0,004 1,28 

P-17
(Jamio ki

Pietrowi ta)

1,02 0,1 0,025 1,53 

Kolejne badania wykonano wczesn  wiosn  – pocz tek marca 2008 roku. St enia
azotu amonowego nie zmieni y si  znacz co w stosunku do roku ubieg ego. Znacznie 
pogorszy a si  jako  wód pod wzgl dem zawarto ci azotu azotanowego (V). Zarówno 
w samej rzece, jak i na dop ywach warto ci st e  wzros y niemal we wszystkich 
punktach. Jako  wód znacznie pogorszy a si  w punktach 10, 19 – powy ej 15 
mgNO3·dm-3, co kwalifikuje te wody do klasy III. Ilo  azotu azotanowego (III) i 
fosforanów waha si  w tych samych granicach co w roku ubieg ym.
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Tab. 5.  St enia zanieczyszcze  w marcu 2008 r. 

Tab. 5  Pollution concentration in March 2008 

Punkty poboru Azot 

amonowy

[mgNH3·dm-3]

Azot

azotanowy (V) 

[mgNO3·dm-3]

Azot

azotanowy (III) 

[mgNO2·dm-3]

Fosforany

[mgPO4·dm-3]

rzeka lina od uj cia do ród a
1 0,52 2,0 0,011 0,25 
2 0,27 9,6 0,026 0,29 
3 0,25 5,2 0,027 0,34 
4 0,25 9,6 0,032 0,18 
5 0,31 9,2 0,043 0,20 
6 0,45 8,4 0,023 0,30 
7 0,42 11,2 0,026 0,36 

8-10 0,39 9,6 0,017 0,27 
9-11 0,38 2,4 0,014 0,16 

10-12 0,34 15,6 0,025 1,09 
11-13 0,41 7,8 0,232 0,59 
12-14 0,40 6,4 0,125 0,48 
13-15 0,43 5,7 0,072 0,53 
14-16 0,44 14,4 0,008 0,17 
15-18 0,40 9,6 0,147 0,14 
16-19 0,45 6,2 0,063 0,23 
17-24 0,48 7,2 0,101 0,34 
18-25 0,37 8,4 0,073 0,23 
19-27 0,39 15,2 0,094 0,17 
20-28 0,25 14,7 0,025 0,13 

dop ywy
 A 

(przy uj ciu do 
Narwi Targonie 

Wielkie)

0,24 2,6 0,009 0,10 

B
C
D

(Zawady-uj cie
do rzeki lina)

0,20
1,41
0,20

7,2
8,0
12,0

0,017
0,026
0,022

0,40
7,40
0,48

1B
(Stelmachowo-

ród o)

0,38 6,4 0,010 4,44 

1C
(Broniszewo-

ród o)

0,59 6,8 0,028 5,24 

1A
(Mojki)

0,57 10,8 0,058 4,56 

E
F
G
H
I
J

K-M
(rzeka

Rakietnica-od
uj cia do 

ród a)

0,75
0,54
0,66
0,51
0,57
0,53
0,65

2,5
3,1
2,7
2,3
2,8
2,9
3,0

0,050
0,007
0,007
0,010
0,006
0,009
0,049

0,94
0,18
0,25
0,32
0,24
1,43
1,91

L-W
(Bruszewo)

0,38 14,4 0,215 0,17 
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Punkty poboru Azot 

amonowy

[mgNH3·dm-3]

Azot

azotanowy (V) 

[mgNO3·dm-3]

Azot

azotanowy (III) 

[mgNO2·dm-3]

Fosforany

[mgPO4·dm-3]

M-V
(Soko y)

0,19 7,6 0,009 3,52 

N-Z
(Mazury)

1,21 3,8 0,149 1,98 

N1-26
(Ru  Nowa 

Kolonia-uj cie)

0,62 6,8 0,128 0,19 

O-Y
(Rz ce- ród o)

0,41 0,1 0,007 0,20 

O1-23
(Rz ce-uj cie)

    

P-17
(Jamio ki

Pietrowi ta)

0,38 13,6 0,008 0,05 

Ponownie badania przeprowadzono na pocz tku maja 2008 roku, po pierwszych 
pracach polowych. Jak wskazuj  wyniki (tabela 6), warto ci st e  w porównaniu z 
poprzednimi pomiarami nie wykazuj  wi kszych zmian. Wszystkie parametry 
mieszcz  si  w tych samych klasach jako ci wód. Bark du ych zmian w zawarto ci
badanych zwi zków jest spowodowany ograniczeniem w u ytkowaniu k i pastwisk, 
wynikaj ce z warunków klimatycznych, intensywne opady i s aba retencja wód 
spowodowa a lokalne podtopienia.

Tab. 6.  St enia zanieczyszcze  w maju 2008 r. 

Tab. 6  Pollution concentration in May 2008   

Punkty

poboru

Azot amonowy 

[mgNH3·dm-3]

Azot azotanowy 

(V)

[mgNO3·dm-3]

Azot azotanowy 

(III)

[mgNO2·dm-3]

Fosforany

[mgPO4·dm-3]

rzeka lina od uj cia do ród a
1 0,44 2,4 0,062 0,93 
2 0,76 4,4 0,052 9,12 
3 0,88 4,4 0,098 9,12 
4 0,73 4,2 0,088 8,04 
5 0,45 4,0 0,070 0,83 
6 1,26 5,6 0,128 9,54 
7 0,82 3,2 0,078 8,4 

8-10 0,51 5,8 0,098 0,67 
9-11 1,29 5,2 0,096 2,29 

10-12 0,64 8,0 0,057 0,93 
11-13 0,66 11,2 0,112 1,86 
12-14 0,75 9,2 0,125 1,78 
13-15 0,68 18,4 0,115 1,89 
14-16 0,77 9,0 0,126 1,40 
15-18 0,85 11,6 0,172 2,24 
16-19 0,86 10,8 0,156 2,05 
17-24 0,76 14,0 0,091 6,08 
18-25 1,13 12,4 0,086 1,98 
19-27 0,66 16,8 0,082 1,54 
20-28 0,52 9,4 0,073 1,62 
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Punkty

poboru

Azot amonowy 

[mgNH3·dm-3]

Azot azotanowy 

(V)

[mgNO3·dm-3]

Azot azotanowy 

(III)

[mgNO2·dm-3]

Fosforany

[mgPO4·dm-3]

dop ywy
 A 

(przy uj ciu do 
Narwi Targonie 

Wielkie)

0,60 3,0 0,060 1,15 

B
C
D

(Zawady-uj cie do 
rzeki lina)

0,96
0,98
0,68

15,2
5,4
4,6

0,086
0,116
0,082

10,74
9,96
1,15

1B
(Stelmachowo-

ród o)

0,42 2,8 0,022 0,62 

1C
(Broniszewo-

ród o)

0,90 4,6 0,093 1,52 

1A
(Mojki)

0,82 16,4 0,113 2,12 

E
F
G
H
I
J

K-M
(rzeka Rakietnica-

od uj cia do 
ród a)

2,26
2,92
2,73
2,67
2,69
3,42
3,36

3,4
2,6
2,5
2,6
2,4
2,2
2,4

0,102
0,122
0,082
0,076
0,094
0,112
0,075

1,62
1,75
2,14
3,48
2,64
2,54
3,08

L-W
(Bruszewo)

0,53 11,2 0,116 2,47 

M-V
(Soko y)

0,91 2,8 0,040 1,35 

N-Z
(Mazury)

2,09 4,8 0,119 1,54 

N1-26
(Ru  Nowa 

Kolonia-uj cie)

1,18 16,0 0,092 2,13 

O-Y
(Rz ce- ród o)

1,12 5,9 0,089 1,84 

O1-23
(Rz ce-uj cie)

1,24 6,4 0,110 1,93 

P-17
(Jamio ki

Pietrowi ta)

1,40 9,0 0,094 1,26 

5. Wnioski  

Na podstawie uzyskanych bada  mo na stwierdzi , e du y wp yw na jako  wód 
rzeki liny maj  warunki pogodowe, pory roku oraz sposób u ytkowania zlewni. 
Wska niki, które mia y znacz cy wp yw na obni enia jako ci wód to przede wszystkim 
fosforany i azot azotanowy (V). Warto ci tych parametrów by y na tyle wysokie, e
wody rzeki liny mo na przypisa  do klasy V jako ci wód.



 WP YW SP YWÓW POWIERZCHNIOWYCH POCHODZ CYCH Z DZIA ALNO CI ROLNICZEJ NA JAKO ... 379

Tak znaczna ilo  zwi zków fosforu i azotu w wodach rzeki, jak i w jej dop ywach
pochodzi przede wszystkim ze sp ywów powierzchniowych z terenów rolniczych 
nawo onych nawozami fosforowymi i azotowymi oraz naturalnych przemian tych 
zwi zków

Rolniczy charakter zlewni rzeki liny wp ywa niew tpliwie na znaczne jej nara enie
na zwi kszon  zawarto  zwi zków biogennych. Jednym ze sposobów, aby unikn
nadmiernego zanieczyszczenia rzeki tymi zwi zkami jest przestrzeganie zasad Zwyk ej
Dobrej Praktyki Rolniczej. U wiadomienie, e zasoby wodne s  dobrem wspólnym i 
jedyn  szans  na zachowanie ich w dobrym stanie jest ich ochrona. 
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