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GOSPODAROWANIE  
GRUNTAMI I ZASOBAMI WODNYMI 

TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!
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Międzynarodowy projekt „WaterProtect – Innowacyjne narzędzia 
wspierające ochronę wód na terenach rolniczych” służy poprawie ja-
kości wód na terenach rolniczych i właściwemu zarządzaniu ich za-
sobami. Jest on finansowany z funduszy unijnych w ramach progra-
mu Horyzont 2020. W Polsce jest realizowany na terenie gminy War-
nice

W przedsięwzięcie zaangażowanych jest 28 podmiotów z 7 krajów Unii 
Europejskiej – poza Polską – z Danii, Irlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch  
i Belgii. W każdym kraju wytypowano po jednym pilotażowym obsza-
rze badawczym. W Polsce wybrano zlewnię Gowienicy Miedwiańskiej,  
położoną na południe od Szczecina. Badania na tym obszarze będą  
prowadzone w latach 2017-2020. 

Projekt realizowany jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. 

Wsparcia projektowi udzielili: Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Wodociągi Zachodniopomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Szczecinie oraz Wójt Gminy Warnice.



AZOT JEST NAJWAŻNIEJSZYM STYMULATOREM WZROSTU  
ROŚLIN UPRAWNYCH. STOSOWANIE AZOTU UMOŻLIWIA  
UZYSKANIE WYSOKICH PLONÓW O BARDZO DOBREJ JAKOŚCI. 
 
Głównymi źródłami azotu na obszarach rolniczych są: 
•	nawozy mineralne
•	 nawozy	naturalne	pochodzenia	zwierzęcego
•	 rośliny	motylkowate
•	 resztki	roślinne
•	 inne	odpady	organiczne.

Azot wprowadzony do gleby ulega wielu procesom chemicznym, 
fizycznym i biologicznym, tworząc m.in. azotany. Przy odpowied-
nim nawożeniu dostarczany azot jest pobierany przez rośliny i 
usuwany wraz z plonami. Niewłaściwe stosowanie nawozów po-
woduje nieprawidłowy wzrost roślin oraz jest przyczyną zanie-
czyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. 
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Źródłem	azotanów	na	obszarach	rolniczych	są	także	ścieki	komu-
nalno-bytowe	zrzucane	w	miejscach	do	tego	nieprzeznaczonych,	
w	tym	wprost	do	gruntu	i	zbiorników	wodnych.	
Stamtąd	azotany	bardzo	łatwo	trafiają	 już	do	ujęć	wód	pitnych,	
co	może	być	przyczyną	wyłączenia	ich	z	użytkowania.	
Dopuszczalne	stężenie	azotanów	w	wodach	pitnych	to	50	mg/l.

W	skrajnych	przypadkach,	na	obszarach	 intensywnie	użytkowa-
nych	 rolniczo,	 w	 punktach	 badawczych	 odnotowano	 kilkaset	 
mg	azotanów	w	 1	 litrze	wody	 –	 to	dawka	bardzo	niebezpieczna	
dla zdrowia! 

GŁÓWNE ŹRÓDŁA AZOTU  
NA OBSZARACH ROLNICZYCH

DWA OBLICZA AZOTU: 
Azot – pożyteczny i szkodliwy



wody podziemne

Następnie, wyniki obserwacji z punktów przesyłane 
są do bazy danych programu  WaterProtect, 

dalej do ogólnej bazy danych hydrogeologicznych
dostępnej dla: mieszkańców, rolników, hodowców 
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Na podstawie obserwacji i wyników 
badań  punktów zlokalizowanych 

na obszarze zlewni, ustalamy kierunek 
przepływu wód podziemnych oraz kontrolujemy 

ich stan chemiczny i ilościowy.
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WDROŻENIE EFEKTYWNEJ OCHRONY WÓD NA TERENIE ZLEWNI ROLNICZEJ  
WYMAGA ZAANGAŻOWANIA WSZYSTKICH JEJ UŻYTKOWNIKÓW  

ORAZ DOSTĘPU DO BIEŻĄCEJ INFORMACJI 

DOSTĘP DO INFORMACJI KLUCZEM  
DO EFEKTYWNEJ OCHRONY WÓD 



Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450.

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinie autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności  
za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, zawartych w publikacji.
Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible  
for any use that may be made of the information it contains.

KODEKS  
DOBREJ PRAKTYKI  

ROLNICZEJ  
Kodeks	Dobrej	 Praktyki	Rolniczej	 to	 nic	 innego	niż	 drogowskaz	
wskazujący	optymalne	sposoby	gospodarowania	obszarami	użyt-
kowanymi	 rolniczo.	 Chodzi	 o	 to	 by,	 uzyskując	maksymalne	wy-
sokiej	 jakości	 plony,	 chronić	 wszystkie	 elementy	 środowiska,	 
i	tym	samym	zdrowie	ludzi	oraz	zwierząt.	

Standardy	 wskazane	 w	 Kodeksie	 Dobrej	 Praktyki	 Rolniczej	 
dotyczą	 między	 innymi	 wymogów	 związanych	 z	 racjonalną	 
gospodarką	 nawozami	 oraz	 środkami	 ochrony	 roślin.	 Stosowa-
nie	 i	przechowywanie	 ich	zgodnie	z	Kodeksem	ogranicza	 starty	 
azotu	 i	 przyczynia	 się	 do	 polepszenia	 stanu	 środowiska,	 
w	tym	jakości	wód	powierzchniowych	i	podziemnych.

NAJWAŻNIEJSZYCH	ŚRODKÓW	ZARADCZYCH	W	ZAKRESIE	 
OGRANICZENIA	STRAT	AZOTU	I	PRZECIWDZIAŁANIA	ZANIECZYSZCZENIU	
WÓD	SUBSTANCJAMI	BIOGENNYMI	ZE	ŹRÓDEŁ	ROLNICZYCH:
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Co	 roku	 do	 jeziora	 Miedwie,	 z	 którego	 ujmowana	 jest	 woda	 dla	
mieszkańców	Szczecina,	z	wodami	Gowienicy	Miedwiańskiej	wpły-
wa	średnio	15,5	ton	azotanów!	Azot,	zamiast	być	przyswojony	przez	
rośliny,	trafia	do	gleb	i	wód.	

Sprzyjające	 warunki	 dla	 produkcji	 rolnej	 spowodowały,	 że	 teren	
zlewni	Gowienicy	Miedwiańskiej	od	wieków	jest	użytkowany	rolni-
czo.	

Aby	 skutecznie	 przeciwdziałać	 dalszemu	 zanieczyszczaniu	 wód	
konieczne	jest	ograniczenie	strat	azotu	i	opracowanie	modelu	za-
rządzania	zlewnią	rolniczą.	Działania	te	muszą	być	przeprowadzo-
ne	przy	zaangażowaniu	wszystkich	użytkowników	zlewni	oraz	in-
stytucji	publicznych.
Pierwszy	krok	stanowią	badania	-	obserwacjami	pod	katem	zawar-
tości	azotanów	objęto	wody	powierzchniowe	i	podziemne.	

POLIGON BADAWCZY:  
ZLEWNIA GOWIENICY MIEDWIAŃSKIEJ

LOKALIZACJA	PUNKTÓW	 
BADAWCZYCH	 
NA	OBSZARZE	ZLEWNI	

DZIAŁANIA	PROWADZONE	NA	TERENIE	 
ZLEWNI	GOWIENICY	MIEDWIAŃSKIEJ	OBEJMUJĄ:	
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Zlewnia Gowienicy (Miedwiańskiej);  
powierzchnia zlewni: 63,65 km2
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Szczecin


