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Cel projektu a ocena ryzyka ekologicznego  

 

 

Zastosowanie oceny ryzyka ekologicznego 

jako narzędzia służącego do identyfikacji 

źródeł zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych 



Definicja oceny ryzyka ekologicznego  

Ocena zagrożeń powodowanych przez substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska, które 

charakteryzuje toksyczność, trwałość oraz zdolność 

do bioakumulacji.  

Prowadzona dla zanieczyszczeń, które mogą 

powodować szkodę w dobrach materialnych, 

pogarszać walory estetyczne lub kolidować ze 

sposobami korzystania ze środowiska,  

a w szczególności powodować zanieczyszczenie wód.  

 

Na podstawie art. 9.1. p. 13e i 25a  Prawa wodnego  

(Dz.U. 2005 nr 239 poz 2019) 



Uwarunkowania prawne dla zastosowania 

oceny ryzyka ekologicznego  

Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego  

(Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984) 

Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 32 lipca 2008 

r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych 

(Dz.U. 2008 nr 143, poz 896) 

Prawo wodne  

(Dz.U. 2005 nr 239, poz. 2019) 

Ustawa o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie 

(Dz.U. 2007 nr 75, poz. 493) 



Powody włączenia oceny ryzyka ekologicznego 

dla miejsca badawczego w Jaworznie 

Duży, silnie 
zanieczyszczony 

teren 

Składowiska 
sprzed okresu 
przekształceń 

własnościowych  

Obecność 
mieszanin 
substancji 

toksycznych  

Odcieki ze 
składowisk  
(skażonego 

gruntu) 

Wody 
powierzchniowe 

Wody podziemne 



Podejścia do oceny ryzyka ekologicznego w 

miejscu badawczym  w Jaworznie 

• użycie programu SADA (Spatial Analysis  
and Decision Assistance), wykorzystującego 

do obliczeń ryzyka ekotoksyczność 

poszczególnych zanieczyszczeń, 

• zastosowanie metod ekotoksykologicznych, 

umożliwiających jednoczesną ocenę 

wszystkich zanieczyszczeń występujących  
w danym środowisku. 



Charakterystyka programu SADA 

1. Ocena prowadzona w przestrzeni, dla punktów 
opisanych współrzędnymi geograficznymi; 

2. Przebieg oceny zgodny z etapami opracowanymi przez 
Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA); 

3. Dawki wywołujące szkodliwe efekty w środowisku  
(tzw. benchmarks) wyznaczono dla 4 grup organizmów:  
glony, makrofity, bezkręgowce, ryby. 

4. Właściwe podejście do opisu próbek, w których 
zanieczyszczeń :  

• nie oznaczono,  

• były poniżej granicy wykrywalności,  

• były zbyt wysokie,  

• zbyt niskie. 











Punkty o najwyższym ryzyku ekologicznym 

br – brak ryzyka 

Substancja

α-HCH PS8 PS9 PS11

β-HCH PS11 PS17 PS6

δ-HCH PS9 PS8 PS6

γ-HCH PS9 PS8 PS11

o,p-DDD br br br

o,p-DDT PS11 PS8 PS9

endryna br br br

o,p-DDD+endryna PS8 PS9 PS23

trichlorometan PS9 PS6 PS7

tetrachloroeten PS9 PS11 PS17

heptachlor PS9 PS6 PS7

As PS17 PS11 PS8

B PS21 PS8 PS9

Ni PS21 PS19 PS20

Zn PS21 PS13 PS12

Punkty



BADANIA  

EKOTOKSYKOLOGICZNE 



Ocena toksyczności wód 
 

Pobór próbek wód podziemnych (8) i 

powierzchniowych (12) 

 

Zastosowanie biotestów 

 

Ocena toksyczności wód – system 

klasyfikacji wg. Persoone i wsp.  



Biotesty 

Microtox – bakterie Vibrio fisheri 
 

Spirotox – pierwotniak  

Spirostomum ambiguum 
 

Thamnotoxkit F – skorupiak  

Thamnocephalus platyurus 

  

Daphtoxkit F – skorupiak 

Daphnia magna 

 



Ocena wyników biotestów 

 I etap – ocena toksyczności na próbkach 

nierozcieńczonych 

 II etap – ocena toksyczności na próbkach 

rozcieńczonych 

1. Obliczenie wskaźnika TU 

2. Klasyfikacja próbek do 5 klas toksyczności: 

 

 I       brak ostrej toksyczności                   PE<20%         

 II       niska ostra toksyczność                  PE<50%         

 III     ostra toksyczność                         1<TU<10            

 IV     wysoka ostra toksyczność           10<TU<100         

 V      bardzo wysoka ostra toksyczność     TU>100        

 

 



WYNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa toksyczności:  I -     II -     III -    IV -   

wypełnienie kształtu – dla PW < 50% - żółte; dla PW ?  50%- czerwone 

Wody powierzchniowe:  wody podziemne:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ocena wyników 

Na 13 przebadanych próbek wód 

powierzchniowych, 11 należy do 

III klasy toksyczności  

 

Na 8 przebadanych wód 

podziemnych, 5 należy do III klasy 

toksyczności  



Wnioski 

1. Spośród HCH, tylko izomer β wykazywał najniższe 
ryzyko ekologiczne. 

2. Program SADA pozwala na wykrycie działania 
skumulowanego niektórych związków,  
np. o,p-DDD i endryny. 

3. Program może być wykorzystany do identyfikacji 
źródeł narażenia.  

4. Wysoki poziom ryzyka ekologicznego 
charakteryzował próbki pobrane z rowów 
opaskowych 4, B i z pola K, linii IPT, na Wąwolnicy i 
przed wlotem do PRzemszy 

5. Program może być stosowany także do oceny 
wstępnej, co znajdzie zastosowanie  
w ograniczeniu badań z wykorzystaniem organizmów 
biologicznych.  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


