
Analiza wskaźników mikrobiologicznych i parametrów fizyko–chemicznych 

zbiorników wodnych na terenie wybranych parków miejskich Warszawy 

WPROWADZENIE
Zbiorniki wodne w krajobrazie miejskim to najczęściej zbiorniki sztuczne

o niewielkiej powierzchni, co sprawia, że łatwo ulegają zanieczyszczeniu i

degradacji. Do najczęstszych zagrożeń dla tych zbiorników należą

spływy powierzchniowe ze zlewni, zaśmiecanie, spływy z ulic, obecność

ptactwa wodnego, zabudowa brzegów i brak stref buforowych oraz

zmiana warunków hydrologicznych. Przyczynia się to w konsekwencji do

pogorszenia stanu sanitarno-bakteriologiczny, co może stanowić

zagrożenie dla korzystających z tych zbiorników ludzi (okazjonalnie, czy

w sposób niezamierzony).

CEL BADAŃ
Celem badań była ocena stanu sanitarnego oraz stopnia

zanieczyszczenia wody na podstawie analizy wskaźników

mikrobiologicznych oraz parametrów fizyko–chemicznych oraz

biologicznych w wybranych zbiornikach w parkach miejskich Warszawy.

Do badań wybrano staw w Parku Ujazdowskim, staw z fontanną w

Ogrodzie Saskim oraz Jezioro Kamionkowskie i Stawy Kacze w Parku

Skaryszewskim*.

METODYKA
Próbki wody do analiz pobrano w trzech terminach: wiosną - 21.04.2021,

latem - 22.06.2021 oraz jesienią - 14.10.2021. Bezpośrednio w terenie

mierzono takie parametry jak: temperatura (°C), natlenienie (mg/l), pH i

przewodność (μS/cm). W warunkach laboratoryjnych mierzono

zawartość chlorofilu a, stężenie azotanów i amoniaku. Analizy

mikrobiologiczne obejmowały określenie liczebność bakterii Escherichia

coli i z grupy coli, ogólnej liczebności bakterii psychrofilnych i

mezofilnych, odpowiednio w temp. 22 i 37°C, oraz grzybów.
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Jezioro Kamionkowskie w Parku 
Skaryszewskim (lato 2021)
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1. Najlepszy stan troficzny na podstawie koncentracji chlorofilu a prezentowały Stawy Kacze

w Parku Skaryszewskim (II klasa czystości), najgorszy staw w Ogrodzie Saskim i Jezioro

Kamionkowskie (V klasa czystości).

2. W badanych zbiornikach przesycenie wody tlenem jest skutkiem intensywnej fotosyntezy

prowadzonej przez nadmiernie rozwijający się fitoplankton, na co wskazuje wysoka zawartość

chlorofilu a.

3. Wszystkie badane zbiorniki przekroczyły normy sanitarne. Najgorszy stan sanitarny

prezentowały Jezioro Kamionkowskie i staw w Parku Ujazdowskim.

4. Stan sanitarny wód badanych zbiorników był uzależniony od sezonu. Istotny wzrost bakterii

obserwowano latem, na co wpływał wzrost temperatury i dostępność biogenów.

5. Z uwagi na to, że zbiorniki wodne w parkach miejskich, mimo zakazów, są często

wykorzystywane jako miejsca rekreacji, aby nie stanowiły zagrożenia dla korzystających z nich

ludzi powinny podlegać okresowej kontroli sanitarno-epidemiologicznej.

*Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy za możliwość przeprowadzenia badań 
jakości wody na terenie parków miejskich Warszawy
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