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Źródła zasolenia wód powierzchniowych na 
terenach miejskich

 spływy roztopowe z ulic i chodników, 
opady atmosferyczne 
składniki uruchomione na skutek naturalnych 
procesów wietrzenia przebiegających w 
gruntach i glebach na obszarze zlewni 

Środki odladzające
chlorek magnezu, 
chlorek wapnia, 
octan wapniowo-magnezowy, 
octan potasu, 
mocznik, 
glikole

ŹŹrróóddłła zasolenia wa zasolenia wóód powierzchniowych na d powierzchniowych na 
terenach miejskichterenach miejskich

spspłływy roztopowe z ulic i chodnikywy roztopowe z ulic i chodnikóów, w, 
opady atmosferyczne opady atmosferyczne 
skskłładniki uruchomione na skutek naturalnych adniki uruchomione na skutek naturalnych 
procesprocesóów wietrzenia przebiegajw wietrzenia przebiegająących w cych w 
gruntach i glebach na obszarze zlewni gruntach i glebach na obszarze zlewni 

ŚŚrodki odladzajrodki odladzająącece
chlorek magnezu, chlorek magnezu, 
chlorek wapnia, chlorek wapnia, 
octan wapniowooctan wapniowo--magnezowy, magnezowy, 
octan potasu, octan potasu, 
mocznik, mocznik, 
glikoleglikole



Najpopularniejszym sposobem walki z oblodzoną
 nawierzchnią

 
dróg jest stosowanie bezpośrednio na 

drogę
 

chlorku sodu.
 

Zalety NaCl
 

jako substancji
 

odladzającej
niska cena, 
łatwość

 
stosowania 

wysoka skuteczność
 

do -9°C. 

Szacuje się, że 
w przybliżeniu 55% z zastosowanych soli jest 

transportowanych przez spływ powierzchniowy, zaś
 pozostałe 45% infiltruje przez gleby do wód 

podziemnych. 
ponad 100 kg soli aplikowane jest na 1 km 

autostrady, a ilość
 

wprowadzonych chlorków może 
się

 
wahać

 
od 45-98 t/km2/rok 

Najpopularniejszym sposobem walki z oblodzonNajpopularniejszym sposobem walki z oblodzonąą
 nawierzchninawierzchniąą

 
drdróóg jest stosowanie bezpog jest stosowanie bezpośśrednio na rednio na 

drogdrogęę
 

chlorku sodu.chlorku sodu.

Zalety Zalety NaClNaCl
 

jako substancjjako substancjii
 

odladzajodladzająąccejej
niska cena, niska cena, 
łłatwoatwośćść

 
stosowania stosowania 

wysoka skutecznowysoka skutecznośćść
 

do do --99°°C. C. 

Szacuje siSzacuje sięę, , żże e 
w przybliw przybliżżeniu 55% z zastosowanych soli jest eniu 55% z zastosowanych soli jest 

transportowanych przez sptransportowanych przez spłływ powierzchniowy, zayw powierzchniowy, zaśś
 pozostapozostałłe 45% infiltruje przez gleby do we 45% infiltruje przez gleby do wóód d 

podziemnych. podziemnych. 
ponad 100 kg soli aplikowane jest na 1 km ponad 100 kg soli aplikowane jest na 1 km 

autostrady, a iloautostrady, a ilośćść
 

wprowadzonych chlorkwprowadzonych chlorkóów mow możże e 
sisięę

 
wahawahaćć

 
od 45od 45--98 t/km2/rok 98 t/km2/rok 



Negatywne oddziaływanie zasolenia to:
zakwaszenie wód powierzchniowych 
zwiększenie mobilności innych metali i 
zwiększenie dostępności metali ciężkich. 
zmniejszenie

 
ilości

 
rozpuszczonego tlenu i 

składników odżywczych, co może prowadzić
 do eutrofizacji 

spadek bioróżnorodności bentosu, owadów 
wodnych, peryfitonu, 
spadek liczebności mikroorganizmów 
rozkładających szczątki roślinne. 

Negatywne oddziaNegatywne oddziałływanie zasolenia to:ywanie zasolenia to:
zakwaszenie wzakwaszenie wóód powierzchniowych d powierzchniowych 
zwizwięększenie mobilnokszenie mobilnośści innych metali i ci innych metali i 
zwizwięększenie dostkszenie dostęępnopnośści metali cici metali ciężężkich. kich. 
zmniejszzmniejszenieenie

 
iloilośścici

 
rozpuszczonego tlenu i rozpuszczonego tlenu i 

skskłładnikadnikóów odw odżżywczych, co ywczych, co momożże e prowadziprowadzićć
 do eutrofizacji do eutrofizacji 

spadspadeek biork bioróóżżnorodnonorodnośści bentosu, owadci bentosu, owadóów w 
wodnych, wodnych, peryfitonuperyfitonu, , 
spadek liczebnospadek liczebnośści mikroorganizmci mikroorganizmóów w 
rozkrozkłładajadająących szczcych szcząątki rotki rośślinnelinne. 



Teren badań

Potok Służewiecki 
 powierzchnia całkowita zlewni 

wynosi 54,8 km2

  długość
 

cieku (14,9 km) 
 ponad 30 dopływów 

Zlewnia Potoku charakteryzuje się
 dużym udziałem powierzchni 

zabudowanych (osiedla 
mieszkaniowe,drogi).

 
Obszarami o wyraźnej antropopresji 
są

 
tereny

 
: 

 portu lotniczego Okęcie, 
 osiedli mieszkaniowych, budynków 

biurowych,
 oraz 

 infrastruktura komunikacyjna

Teren badaTeren badańń

Potok SPotok Słłuużżewiecki ewiecki 
 powierzchnia capowierzchnia całłkowita zlewni kowita zlewni 

wynosi 54,8 kmwynosi 54,8 km22

 ddłługougośćść
 

cieku (14,9 km) cieku (14,9 km) 
 ponad 30 dopponad 30 dopłływywóów w 

Zlewnia Potoku charakteryzuje siZlewnia Potoku charakteryzuje sięę
 dudużżym udziaym udziałłem powierzchni em powierzchni 

zabudowanych (osiedla zabudowanych (osiedla 
mieszkaniowe,drogimieszkaniowe,drogi).).

Obszarami o wyraObszarami o wyraźźnej antropopresji nej antropopresji 
ssąą

 
terenytereny

 
: : 

 portu lotniczego Okportu lotniczego Okęęcie, cie, 
 osiedli mieszkaniowych, budynkosiedli mieszkaniowych, budynkóów w 

biurowych,biurowych,
oraz oraz 
 infrastruktura komunikacyjnainfrastruktura komunikacyjna

http://warszawa.mapofpoland.pl/Warszawa,galeria,94.html#galeria
http://warszawa.mapofpoland.pl/Warszawa,galeria,117.html#galeria


W latach 2007-2010 z Potoku Służewieckiego, jego dopływów 
oraz z Jeziora Wilanowskiego

 16-krotnie pobrano do badań
 

próbki wód 

W latach 2007W latach 2007--2010 z Potoku S2010 z Potoku Słłuużżewieckiego, jego dopewieckiego, jego dopłływywóów w 
oraz z Jeziora Wilanowskiegooraz z Jeziora Wilanowskiego

1616--krotnie pobrano do badakrotnie pobrano do badańń
 

prpróóbki wbki wóód d 



L.p.L.p. StanowiskoStanowisko

11 Potok SPotok Słłuużżewiecki (12 700 m), wlot do kolektora pewiecki (12 700 m), wlot do kolektora płłynynąącego pod lotniskiemcego pod lotniskiem

22 Potok SPotok Słłuużżewiecki (8 840 ewiecki (8 840 m),wypm),wypłływyw
 

spod lotniska ponispod lotniska poniżżej ul. ej ul. WiraWirażżowejowej

33 Potok SPotok Słłuużżewiecki (8 420 m), ul. Kewiecki (8 420 m), ul. Kłłobucka, wodowskaz nr 1obucka, wodowskaz nr 1

44 Potok SPotok Słłuużżewiecki (7 900 m,) dopewiecki (7 900 m,) dopłływ z Rowu Grabowskiego yw z Rowu Grabowskiego 

55 Potok SPotok Słłuużżewiecki ewiecki ((7 200 7 200 m),m),
 

budynek Poczty Polskiej, wodowskaz nr 3budynek Poczty Polskiej, wodowskaz nr 3

66 Potok SPotok Słłuużżewiecki (6 880 m), Wyewiecki (6 880 m), Wyśścigi Konne, wodowskaz nr 4 cigi Konne, wodowskaz nr 4 

77 Potok SPotok Słłuużżewiecki (6ewiecki (6
 

300 m), Rzymowskiego, wodowskaz nr 5 (n=18)300 m), Rzymowskiego, wodowskaz nr 5 (n=18)

88 Potok SPotok Słłuużżewiecki (5ewiecki (5
 

900 m), ul. Pu900 m), ul. Pułławska, wodowskaz nr 6 awska, wodowskaz nr 6 

99 Potok SPotok Słłuużżewiecki (5ewiecki (5
 

300 m), ul. Roso300 m), ul. Rosołła, wodowskaz nr 7a, wodowskaz nr 7

1010 Potok SPotok Słłuużżewiecki (2 900 m), ujewiecki (2 900 m), ujśście Rowu Wolica, wodowskaz nr 8cie Rowu Wolica, wodowskaz nr 8

1111 Potok SPotok Słłuużżewiecki (1ewiecki (1
 

420 m), ul. Kosiarzy (n=16)420 m), ul. Kosiarzy (n=16)

1212 Potok SPotok Słłuużżewiecki, ujewiecki, ujśście do Jez. Wilanowskiego, wodowskaz nr 9 (n=17)cie do Jez. Wilanowskiego, wodowskaz nr 9 (n=17)



L.p.L.p. StanowiskoStanowisko
11 DopDopłływ kolektora spod ul. 17go Styczniayw kolektora spod ul. 17go Stycznia
22 DopDopłływ z drenu, powyyw z drenu, powyżżej mostu na ul. Wiraej mostu na ul. Wirażżowej, brzeg prawyowej, brzeg prawy
33 DopDopłływ z drenu, poniyw z drenu, poniżżej mostu na ul. Wiraej mostu na ul. Wirażżowej, brzeg prawyowej, brzeg prawy
44 DopDopłływ z drenu przed torami kolejowymi, brzeg lewy, 300 mmyw z drenu przed torami kolejowymi, brzeg lewy, 300 mm
55 DopDopłływ z drenu za torami kolejowymi, brzeg prawy, 50 mmyw z drenu za torami kolejowymi, brzeg prawy, 50 mm
66 RRóów Grabowski ujw Grabowski ujśście do Potoku Scie do Potoku Słłuużżewieckiego wodowskaz nr 2ewieckiego wodowskaz nr 2
77 OdpOdpłływ ze Stawu Beryw ze Stawu Beręęsewicza (staw dolny) przy ul.sewicza (staw dolny) przy ul.ŁąŁączynyczyny
88 RRóów Bokserski w Bokserski 
99 DopDopłływ z kolektora spod ul. Puyw z kolektora spod ul. Pułławskiej  awskiej  
1010 DopDopłływ z kolektora spod ul. Puyw z kolektora spod ul. Pułławskiej  awskiej  
1111 DopDopłływ z kolektora "MPWIK"  yw z kolektora "MPWIK"  
1212 DopDopłływ z kolektora spod ul. Rosoyw z kolektora spod ul. Rosołłaa
1313 KanaKanałł

 
Wolicki za przepompowniWolicki za przepompowniąą

1414 RRóów Wolica ujw Wolica ujśście do Potoku Scie do Potoku Słłuużżewieckiegoewieckiego



L.p.L.p. StanowiskoStanowisko WarstwaWarstwa
 

wodywody

11 Jezioro WilanowskieC1Jezioro WilanowskieC1 naddennanaddenna

22 Jezioro Wilanowskie C1Jezioro Wilanowskie C1 powierzchniowapowierzchniowa

33 Jezioro WilanowskieC2Jezioro WilanowskieC2 naddennanaddenna

44 Jezioro Wilanowskie C2Jezioro Wilanowskie C2 powierzchniowapowierzchniowa

55 Jezioro Wilanowskie C3Jezioro Wilanowskie C3 powierzchniowapowierzchniowa

66 Jezioro Wilanowskie C4Jezioro Wilanowskie C4 naddennanaddenna

77 Jezioro Wilanowskie C4Jezioro Wilanowskie C4 powierzchniowapowierzchniowa

z stanowiska C3, ze względu na małą
 

głębokość
 

jezioro w tym miejscu 
nie pobrano próbki wody naddennej. 

z stanowiska C3, ze wzglz stanowiska C3, ze wzglęędu na madu na małąłą
 

ggłęłębokobokośćść
 

jezioro w tym miejscu jezioro w tym miejscu 
nie pobrano prnie pobrano próóbki wody naddennej. bki wody naddennej. 



Próbki były pobierane wspólnie przez pracowników 
Miejskiego Laboratorium Chemicznego przy 
Urzędzie m.st. Warszawy i Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszawskiej. 

Oznaczenia parametrów fizycznych i chemicznych 
w próbkach wody wykonane zostały przez Miejskie 
Laboratorium Chemiczne przy Urzędzie m.st. 
Warszawy. W próbkach oznaczane zostały 
wskaźniki zasolenia: przewodność

 
elektrolityczna, 

zawartość
 

substancji rozpuszczonych, siarczanów, 
chlorków, wapnia, magnezu, sodu i potasu. 

Badania wykonane zostały według Norm Polskich 
lub procedur badawczych opracowanych przez 
Miejskie Laboratorium Chemiczne przy Urzędzie 
m.st. Warszawy.

 

PrPróóbki bybki byłły pobierane wspy pobierane wspóólnie przez pracowniklnie przez pracownikóów w 
Miejskiego Laboratorium Chemicznego przy Miejskiego Laboratorium Chemicznego przy 
UrzUrzęędzie m.st. Warszawy i Wydziadzie m.st. Warszawy i Wydziałłu Inu Inżżynierii ynierii 
ŚŚrodowiska Politechniki Warszawskiej. rodowiska Politechniki Warszawskiej. 

Oznaczenia parametrOznaczenia parametróów fizycznych i chemicznych w fizycznych i chemicznych 
w prw próóbkach wody wykonane zostabkach wody wykonane zostałły przez Miejskie y przez Miejskie 
Laboratorium Chemiczne przy UrzLaboratorium Chemiczne przy Urzęędzie m.st. dzie m.st. 
Warszawy. W prWarszawy. W próóbkach oznaczane zostabkach oznaczane zostałły y 
wskawskaźźniki zasolenia: przewodnoniki zasolenia: przewodnośćść

 
elektrolityczna, elektrolityczna, 

zawartozawartośćść
 

substancji rozpuszczonych, siarczansubstancji rozpuszczonych, siarczanóów, w, 
chlorkchlorkóów, wapnia, magnezu, sodu i potasu. w, wapnia, magnezu, sodu i potasu. 

Badania wykonane zostaBadania wykonane zostałły wedy wedłług Norm Polskich ug Norm Polskich 
lub procedur badawczych opracowanych przez lub procedur badawczych opracowanych przez 
Miejskie Laboratorium Chemiczne przy UrzMiejskie Laboratorium Chemiczne przy Urzęędzie dzie 
m.st. Warszawy.m.st. Warszawy.




 

wody powierzchniowe Europy –
 

7,7


 
Wody I klasy jakości –

 
6,5-8,5


 

Wody V klasy jakości <5,5 lub >9,0


 

wody powierzchniowe Europy wody powierzchniowe Europy ––
 

7,77,7


 
Wody I klasy jakoWody I klasy jakośści ci ––

 
6,56,5--8,58,5


 

Wody V klasy jakoWody V klasy jakośści <5,5 lub >9,0ci <5,5 lub >9,0

OdczynOdczynOdczyn

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/PotamogetonCrispus.jpg



 

wody powierzchniowe Europy –
 

300 S/m, 


 
Wody I klasy jakości –

 
500 S/cm


 

Wody V klasy jakości -
 

>2000 S/cm


 

wody powierzchniowe Europy wody powierzchniowe Europy ––
 

300 300 S/m, S/m, 


 
Wody I klasy jakoWody I klasy jakośści ci ––

 
500 500 S/cmS/cm


 

Wody V klasy jakoWody V klasy jakośści ci --
 

>2000 >2000 S/cmS/cm

Przewodność
 elektrolityczna 

PrzewodnoPrzewodnośćść
 elektrolityczna elektrolityczna 




 

Wody I klasy jakości –
 

300 mg/l 


 
Wody V klasy jakości -

 
>1200 mg/l


 

Wody I klasy jakoWody I klasy jakośści ci ––
 

300 mg/l 300 mg/l 


 
Wody V klasy jakoWody V klasy jakośści ci --

 
>1200 mg/l>1200 mg/l

Substancje 
rozpuszczone

 

Substancje Substancje 
rozpuszczonerozpuszczone



PotasPotasPotas


 

Wody powierzchniowe Europy –
 

1,6 mg/l,


 
Wody powierzchniowe Polski -

 
11 mg/l,


 

Jeziora Polski –
 

5 mg/l 


 
Tanew -

 
3 mg/l


 

Pilica -
 

3 mg/l


 

Wody powierzchniowe Europy Wody powierzchniowe Europy ––
 

1,6 mg/l,1,6 mg/l,


 
Wody powierzchniowe Polski Wody powierzchniowe Polski --

 
11 mg/l,11 mg/l,


 

Jeziora Polski Jeziora Polski ––
 

5 mg/l 5 mg/l 


 
Tanew Tanew --

 
3 mg/l3 mg/l


 

Pilica Pilica --
 

3 mg/l3 mg/l



WapńWapWapńń



 
Wody powierzchniowe Europy –

 
40,2 mg/l, 



 
Wody powierzchniowe Polski -

 
79 mg/l,



 
Jeziora Polski –

 
54 mg/l,



 
Soła -

 
40 mg/l,



 
Brda –

 
58 mg/l,



 
Wody I klasy jakości –

 
50 mg/kg,



 
Wody V klasy jakości -

 
>400 mg/kg.



 
Wody powierzchniowe Europy Wody powierzchniowe Europy ––

 
40,2 mg/l, 40,2 mg/l, 



 
Wody powierzchniowe Polski Wody powierzchniowe Polski --

 
79 mg/l,79 mg/l,



 
Jeziora Polski Jeziora Polski ––

 
54 mg/l,54 mg/l,



 
SoSołła a --

 
40 mg/l,40 mg/l,



 
Brda Brda ––

 
58 mg/l,58 mg/l,



 
Wody I klasy jakoWody I klasy jakośści ci ––

 
50 mg/kg,50 mg/kg,



 
Wody V klasy jakoWody V klasy jakośści ci --

 
>400 mg/kg.>400 mg/kg.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Typha_latifolia_02_bgiu.jpg


MagnezMagnezMagnez


 

wody powierzchniowe Europy –
 

6,0 mg/l, 


 
Wody powierzchniowe Polski –

 
11,5 mg/l


 

Jeziora Polski –
 

9,9 mg/l 


 
Sola –

 
5,5 mg/l


 

Nida -5,8 mg/l


 
Wody I klasy jakości -

 
<50 mg/l


 

wody powierzchniowe Europy wody powierzchniowe Europy ––
 

6,0 mg/l, 6,0 mg/l, 


 
Wody powierzchniowe Polski Wody powierzchniowe Polski ––

 
11,5 mg/l11,5 mg/l


 

Jeziora Polski Jeziora Polski ––
 

9,9 mg/l 9,9 mg/l 


 
Sola Sola ––

 
5,5 mg/l5,5 mg/l


 

Nida Nida --5,8 mg/l5,8 mg/l


 
Wody I klasy jakoWody I klasy jakośści ci --

 
<50 mg/l<50 mg/l



SódSSóódd


 

wody powierzchniowe Europy -
 

6,58 mg/l, 


 
Wody powierzchniowe Polski -

 
16 mg/l,


 

Jeziora Polski –
 

12 mg/kg 


 
Tanew -

 
8 mg/l


 

Wel -
 

9 mg/l


 

wody powierzchniowe Europy wody powierzchniowe Europy --
 

6,58 mg/l, 6,58 mg/l, 


 
Wody powierzchniowe Polski Wody powierzchniowe Polski --

 
16 mg/l,16 mg/l,


 

Jeziora Polski Jeziora Polski ––
 

12 mg/kg 12 mg/kg 


 
Tanew Tanew --

 
8 mg/l8 mg/l


 

Wel Wel --
 

9 mg/l9 mg/l



ChlorkiChlorkiChlorki


 

wody powierzchniowe Europy –
 

8,828 mg/l, 


 
Wody I klasy jakości –

 
100 mg/l


 

Wody V klasy jakości -
 

>400 mg/l


 

wody powierzchniowe Europy wody powierzchniowe Europy ––
 

8,828 mg/l, 8,828 mg/l, 


 
Wody I klasy jakoWody I klasy jakośści ci ––

 
100 mg/l100 mg/l


 

Wody V klasy jakoWody V klasy jakośści ci --
 

>400 mg/l>400 mg/l

http://staw.bieleccy.com.pl/str6_kaczeniec.html


SiarczanySiarczany

Wody powierzchniowe Europy Wody powierzchniowe Europy ––
 

16,1 mg/l, 16,1 mg/l, 


 
Wody powierzchniowe Polski Wody powierzchniowe Polski ––

 
58 mg/l,58 mg/l,



 
Jeziora Polski Jeziora Polski --

 
46 mg/l, 46 mg/l, 



 
Tanew Tanew --

 
33 mg/l,33 mg/l,



 
Sola Sola --

 
37 mg/l,37 mg/l,



 
Brda Brda ––

 
29 mg/l,29 mg/l,



 
Wody I klasy jakoWody I klasy jakośści ci ––

 
100 mg/l,100 mg/l,



 
Wody V klasy jakoWody V klasy jakośści i ci i --

 
>300 mg/l.>300 mg/l.



•
 

Główną
 

przyczyną
 

obniżenia jakości wody 
Potoku Służewieckiego są

 
wysokie w niej 

zawartości substancji rozpuszczonych 
wpływających na wielkość

 
przewodności 

elektrolitycznej, przede wszystkim chlorków, 
siarczanów, wapnia i sodu, w mniejszym 
stopniu magnezu i potasu. 

•
 

Zanieczyszczenie wód Potoku Służewieckiego 
jest następstwem odbierania przez niego 
różnego rodzaju dopływów –

 
spływy deszczowe 

i roztopowe, doprowadzane przez rowy, 
kolektory i dreny.  

••
 

GGłłóównwnąą
 

przyczynprzyczynąą
 

obniobniżżenia jakoenia jakośści wody ci wody 
Potoku SPotoku Słłuużżewieckiego sewieckiego sąą

 
wysokie w niej wysokie w niej 

zawartozawartośści substancji rozpuszczonych ci substancji rozpuszczonych 
wpwpłływajywająących na wielkocych na wielkośćść

 
przewodnoprzewodnośści ci 

elektrolitycznej, przede wszystkim chlorkelektrolitycznej, przede wszystkim chlorkóów, w, 
siarczansiarczanóów, wapnia i sodu, w mniejszym w, wapnia i sodu, w mniejszym 
stopniu magnezu i potasu. stopniu magnezu i potasu. 

••
 

Zanieczyszczenie wZanieczyszczenie wóód Potoku Sd Potoku Słłuużżewieckiego ewieckiego 
jest nastjest nastęępstwem odbierania przez niego pstwem odbierania przez niego 
rróóżżnego rodzaju dopnego rodzaju dopłływywóów w ––

 
spspłływy deszczowe ywy deszczowe 

i roztopowe, doprowadzane przez rowy, i roztopowe, doprowadzane przez rowy, 
kolektory i dreny.  kolektory i dreny.  



•
 

Zanieczyszczenie wody Jeziora Wilanowskiego, 
spowodowane jest z jednej strony dopływem do 
niego zanieczyszczonych wód Potoku 
Służewieckiego, z drugiej zaś

 
jest skutkiem 

bardzo intensywnych procesów parowania w 
okresie letnim, jak również

 
bardzo ograniczoną

 wymianą
 

wód w zbiorniku. 

•
 

Wody Jeziora Wilanowskiego, zwłaszcza w 
warstwie wody naddennej, charakteryzują

 
się

 bardzo wysoką
 

zawartością
 

chlorków i sodu, 
50-100 -

 
krotnie wyższą

 
niż

 
obserwowana 

przeciętnie w lądowych wodach 
powierzchniowych. 

••
 

Zanieczyszczenie wody Jeziora Wilanowskiego, Zanieczyszczenie wody Jeziora Wilanowskiego, 
spowodowane jest z jednej strony dopspowodowane jest z jednej strony dopłływem do ywem do 
niego zanieczyszczonych wniego zanieczyszczonych wóód Potoku d Potoku 
SSłłuużżewieckiego, z drugiej zaewieckiego, z drugiej zaśś

 
jest skutkiem jest skutkiem 

bardzo intensywnych procesbardzo intensywnych procesóów parowania w w parowania w 
okresie letnim, jak rokresie letnim, jak róówniewnieżż

 
bardzo ograniczonbardzo ograniczonąą

 wymianwymianąą
 

wwóód w zbiorniku. d w zbiorniku. 

••
 

Wody Jeziora Wilanowskiego, zwWody Jeziora Wilanowskiego, zwłłaszcza w aszcza w 
warstwie wody naddennej, charakteryzujwarstwie wody naddennej, charakteryzująą

 
sisięę

 bardzo wysokbardzo wysokąą
 

zawartozawartośściciąą
 

chlorkchlorkóów i sodu, w i sodu, 
5050--100 100 --

 
krotnie wykrotnie wyżższsząą

 
niniżż

 
obserwowana obserwowana 

przeciprzecięętnie w ltnie w ląądowych wodach dowych wodach 
powierzchniowych. powierzchniowych. 
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