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Od lipca roku 2010 bateria komercyjnych, stan-
daryzowanych biotestów jest stosowana w monito-
ringu wód Zbiornika Goczałkowickiego, a jej wyniki 
są porównywane z wynikami standardowego moni-
toringu określanego prawem. Zakłada się możliwości 
wykorzystania wyników biotestów w szczegółowych 
scenariuszach pracy Zbiornika.

projektu będzie system informacyjny (bazujący na 
monitoringu, modelach zintegrowanych i szczegó-
łowych scenariuszach działań) ułatwiający bieżącą 
ocenę stanu Zbiornika, prognozowanie krótko- i 
długoterminowych zmian oraz podejmowanie ra-
cjonalnych decyzji w zakresie ochrony, utrzymania 
i zarządzania Zbiornikiem.

THE VIABILITY OF ECOTOXICOLOGICAL BIOTESTS FOR ASSESSMENT OF BIOLOGICAL STATUS 
OF SURFACE WATERS — GOCZALKOWICE WATER RESERVOIR EXAMPLE

Summary

Implementation of ecotoxicological biotests for 
monitoring of water quality in water reservoirs is 
one of the aims of the project “Integrated system 
supporting management and protection of water 
reservoir (ZiZOZap)”. The project is executed within 
The Programme Innovative Economy under National 
Strategic Reference Framework as a part of intro-
ducing Water Framework Directive. The model ob-
ject of the Project is Goczalkowice Water Reservoir. 
The main purposes of the Project are maintaining a 
good condition of the Reservoir for future and pre-
vent processes of its aging and degradation. The fi-
nal product of the Project will be an informational 
system based on the results of environmental moni-
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toring, numerical models of reservoir and relative 
management scenarios. The system will allow per-
manent assessment of current reservoir condition 
as well as prediction of its short time and long time 
alterations. In consequence, these may lead to ra-
tionale decisions referring to reservoir management. 
Since July 2010 a battery of standardized commer-
cial biotests is applied for water quality monitoring 
in Goczalkowice Reservoir. The obtained results are 
referred to the standards set by governmental and 
EC ordinances. We assume the biotests would be 
useful in constructing detailed scenarios of the res-
ervoir management..
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