
Przepływająca przez nasze miasto rzeka Kwisa rodzi się w Górach Izerskich na 
północnych zboczach Izerskich Garbów, na południowy wschód od Świeradowa 

Zdroju. Jej długość to 126,8 km, całkowita powierzchnia zlewni wynosi 
1026 km2 w tym 994,9 km2 tylko na terenie Polski. Głównymi dopływami Kwisy 
są: Czarny Potok, Miłoszowski Potok, Siekierka, Oldza i Olszówka, sama zaś 

jest największym dopływem Bobru. Aż do Mirska Kwisa jest typowym 
strumieniem górskim z bystrym prądem i zimną wodą o dużej zawartości tlenu. 

Na 35 kilometrze biegu od źródeł jest przegrodzona zaporą w Złotnikach, a 5 km 
niżej zaporą w Leśnej. Po przepłynięciu kaskady zbiorników charakter rzeki i jej 

otoczenia zmienia się. Kwisa staje się rzeką podgórską, nadal o bystrym 
prądzie, ale w jej dnie pojawia się roślinność - włosienniczniki i rdestnice. 

Poniżej Nowogrodźca opuszcza Pogórze Izerskie i wpływa w obszar Borów 
Dolnośląskich, gdzie poza samą doliną rzeki prawie całą zlewnię pokrywają 

zwarte kompleksy leśne. Ze względu na to, że w dolnym biegu rzeka przepływa 
przez żwiry i piaski, nie ma na tym odcinku dopływów.

Na ilo úę wody w Kwisie maj¹ 
wyraüny wp³yw opady w Górach 
Izerskich, nazywanych czźsto 
"krain¹  deszczowców", oraz regu-
lacje przez zbiorniki w Leúnej 
i Osiecznicy. 

W zwi¹zku z tym obserwujemy 
bardzo szybki przybór iloúci wody , 
ale teæ i bardzo szybki jej spadek. 
Przebudowany przez cz³owieka 
krajobraz, zachodz¹ce zmiany 
klimatyczne, a takæe brak 
najzwyklejszej przezornoúci  i wy-
obraüni doprowadzi³ do tego, 
æe nawet padaj¹ce przez 3-4 dni 
deszcze lub szybko topniej¹ce w 
górach úniegi potrafi¹ stworzyę 
zagroæenie dla ludzkich siedzib. 

W 2005 roku kontrolowano rzekź Kwisź w 7 przekrojach kontrolno-pomiarowych, 
jak równieæ jej dop³ywy w przekrojach ujúciowych.
Z opracowanego projektu pilotaæowego, dr inæ. Janusza Przew³ockiego z Instytutu 
Ochrony årodowiska Oddzia³ we W roc³awiu wynika, æe wymogom dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady sprosta³y nieliczne z nich, 
tj.: w Mirsku, Gryfowie ål¹skim, Lubomierzu i Osiecznicy . W ramach tego projektu 
wykonano analizź gospodarki wodno-úciekowej dorzecza Kwisy , z której wynika, 
æe liczba ludnoúci zamieszkuj¹ca zlewniź Kwisy wynosi ok. 100 000, natomiast 
odsetek ludnoúci korzystaj¹cej z kanalizacji we wsiach gmin zosta³ oszacowany 
poniæej 10%.

Wody Kwisy w piźciu punktach kontrolnych wykazywa³y IV klasź tzn. wodź 
o niezadowalaj¹cej jakoúci, a w dwóch punktach – III klasź, tzn. wodź 
O zadowalaj¹cej jakoúci.
Z oceny stanu czystoúci rzek województwa dolnoúl¹skiego w 2005 roku wynika, 
æe g³ównymi üród³ami zanieczyszczeń wód rzeki Kwisy s¹ úcieki bytowe 
i przemys³owe pochodz¹ce z terenów miejskich, tj. åwieradowa Zdroju i Lubania, 
z terenu gmin miejsko – wiejskich: Mirska, Lubomierza, Gryfowa ål¹skiego, 
Leúnej, Nowogrodüca, Olszyny i Osiecznicy . Obecy stan czystoúci wody rzeki 
Kwisy stanowi zagroæenie dla fauny i flory rzeki Kwisy.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO 
pt. “Ochrona fauny i flory rzeki Kwisy”

20 czerwca, w ramach programu edukacji ekologicznej, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
pt. „Ochrona fauny i flory rzeki Kwisy”. Celem konkursu było promowanie aktywnych metod edukacji 
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs miał na celu zachęcenie uczniów i nauczycieli przed-
miotów przyrodniczych z lokalnych szkół i przedszkoli do zwiększonej aktywności w poznawaniu za-
gadnień przyrodniczych i ekologicznych Kwisy oraz promowanie idei proekologicznego stylu życia. 
Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły i przedszkola z terenu gminy i miasta (dziewięć jednos-
tek edukacyjnych): Oddział Przedszkolny w Gryfowie Śląskim, Oddział przedszkolny w  Rząsinach, 
Szkoła Podstawowa w Krzewiu Wielkim, Szkoła Podstawowa w Uboczu, Szkoła Podstawowa, Szkoła 
Podstawowa w Gryfowie Śląskim, Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. 

Prace zosta³y ocenione i nagrodzone w czterech 
kategoriach wiekowych : 
Przedszkola: 
1 nagroda: Ola Tomaszewska (Oddzia³ Przedszkolny w Gryfowie ål¹skim)
2 nagroda: Kamil Olszewski (Oddzia³ Przedszkolny w Gryfowie ål¹skim)
3 nagroda: Oliwia Sawczak (Oddzia³ Przedszkolny w Gryfowie ål¹skim)
Wyróænione prace: Pawe³ Marczak, Katrzyna Szeliga, Anna Denisienko, 
Aleksandra Ko³ataj, Oktawia Sawczak, Artur Sikora 

Szko³y podstawowe:
1 nagroda: Sylwia Cybulska (Szko³a Podstawowa w Uboczu) 
oraz Karolina Braænikow (Szko³a Podstawowa w Gryfowie ålaskim),
2 nagroda: Dorota Mazur oraz Paulina Stolarczyk (SP w Gryfowie ålaskim)
3 nagroda:  Anita Celuch (Szko³a Podstawowa w Uboczu) 
oraz Dominika K¹dzio³a  (Szko³a Podstawowa w Gryfowie ålaskim)
Wyróænione prace: Dominika Bałut, Julia Szczepańska, Marcelina Zwierzańska, 
Karolina Olejarz, Renata Wojciechowska, Dawid åwiercz, Mateusz Czerwiński, 
Weronika Wysopal, Jakub Zeme³ko, Anna Szostak, Mateusz Baszak, Patrycja 
Werkowska, Kamila Kucza, Magdalena Gajczyk, Patrycja Ziźba

Szko³y gimnazjalne:
1 nagroda: Agnieszka Pasternak (Gimnazjum w Gryfowie ål¹skim)
2 nagroda: Paulina Samborska (Gimnazjum w Gryfowie ål¹skim)
3 nagroda: Kamil Koz³owski (Gimnazjum w Gryfowie ål¹skim)
Prace wyróænione: Joanna Wróblewska 

Szko³y ponadgimnazjalne:
1 nagroda: Szymon Respondek (ZSOiZ w Gryfowie ål¹skim)
2 nagroda: Jaros³aw Wolsztajn (ZSOiZ w Gryfowie ål¹skim)
3 nagroda: Piotr Kusiakiewicz (ZSOiZ w Gryfowie ål¹skim)

Istotnym za³oæeniem tego etapu konkursu by³o zbieranie z terenu gminy i miasta Gryfowa 
ål¹skiego informacji o zagroæeniach fauny i flory rzeki Kwisy w celu przygotowania prac, 
które zostan¹ wystawione na wystawie plenerowej podczas tegorocznych Kwisonaliów . 
Zak³ada siź, æe wystawa w szczególny sposób uwraæliwi odbiorców na zagadnienia ochrony 
fauny i flory rzeki Kwisy. Ponadto jej celem będzie promowanie walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych regionu, a zarazem ukierunkowanie na moæliwoúci wykorzystania potencja³u 
rzeki Kwisy, np. łagodne formy turystyki w regionie (agro i ekoturystyka). W celu dotarcia do
 jak najwiźkszej iloúci odbiorców , program edukacji proekologicznej wykorzystuje trzydniowe 
úwiźto Gryfowa ål¹skiego pt. „Kwisonalia”.

Agnieszka Pasternak (I nagroda, Gimnazjum, Gryfów Śl.)

Ola Tomaszewska (I nagr., Przedszkole, Gryfów Śl.)Sylwia Cybulska (I nagroda, SP Ubocze)  Karolina Braænikow (I nagroda, SP Gryfów Śl.)

Szymon Respondek (I nagroda, ZSOiZ w Gryfowie ål .)
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SSAKI
W dorzeczu Kwisy zlokalizowano wystźpowanie ok. 50 gatunków ssaków. Spotkaę moæemy 
np. z parzystokopyte - jelenia, sarnź, daniela, dzika, lisa; z ³asicowatych - borsuka, kunź 
leún¹ i domow¹, tchórza, gronostaja, ³asicź; z owadoæernych - jeæa zachodniego, jeæa 
wschodniego, kreta; z ryjówkowatych - ryjówkź aksamitn¹, ryjówkź malutk¹, ryjówkź górsk¹, 
rzźsorka rzeczka, ziźbie³ka karliczka; z pospolitych gryzoni wystźpuj¹ nornikowate i myszo -
wate, a z wiewiórkowatych - wiewiórka ruda i wiewiórka czarna; z pilchowatych stwierdzono 
wystźpowanie orzesznicy, niestety, piźknej popielicy nie uda³o siź aktualnie zlokalizowaę; 
najwiźkszy gryzoń - bóbr, który zosta³ ca³kowicie wytźpiony zosta³ wsiedlony na nasz teren 
z pó³nocno-wschodniej Polski.
Do zwierz¹t zwi¹zanych z rzek¹ naleæ¹ takie ssaki jak np. dobrze znana wydra i piæmak oraz 
najwiźkszy gatunek europejski ryjówkowatych - rzźsorek rzeczek, karczownik ziemnowodny 
i nietoperze, a wúród nich najmniejszy polski i europejski nietoperz karlik malutki.T e jedyne, 
zdolne do aktywnego lotu ssaki znajduj¹ siź w sytuacji nieustannego zagroæenia z powodu 
kurcz¹cych siź zasobów pokarmowych, niszczenia siedlisk i zimowisk. Na tym terenie rozpo -
znano aæ 8 gatunków nietoperzy. Naleæy, zatem zrobię wszystko, aæeby ochronię ich zmniej-
szaj¹c¹ siź populacjź. 

PTAKI
Nad Kwis¹ æyje oko³o 155 (na terenie samego Lubania 80) gatunków ptaków, z których wiźk-
szoúę jest pod ca³kowit¹ ochron¹, a 10 gatunków jest niestety zagroæonych. W tym lataj¹cym 
towarzystwie króluj¹; zimorodek, pluszcz, pliszka górska, s³owik szary, bocian czarny, ³abźdü 
niemy, æuraw, kania rdzawa, b³otniak ³¹kowy, puchacz oraz cietrzew i g³uszec. 
Doúę liczna jest grupa ptaków drapieænych Najciekawsze gniazda w nadrzecznych krzewach 
zak³adaj¹ remizy. W dziuplach dźbów tuæ nad rzek¹ moæna zobaczyę tracza nurogźsia - 
najwiźkszego z traczy oraz g¹go³a (gatunek zagroæony), jedyne w Polsce kaczki gnieædæ¹ce 
siź w dziuplach. Na stosunkowo bystrym nurcie unosz¹ siź majestatycznie - objźte ca³kowit¹ 
ochron¹ - ³abździe nieme. 
Niektóre pary maj¹ tu swoje miejsca sta³ego gniazdowania i pobytu inne zaú przylatuj¹ tylko 
na zimowiska. Doúę wartki nurt nie pozwala na szybkie zamarzanie wody i daje im szansź 
przetrwania w niekorzystnych warunkach. 

PŁAZY I GADY
Z p³azów moæemy spotkaę salamandrź plamist¹, rzekotkź drzewn¹, traszkź zwyczajn¹, gór -
sk¹ i grzebieniast¹, ropuchź szar¹ i æaby , a spoúród gadów zaskrońca zwyczajnego, jasz -
czurkź zwinkź, jaszczurkź æyworodn¹, æmijź zygzakowat¹, padalca. Wszystkie gady w Polsce 
s¹ pod ca³kowit¹ ochron¹. 

RYBY

strzźpotka edypusa, postojaka wiesio³kowca 
oraz piźknego motyla nocnego - zmierzch-
nicź trupi¹ g³ówkź. Æyj¹ tu takæe trzmiele, 
które wszystkie s¹ w Polsce pod ochron¹. 
Charakterystyczne dla terenów Kwisy s¹ teæ 
dwa piźkne motyle: rusa³ka pawik i rusa³ka 
æa³obnik. W wodach rzeki nie spotkamy nie-
stety juæ naszego polskiego raka rzecznego, 
który zosta³ wyparty przez sprowadzonego 
przed laty raka amerykańskiego. Nie spot-
kamy teæ skójki per³orodnej (s³odkowodnego 
ma³æa per³op³awa).

OWADY

Kwisź zasiedla 26 gatunków ryb i jeden ga-
tunek minoga. W wodzie uwijaj¹ siź pstr¹gi 
potokowe, lipienie, brzany, klenie i miźtusy. 
Æyj¹ wúród nich cztery gatunki ryb úciúle 
chronionych: strzebla potokowa, úliz, róæan -
ka i piskorz. Natomiast minóg strumieniowy 
zosta³ wpisany do "Polskiej Czerwonej Ksiźgi 
Zwierz¹t". Szczególnie bogate w rybostan s¹ 
wody dolnego biegu Kwisy w przeciwieństwie 
do odcinka górnego, gdzie przy zakwaszeniu 
wody, powyæej 4,3 pH w niektórych miejscach 
ryby zupe³nie nie wystźpuj¹. 
Wźdkarze w dolnym odcinku rzeki spotkali 
dwa nowe gatunki z rodziny ³ososiowatych 
g³owacice, która introdukowana w Bobrze 
przez Polski Zwi¹zek W źdkarski przesz³a do 
Kwisy, oraz troę wźdrown¹ . Podobnie jak 
sama rzeka tak i dwa jeziora, bźd¹ce integ -
ralnymi elementami hydrologicznymi Kwisy, 
tj. Jezioro Leúniańskie i Jezioro 
Z³otnickie, s¹ intensywnie zarybiane cen -
nymi gospodarczo gatunkami. Za gospodar-
kź rybn¹ w Kwisie odpowiada Polski Zwi¹zek 
Wźdkarski. Zagroæeniem dla rybostanu rzeki 
s¹ k³usownicy, którzy wyrz¹dzaj¹ najwiźksze 
szkody. Zagroæeniem dla ca³ej rzeki s¹ nie-
odpowiedzialni ludzie wyrzucaj¹cy do niej 
úmieci, urz¹dzaj¹cy na brzegami dzikie wy -
sypiska i odprowadzaj¹cy úcieki. 
Gospodark¹ zwierzyny ³ownej w dorzeczu 
Kwisy zajmuj¹ siź ko³a ³owieckie. Najwiźk -
szym zagroæeniem dla tej zwierzyny s¹ k³u-
sownicy oraz wa³źsaj¹ce siź psy i koty . K³u-
sownicy nie tylko, æe morduj¹ w okrutny spo-
sób zwierzźta, lecz równieæ, zastawiaj¹c si-
d³a w miejscach ogólnie dostźpnych stano-
wi¹ bezpoúrednie zagroæenie dla ludzi. W a-
³źsaj¹ce siź psy i koty nie tylko okaleczaj¹ 
i zabijaj¹ zwierzźta, ale takæe roznosz¹ 
wúciekliznź. 

F na i lor Kau f a wisy

Inwentaryzacje przyrodnicze nie zajmuj¹ siź drobnymi zwierzźtami, a szczególnie bezkrźgo -
wcami. Jedynym üród³em w tym aspekcie s¹ obserwacje i informacje od hobbystów . St¹d jest 
wiadome, æe w dorzeczu Kwisy wystźpuj¹ takie chronione owady wúród chrz¹szczy jak: lisz -
karz tźcznik, biegacz fioletowy i biegacz skórzasty, jelonek rogacz, i prawdopodobnie kozio-
róg bukowiec. Bogaty úwiat motyli ma i tutaj swoich przedstawicieli a z gatunków chronionych: 
mieniaka struænika, mieniaka tźczowca, pazia królowej, pazia æeglarza, przeplatkź auriniź, 

Obszary przy Kwisie odznaczaj¹ siź urozmaicon¹ szat¹ roúlinn¹. Na niszczonych przez wieki torfowiskach æyj¹ bardzo osobliwe 
gatunki roúlin, które w chwili obecnej naleæ¹ do najbardziej zagroæonych. Jednak pomimo tych niekorzystnych zmian, dokonanych 
przez cz³owieka, miejscowa flora w dalszym ci¹gu moæe uchodzię za bogat¹, interesuj¹c¹ i godn¹ ochrony . 
Szacuje siź, æe obecnie flora naczyniowa obszaru Zwi¹zku Gmin Kwisa liczy 800-900 gatunków, z czego 48 podlega ochronie, 
natomiast 15 gatunków objźtych jest ochron¹ ca³kowit¹. Stanowi to ponad 1 wszystkich chronionych w Polsce roúlin naczyniowych 
i najlepiej odzwierciedla rangź przyrodnicz¹ terenów nad Kwis¹. 
Szeroko rozumiane roúliny górskie najliczniej reprezentowane s¹ w po³udniowej i úrodkowej czźúci ziem ZG “Kwisa”. Wymienię na -
leæy np.. śnieæycź wiosenn¹, skrzyp olbrzmi, efektowne paprocie: piuropusznik strusi i podrzeń æebrowiec, goryczkź trojeúciw¹, 
parzyd³o leúne, kosodrzewinź czy teæ obran¹ za emblemat ZG “Kwisa”, arnikź górsk¹. 
Wielk¹ osobliwoúci¹ rodzimej flory jest sosna b³otna, rzadko spotykana w Polsce. Powsta³a w wyniku skrzyæowania siź sosny zwy -
czajnej z kosodrzewin¹. Zagroæona jest wyginiźciem nie tylko za spraw¹ osuszania torfowisk. 
Inn¹ unikatow¹ roúlin¹ Gór Izerskich jest brzoza kar³owata, stanowi¹ca tak jak sosna b³otna relikt polodowcowy . W Polsce roúnie 
zaledwie na trzech stanowiskach objźtych ochron¹ rezerwatow¹. Miejscowe torfowiska s³yn¹ takæe z owadoæernych rosiczek. 
W Górach Izerskich odnotowano ostatnio jeden gatunek – rosiczkź okr¹g³olistn¹. Innymi charakterystycznymi roúlinami torfowisk 
s¹ m.in.: æurawina b³otna oraz bardzo rzadka æurawina drobnolistna, której obecnoúę potwierdza siź w Górach Izerskich i pod 
Osiecznic¹, modrzewnica zwyczajna, we³nianka pochwowata, we³nianka w¹skolistna, czy rosn¹ca na torfowiskach Izerskich we -
³nianeczka darniowa i baæyna czarna. 
 

FLORA NAD IS KW Ą

Na terenach podmok³ych nierzadko wystźpuj¹ takæe wid³aki – wid³aczek torfowy, wid³ak ja³owcowaty, wid³ak goüdzisty . 
Storczykowate, zaliczane przez mi³oúników przyrody do najpiźkniejszych i najbardziej interesuj¹cych roúlin, reprezentowane s¹ 
przez 9 gatunków. Wiźkszoúę z nich roúnie na Pogórzu i w Górach Izerskich. Moæna tam spotkaę m.in. stoplamka plamistego, 
gó³kź d³ugoostrogow¹, podkolana bia³ego czy bu³awnika wielkokwiatowego. Wraz z biegiem Kwisy maleje róænorodnoúę gatun-
kowa storczyków, a zaznaczyę trzeba, æe naleæ¹ one do gin¹cej i powaænie zagroæonej grupy roúlin. 
W literaturze botanicznej z lasów Gór Izerskich podawana jest jedna z najpiźkniejszych roúlin polskich, lilia z³otog³ów . 
Na terenach pó³nocnych po³oæonych nad doln¹ Kwis¹ pojawia siź specyficzna flora, niespotykana w górnym dorzeczu. 
Tereny leúne, zw³aszcza rozleg³y kompleks Borów Dolnoúl¹skich kojarzone s¹ z obfitoúci¹ grzybów jadalnych.

STAN WÓD KWISY
W górnym biegu Kwisy, aæ po Swieradów, woda jest krystalicznie czysta. Niestety, nie stano-
wi wcale dogodnego siedliska dla wodnych zwierz¹t. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu s¹ gnej -
sowe ska³y i ³upki, które sprawiaj¹, æe naturalny odczyn wody w górnym biegu Kwisy jest kwa-
úny . Dodatkowo na obszarze zlewni górnej Kwisy do niedawna wystźpowa³y tragicznie zanie-
czyszczone opady atmosferyczne, co dodatkowo zakwasza³o wody rzeki. Paradoksalnie, 
lepsze warunki do æycia zwierzźta wodne mia³y dopiero tam, gdzie do rzeki wpada³y úcieki 
bytowe, które czźúciowo zobojźtnia³y kwaúne wody .

To jednak jeszcze nie wszystko. åwierkowe drzewostany , przewaæaj¹ce w zlewni górnego 
biegu Kwisy by³y nies³ychanie wraæliwe na kwaúne deszcze. Lasy umar³y! Podeszczowe wody 
przesta³y wsi¹kaę w úció³kź, zmniejszy³a siź naturalna retencja obszaru. Ekstremalnie niskie 
stany wody w okresie bezdeszczowym przeplataj¹ siź z katastrofalnymi wyæówkami po kilku 
dniach opadów. Podobnie jak ludziom, nie sprzyja to takæe mieszkańcom górnej Kwisy. Tylko 
wyj¹tkowo odporne na wahania poziomu wody , a jednoczeúnie toleruj¹ce zakwaszenie wody 
widelnice (Plecopterd) s¹ tu liczne.
W dalszym swym biegu Kwisa przep³ywa przez wiele miejscowoúci. Nawet oczyszczone 
úcieki przy niskich stanach wody powoduj¹, æe w rzece jest duæo zanieczyszczeń organicz-
nych oraz substancji uæyüniaj¹cych wodź - zwi¹zków fosforu i azotu. Ca³e szczźúcie w górs -
kiej rzece, w której woda jest zimna i zawiera duæo tlenu, takie zanieczyszczenia nie prowa-
dz¹ do zuboæenia úwiata zwierzźcego. Oprócz widelnic poniæej Or³owic liczne staj¹ siź jźtki 
(Ephemeropterd) i chruúciki (T richopterd), a mimo zanieczyszczeń bardzo liczne s¹ takæe ryby.

Najgorszy jest jednak stan sanitarny rzeki. Tylko powyæej åwieradowa pod wzglźdem sanitar -
nym Kwisa ma pierwsz¹ klasź czystoúci. Od åwieradowa, aæ po ujúcie liczba bakterii E. coli 
jest tak wielka, æe wody s¹ pozaklasowe. Ma to duæe znaczenie dla ludzi. Pozornie czysta 
woda kusi. Nie moæna jej jednak pię, a w skrajnych przypadkach nawet k¹piel staje siź ryzy-
kowna!
Dla æyj¹cych w wodzie zwierz¹t z³y stan sanitarny jest bez znaczenia. Co wiźcej, niektóre 
z nich odæywiaj¹ siź „bakteryjn¹ zupk¹". Na rozmaite sposoby - przy pomocy wieńca czu³ków 
(meszki Simuliidae), albo dziźki specjalnym sieciom (bezdomkowe chruúciki) filtruj¹ wodź, 
wy³awiaj¹c z niej mikroskopijne cz¹stki organiczne i bakterie. Ryby nie potrafi¹ korzystaę 
z unoszonych wod¹ mikroskopijnych cz¹stek. Chźtnie natomiast zjadaj¹ meszki i chruúciki. 
W ten sposób rzeka staje siź bardziej æyzna, moæe w niej æyę wiźcej pstr¹gów. Generalnie 
jednak wody Kwisy s¹ ma³o æyzne. Masa wodnych bezkrźgowców w okresie póünej wiosny , 
kiedy jest najwiźksza, nie przekracza 10 g/m2, podczas kiedy w nieodleg³ej Kaczawie siźga 
50 g/m2. Jest to zwi¹zane z niewielk¹ zasobnoúci¹ wody Kwisy w wapń.

Jako úę wód to nie jedyny problem Kwisy . Znaczny wp³yw na jej stan ekologiczny maj¹ takæe 
liczne obiekty hydrotechniczne, przerywaj¹ce ci¹g³oúę rzeki. Jest ich na Kwisie 33, w tym dwie 
duæe zapory - w Z³otnikach i Leúnej. Zapory, jazy i progi nie tylko uniemoæliwiaj¹ wźdrówki ry-
bom i niektórym wodnym bezkrźgowcom. Stwarzaj¹ takæe inne zagroæenia, jak chociaæby ko-
niecznoúę awaryjnych zrzutów wody tak duæych, æe woda porywa z dna magazynowane tam 
latami osady. „Ekologiczna" energia elektryczna uzyskiwana w MEW nie zawsze jest ekologi-
czna. 

Jak naprawdę jest z tą czystością?
Jako úę rzecznych wód moæna oceniaę na róæne sposoby. Gdyby wed³ug Dyrektyw 
Unii Europejskiej oceniaę Kwisź pod k¹tem przydatnoúci jej wód do spoæywania przez 
ludzi, to ocena by³aby z³a. Z kolei stosuj¹c unijne kryteria przydatnoúci wody do æycia
ryb, to w Kwisie jest ona bardzo dobra zarówno dla ryb karpiowatych (tu warunki nie 
s¹ zbyt ostre), jak i znacznie bardziej wymagaj¹cych ³ososiowatych.
Moæna wodź ocenię takæe na podstawie zamieszkuj¹cych j¹ organizmów. Gdy jako 
grupź, na podstawie której sporz¹dza siź ocenź weümie siź ryby , to Kwisa ma wody 
I i II klasy czystoúci, a z dolnoúl¹skich rzek moæe z ni¹ rywalizowaę jedynie Bóbr , 
górna Bystrzyca (do zbiornika w Lubachowie) i górna Nysa K³odzka. Stwarza to nad-
kwisiańskim gminom duæe moæliwoúci rozwoju turystyki wźdkarskiej. 
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