IX.3. Monitoring jezior w latach 2002-2003
W omawianym okresie na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono
badania 31 jezior, w tym 2 jeziora (Miedwie i Grodno) przebadano zarówno w roku 2002 jak
i w 2003.
Podstawowe dane morfometryczne dla badanych jezior podano w tabelach IX.3.1 i IX.3.2,
a ich po∏o˝enie wskazano na mapie IX.3.1.
By∏y to:
• w roku 2002: Adamowo, Grodno, Iƒsko, Iƒsko-Odnoga Linowska, Jeleƒskie, Krzywe D´bsko, Miedwie, M´tno, Narost, Niewlino, Nowa Korytnica, Strzeszowskie, Âmiadowo, Trzebuƒ, We∏tyƒ, Wielatowo,
• w roku 2003: B´dgoszcz, Gr´boszewskie Ma∏e, Grodno, I∏owatka, Kie∏pino, Koprowo, Liwia ¸u˝a, ¸´towskie, Miedwie, Ostrowo, Piaski, Piekie∏ko I, P∏oƒ, Resko Przymorskie, Szare, Wicko, Wielimie.
Badano g∏ównie zbiorniki o powierzchni powy˝ej 100 ha. WÊród nich wymieniç nale˝y akweny o powierzchniach bardzo du˝ych – powy˝ej 1 000 ha. Sà to Miedwie, Wielimie i Wicko. Monitoringiem jakoÊci wód obj´to równie˝ niewielkie jeziorka wa˝ne ze wzgl´dów przyrodniczych. WÊród zbiorników o powierzchni mniejszej, znalaz∏y si´ jeziora obj´te ochronà rezerwatowà: Gr´boszewskie Ma∏e, I∏owatka, Kie∏pino, Szare, Piekie∏ko I.
Badania monitoringowe prowadzono zgodnie z zasadami Systemu Oceny JakoÊci Jezior
(SOJJ). Ocena stanu czystoÊci jezior wed∏ug SOJJ polega na okreÊleniu zasobnoÊci wód
w zwiàzki mineralne i organiczne oraz stwierdzeniu stanu ich eutrofizacji (nadmierny rozwój
glonów, pogorszona przezroczystoÊç, wahania st´˝eƒ tlenu). Podstawà do klasyfikacji wód sà
wyniki badaƒ przeprowadzanych dwukrotnie w ciàgu roku – wczesnà wiosnà oraz latem.
W porze letniej na stanowiskach g∏´bokich wytwarza si´ termiczne uwarstwienie wód – pe∏na stratyfikacja wód, a na stanowiskach o g∏´bokoÊci Êredniej – niepe∏na stratyfikacja. Wody
w obr´bie g∏´boczków mieszane sà podczas okresów cyrkulacji wiosennej i jesiennej (temperatura wody wynosi ok. 4°C). Na stanowiskach p∏ytkich w ciàgu roku nast´puje wielokrotne
mieszanie wód, czyli polimiksja.
W limnologii (nauka o jeziorach) u˝ywane sà nast´pujàce okreÊlenia:
o warstwa powierzchniowa („ciep∏a”), o wyrównanej temperaturze – epilimnion,
o warstwa skokowa, gdzie nast´puje obni˝enie temperatury w tempie >1 st.C na 1 metr – metalimnion,
o warstwa stagnujàca („zimna”), o wyrównanej temperaturze – hypolimnion (woda tam zalegajàca
przez ca∏y okres trwania stagnacji letniej nie ma kontaktu z warstwà powierzchniowà).

O klasie wód jeziorowych decyduje ocena wskaêników fizykochemicznych i biologicznych
oraz tak zwanych wskaêników weryfikujàcych t´ ocen´ (miano Coli typu ka∏owego oraz st´˝enia metali ci´˝kich i pestycydów). Ka˝demu ze wskaêników jakoÊciowych przyporzàdkowana zostaje liczba od 1 do 3 w zale˝noÊci od spe∏niania kryteriów trzech klas czystoÊci wód jeziorowych, lub 4 – je˝eli nie spe∏nione zosta∏y kryteria ˝adnej z klas. Ârednia arytmetyczna
z poszczególnych ocen stanowi ocen´ ogólnà.
JakoÊç wód jest oceniana i okreÊlana jako odpowiednik jednej z trzech klas:
I klasa – wody czyste; mezotroficzne i s∏abo eutroficzne (<1,5 pkt.),
II klasa – wody umiarkowanie eutroficzne; (<2,5 pkt.),
III klasa – wody silnie eutroficzne; (<3,25 pkt.).
Jeziora, w których wody nie spe∏niajà kryteriów dla klasy III, sà okreÊlane jako pozaklasowe
– PK (hypertroficzne).
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Mapa IX.3.1. Lokalizacja jezior obj´tych monitoringiem w latach 2002-2003
Map IX.3.1. Location of the lakes monitored in 2002-2003.

Integralnà cz´Êcià oceny jezior jest okreÊlenie stopnia podatnoÊci na zanieczyszczenia i wp∏ywy zewn´trzne. PodatnoÊç zbiornika na degradacj´ jest obliczana na podstawie wskaêników
morfometryczno-zlewniowych i okreÊlana w sposób nast´pujàcy: I kategoria – akwen odporny, II kategoria – odpornoÊç wzgl´dna, III kategoria – akwen o niskiej odpornoÊci oraz PK –
poza kategorià – akwen pozbawiony odpornoÊci, silnie zagro˝ony degradacjà.
Pod uwag´ sà brane nast´pujàce parametry: g∏´bokoÊç Êrednia, obj´toÊç wód jeziora i ich termiczne uwarstwienie latem, wymiana wód w jeziorze, d∏ugoÊç linii brzegowej, wielkoÊç zlewni ca∏kowitej i zagospodarowanie zlewni bezpoÊredniej.
Parametry te, okreÊlajàce uwarunkowania morfometryczne i zlewniowe, sà oceniane metodà
punktacji od 1 do 4, a ich wartoÊç Êrednia przyrównana do skali liczbowej identycznej jak u˝ywana do okreÊlania klas czystoÊci.
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Ocena jakoÊci jezior wed∏ug SOJJ.
Wyniki oceny jakoÊci ich wód oraz kategorii podatnoÊci na degradacj´ zestawiono w tabelach
IX.3.1 i IX.3.2.
Do I klasy zakwalifikowano jezioro Iƒsko. Wody 17 jezior zaliczono do II klasy, a 8 do III
klasy czystoÊci wód jeziorowych. Stan pozosta∏ych 5 zbiorników okreÊlono jako pozaklasowy.
Badania bakteriologiczne wykaza∏y dobry stan sanitarny jezior. Wyniki miana Coli typu ka∏owego okreÊlone dla 29 jezior spe∏nia∏y kryteria I klasy czystoÊci. Natomiast wody jezior: Wicko i Grodno (rok 2002) spe∏nia∏y wymagania II klasy.
Badania metali ci´˝kich i pestycydów wykonano jedynie w jeziorach, które mog∏y potencjalnie
podlegaç tego typu zanieczyszczeniom. By∏y to: Wielimie i M´tno. Kontrola tych zanieczyszczeƒ w wodach jeziora Miedwie oraz Ostrowo i Piaski mia∏a zwiàzek z wykorzystaniem ich
wód do spo˝ycia. Przeprowadzona ocena w zakresie przewidywanym przez program SOJJ
nie wykaza∏a przekroczeƒ wartoÊci normatywnych.
JakoÊç wód jeziorowych by∏a równie˝ analizowana w Êwietle dwóch rozporzàdzeƒ Ministra
Ârodowiska w sprawie:
1. wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç wody powierzchniowe, wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr
204, poz. 1728),
2. kryteriów wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu ze êróde∏
rolniczych z dnia 23 grudnia 2002 (Dz.U. nr 241 poz. 2093).
W roku 2003 dla 3 wybranych jezior zakres wykonywanych oznaczeƒ zosta∏ rozszerzony
o wskaêniki okreÊlane dla wód przewidzianych do poboru wody pitnej. Na Miedwiu od blisko
30 lat jest eksploatowane uj´cie wody pitnej dla miasta Szczecina, natomiast rejon jezior
Ostrowo-Piaski, zgodnie z zapisami w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego
przewidziany jest do budowy uj´cia wody dla pasa nadmorskiego.
W wodach wymienionych jezior stwierdzono przekroczenie wartoÊci normatywnych st´˝eƒ
w´gla organicznego dla uj´ç typu A3. Ponadto w wodach jeziora Ostrowo przekroczone by∏y
wartoÊci dopuszczalne dla BZT5 i barwy, a w wodach jeziora Piaski tylko dla BZT5.
Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych st´˝eƒ: arsenu, baru, boru, cynku, chromu,
kadmu, manganu, miedzi, niklu, o∏owiu, rt´ci, selenu, ˝elaza, cyjanków, fenoli lotnych, fluorków, pestycydów chlororganicznych oraz w´glowodorów aromatycznych (suma WWA).
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Tabela IX.3.1. Jeziora badane w roku 2002
Table IX.3.1. Lakes investigated in 2002
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Tabela IX.3.2. Jeziora badane w roku 2003
Table IX.3.2. Lakes investigated in 2003

