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Jeziora badane w roku 2003

W rozporzàdzeniu nr 9/2003 Dyrektora Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie z dnia 28 paêdziernika 2003 r. w sprawie wód wra˝liwych na zanieczyszczenia zwiàzka-
mi azotu ze êróde∏ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara˝onych, z których odp∏yw azo-
tu ze êróde∏ rolniczych do tych wód nale˝y ograniczyç, w województwie zachodniopomorskim
jako szczególnie nara˝ony wskazano teren zlewni rzeki P∏oni (od êróde∏ do przekroju w km
13,8 – zlokalizowanego powy˝ej miejscowoÊci Szczecin-P∏onia). Po∏o˝one w granicach tego
obszaru silnie zeutrofizowane jeziora B´dgoszcz i P∏oƒ oraz równie˝ zeutrofizowane jezioro
Miedwie zosta∏y uznane za wra˝liwe na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu. Obecnie opraco-
wywane sà programy dzia∏aƒ majàce na celu ograniczenie odp∏ywu azotu ze êróde∏ rolni-
czych, co powinno z czasem doprowadziç szczególnie do poprawy stanu wód jezior B´d-
goszcz i P∏oƒ. Z uwagi na to, i˝ odp∏ywy wód z obu wymienionych jezior zasilajà Miedwie, wi´c
tak˝e i w tym jeziorze nale˝y oczekiwaç poprawy jakoÊci wód. Weryfikacja skutecznoÊci od-
dzia∏ywania programu naprawczego zostanie przeprowadzona w roku 2007.

Jezioro B´dgoszcz jest po∏o˝one na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej. Powierzchnia tego zbior-
nika ma kszta∏t nieregularny, a przebieg linii brzegowej jest bardzo urozmaicony. Misa jeziorna jest
rozdzielona 3 wyspami na kilka basenów, ró˝niàcych si´ g∏´bokoÊciami i stopniem wymiany wód.

B´dgoszcz jest zbiornikiem szczàtkowym wielkiego jeziora
polodowcowego o powierzchni 72 km2 – tzw. „Pramiedwie”.
Po sztucznym obni˝eniu lustra wody, co mia∏o miejsce oko-
∏o 220 lat temu, powsta∏y jeziora: Miedwie, P∏oƒ, ˚elewo
i B´dgoszcz. 
Obecnie wokó∏ jeziora, na terenach niegdyÊ zalanych wo-
dà, rozciàgajà si´ podmok∏e ∏àki oraz nieu˝ytki. Wzd∏u˝ li-
nii brzegowej rosnà zwarte ∏any trzciny, a na brzegu rozwi-
n´∏y si´ zaroÊla wierzbowe, które z roku na rok wykazujà
coraz wi´kszà ekspansywnoÊç. 

Wzd∏u˝ brzegów poroÊni´tych trzcinà zalegajà olbrzymie
iloÊci zielenic nitkowatych, co Êwiadczy o bardzo silnym zu-
etrofizowaniu wód jeziora.

G∏ówne dop∏ywy to Krzekna i Kana∏ Nieborowski. Jezioro
jest tak˝e zasilane wodami z licznych rowów melioracyjnych. Do jednego z nich odprowadza-
ne sà Êcieki z oczyszczalni w ˚abowie. Odp∏yw wód z jeziora B´dgoszcz znajduje si´ na
wschodnim brzegu i nosi nazw´ Ostrawica. Jest to jednoczeÊnie dop∏yw jeziora Miedwie. 

Na stan wód jeziora wp∏yw majà ∏adunki zanieczyszczeƒ zdeponowane w osadach dennych,
które zosta∏y dostarczone wodami dop∏ywów, g∏ównie Kana∏u Nieborowskiego. Wody tego cie-
ku dostarczajà znaczne iloÊci zwiàzków organicznych, a ich stan sanitarny spe∏nia normaty-
wy II klasy czystoÊci.

W zlewni bezpoÊredniej przewa˝a u˝ytkowanie rolnicze; grunty orne stanowià 37%, u˝ytki
zielone – 56%, a lasy – 3,9 %. 

Parametry morfometryczne jeziora i jego zlewni sà niekorzystne; odpowiadajà III kategorii
podatnoÊci na degradacj´. 

Na podstawie badaƒ wody jeziora B´dgoszcz zosta∏y okreÊlone jako wody pozaklasowe.
Wyniki badaƒ sanitarnych nie budzi∏y zastrze˝eƒ – spe∏nia∏y normy I klasy czystoÊci. 

Wysoka koncentracja biogenów (zwiàzki fosforu i azotu) przyczyni∏a si´ do wystàpienia wyso-
kiej produkcji pierwotnej, na co wskazujà: ponadnormatywna zawartoÊç chlorofilu oraz bar-
dzo niska przezroczystoÊç wód. Wiosnà w wodach jeziora wystàpi∏ zakwit okrzemek, a latem
w fitoplanktonie dominowa∏y sinice z rodzaju Oscillatoria. W odtlenionej warstwie naddennej



jeziora stwierdzono bardzo wysokie st´˝enia fosforanów i fosforu ca∏kowitego, a tak˝e bardzo
wysokie wartoÊci wskaênika zawartoÊci zwiàzków organicznych – BZT5.

P∏oƒ jest po∏o˝one w dolinie rzeki P∏oni, na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej. Stanowi ostoj´
ptaków o randze europejskiej.

Jest zbiornikiem p∏ytkim, jego wody podlegajà cz´stemu mieszaniu. Misa jeziorna jest silnie
wyd∏u˝ona, w kszta∏cie zbli˝onym do owalu. Przez jezioro przep∏ywa P∏onia. Poczàtek tej rze-

ki znajduje si´ w pobli˝u Barlinka. 

Jezioro zasilane jest wodami z mniej-
szych cieków. Niektóre z nich sà rów-
nie˝ odbiornikami Êcieków z zorganizo-
wanych zrzutów. 
W miejscowoÊciach: Przelewice, K∏o-
dzino i P∏oƒsko, zlokalizowano 3
oczyszczalnie, które odprowadzajà
Êcieki do dop∏ywów. Jezioro nie pe∏ni
roli bezpoÊredniego odbiornika Êcie-
ków z punktowego zrzutu.

Zlewnia ca∏kowita jeziora P∏oƒ, podobnie
jak zlewnia bezpoÊrednia, sà intensyw-
nie u˝ytkowane rolniczo. Na jakoÊç wód
wp∏yw g∏ównie majà ∏adunki zanieczysz-
czeƒ zdeponowanych w osadach jeziora
w latach 70. i 80. ubieg∏ego wieku.

Rzeka P∏onia by∏a obj´ta monitorin-
giem w roku 2001. Powy˝ej jeziora ja-

koÊç wód spe∏nia∏a wymagania III klasy, przy czym o tej ocenie zadecydowa∏y st´˝enia zawie-
siny, fosforu ogólnego oraz stan sanitarny. Poni˝ej jeziora stwierdzono obni˝enie jakoÊci wód
do pozaklasowego z uwagi na obfitoÊç fitoplaktonu, co by∏o przyczynà ponadnormatywnych
st´˝eƒ chlorofilu „a”. OdnoÊnie stanu sanitarnego i iloÊci zawiesiny nastàpi∏a poprawa. Zasob-
noÊç wód w zwiàzki fosforu w skali roku nadal by∏a wysoka i utrzymywa∏a si´ na zbli˝onym
poziomie w porównaniu do wód dop∏ywajàcych. Natomiast w miesiàcach letnich stwierdzono
wy˝sze st´˝enia fosforu ogólnego na odp∏ywie wód. Potwierdzi∏y to badania wykonane
w sierpniu roku 2003.

Jezioro P∏oƒ posiada niekorzystne warunki morfometryczne i zlewniowe, które wskazujà na
brak odpornoÊci na degradacj´ (poza kategorià).

Dodatkowo, bardzo niekorzystnie na stan jeziora wp∏ywajà zak∏ócenia hydrologiczne. W sierp-
niu roku 2003 obserwowano obni˝enie poziomu wód o oko∏o 1 metr i drastyczne ods∏oni´cie
strefy litoralu.

Jezioro zaliczono do III klasy pod wzgl´dem czystoÊci wód. Stan sanitarny spe∏nia normy
I klasy. Badania wykaza∏y zasobnoÊç wód w materi´ organicznà, zwiàzki azotu, fosforu i sub-
stancje mineralne. Ponadnormatywna koncentracja zwiàzków biogennych przyczyni∏a si´ do
wzmo˝onej produkcji pierwotnej, którà odzwierciedla∏y bardzo du˝e wartoÊci chlorofilu, suchej
masy sestonu oraz niska przezroczystoÊç wody. W wiosennym zakwicie fitoplanktonu stwier-
dzono wspó∏dominacj´ sinic i okrzemek. Latem stwierdzono znacznà ró˝norodnoÊç organi-
zmów fitoplanktonowych. Oprócz okrzemek i sinic wyst´powa∏y zielenice, kryptomonady i to-
bo∏ki. 

Miedwie jest jednym z najwi´kszych jezior województwa zachodniopomorskiego. Jest zbior-
nikiem zaopatrujàcym w wod´ pitnà mieszkaƒców Szczecina. Rozleg∏e p∏ycizny w rejonach
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pó∏nocnych i po∏udniowych zach´cajà do rekreacji. Szczególnie intensywnie u˝ytkowany pod
tym wzgl´dem jest rejon pó∏nocny z uwagi na dogodny dojazd. W rejonie ujÊcia Miedwianki
brzegi jeziora sà zdegradowane.
Obszar zlewni ca∏kowitej jest bardzo intensywnie u˝ytkowany rolniczo (ponad 60% powierzch-
ni to grunty orne), co powoduje, i˝ do jeziora wraz ze sp∏ywem powierzchniowym dostarcza-
ne sà ∏adunki fosforu i azotu.

W zlewni bezpoÊredniej przewa˝ajà u˝ytki zielone. Od strony po∏udniowej i zachodniej wzd∏u˝
brzegów jeziora rozciàgajà si´ nakredowe torfowiska niskie. Wzd∏u˝ brzegu wschodniego
oraz na kilku odcinkach brzegu zachodniego wyst´puje las olchowy. Jezioro stanowi ostoj´
ptaków o randze europejskiej.

Przez jezioro przep∏ywa rzeka P∏onia, a ponadto za-
silajà je wody Ostrawicy, Gowienicy Miedwiaƒskiej
i Miedwianki oraz licznych rowów melioracyjnych.
Istotny jest fakt, i˝ rzekà P∏onià do jeziora doprowa-
dzane sà wody silnie zeutrofizowanego jeziora P∏oƒ,
a kana∏em Ostrawica wody zdegradowanego jeziora
B´dgoszcz. Dlatego dla utrzymania dobrej jakoÊci
wód Miedwia, niezmiernie istotna jest poprawa sta-
nu obu wymienionych zbiorników.

G∏ówne dop∏ywy Miedwia sà obj´te monitoringiem. Ja-
koÊç ich wód jest kontrolowana corocznie z cz´stotli-
woÊcià – 1 raz w miesiàcu. W roku 2003 jedynie wody
Miedwianki spe∏nia∏y wymagania III klasy czystoÊci.
JakoÊç wód P∏oni, Ostrawicy, Gowienicy Miedwiaƒskiej
i Rowu Kunowskiego okreÊlono jako pozaklasowà.

Na poczàtku lat 70. jakoÊç wody w jeziorze okreÊlo-
no w I klasie czystoÊci. Pobór wody pitnej w ˚elewie
uruchomiono w roku 1976. Od tego czasu trwajà in-
tensywne starania o uporzàdkowanie gospodarki
wodno-Êciekowej w zlewni Miedwia. Jednak˝e
z miernym rezultatem. Ju˝ w latach 80. wody jezio-
ra zaliczono do III klasy czystoÊci. Spowodowa∏o to
uzasadnione zaniepokojenie z uwagi na zagro˝enia
jakoÊci wody pobieranej dla miasta Szczecina.

Jezioro Miedwie jest bezpoÊrednim odbiornikiem
zanieczyszczeƒ ze êród∏a punktowego. Jest to
oczyszczalnia wiejska w Koszewku. Ponadto jezioro
znajduje si´ pod wp∏ywem zanieczyszczeƒ obszaro-
wych z wsi, które nie posiadajà kanalizacji – Wierzb-
no, Ostrowica, Wierzchlàd, Skalin oraz Kunowo. 

Wed∏ug badaƒ prowadzonych corocznie przez
WIOÂ, od roku 1993 nast´puje sta∏a poprawa jakoÊci wód. Jednak z uwagi na znaczny depo-
zyt zwiàzków fosforu w obr´bie misy jeziornej, nadal jest to jezioro zuetrofizowane. Przy
sprzyjajàcych warunkach pogodowych nast´puje masowy rozwój fitoplanktonu oraz glonów
nitkowatych. Nadmierna produkcja pierwotna jest przyczynà pogorszenia warunków tleno-
wych w warstwie hypolimnionu, gdzie wytworzona biomasa roÊlinna ulega rozk∏adowi.

W tabeli IX.3.5 zestawiono wyniki badaƒ g∏ównych wskaêników eutrofii dla jeziora Miedwie.
Wskazujà one na wyraênà tendencj´ obni˝ania si´ trofii wód.



Tabela IX.3.5

Badania przeprowadzone w roku 2002 oraz w 2003 pozwoli∏y na zakwalifikowanie wód jezio-
ra Miedwie do II klasy czystoÊci. Wyniki badania miana Coli typu ka∏owego, st´˝eƒ metali
ci´˝kich oraz pestycydów spe∏nia∏y normy I klasy czystoÊci.

W obu analizowanych latach wody charakteryzowa∏y si´ niskà zawartoÊcià tlenu w hypolim-
nionie. Badania warstwy naddenej wykaza∏y bardzo wysokie, przekraczajàce normy, st´˝enia
fosforanów oraz wysokie st´˝enia fosforu ogólnego. Wody jeziora zasobne sà w zwiàzki mi-
neralne, co jest zwiàzane z charakterem pod∏o˝a bogatym w siarczan wapnia.

Ostrowo po∏o˝one jest na Równinie Gryfickiej w zlewni cieÊniny Dziwny. 

Kszta∏t misy jeziornej jest zbli˝ony do owalu, z jednà zatokà w rejonie wsi Troszyn. OÊ pod∏u˝-
na jeziora przebiega wzd∏u˝ kierunku pó∏noc-po∏udnie. Brzegi jeziora sà trudno dost´pne.
Brzeg zachodni jest p∏aski i podmok∏y. Na brzegu wschodnim, w rejonie wsi Mierzyn, skarpa
ma wysokoÊç ok. 10 m.

Przez jezioro przep∏ywa rzeka Grzybnica (dop∏yw Wo∏czenicy). Obszar êródliskowy tej rzeki
znajduje si´ na po∏udnie od jeziora. Istotnym dop∏ywem jeziora jest Wola Struga, wyp∏ywajà-
ca z jeziora Przybiernowskiego. Wody odprowadzane z jeziora wp∏ywajà do jeziora Piaski.
Dop∏yw wód powierzchniowych nast´puje równie˝ z kilku rowów melioracyjnych, które okre-
sowo bywajà suche. Odp∏yw wód z jeziora Ostrowo mo˝e ulec chwilowemu wstrzymaniu
z uwagi na wysoki poziom wód w jeziorze Piaski, co z kolei zwiàzane jest z nap∏ywem wód
morskich w cieÊnin´ Dziwny. 

Lustro wody po∏o˝one jest na rz´dnej 0,3 m n.p.m. co przy g∏´bokoÊci Êredniej 2,8 m wska-
zuje ˝e jezioro po∏o˝one jest na kryptodepresji. 

Zlewnia bezpoÊrednia jeziora u˝ytkowana jest w sposób nast´pujàcy – lasy stanowià 20%,
grunty orne 30%, a u˝ytki zielone – 50%. 

W latach poprzednich jezioro Ostrowo by∏o odbiornikiem bezpoÊrednim Êcieków bytowych
i pochodzàcych z hodowli zwierzàt, które na poczàtku lat 90. uleg∏y likwidacji. Obecnie jezio-
ro znajduje si´ pod wp∏ywem zanieczyszczeƒ obszarowych z 3 wsi znajdujàcych si´ w zlew-
ni bezpoÊredniej. W Wiejkowie zlokalizowano du˝à hodowl´ byd∏a. Cz´Êç zwierzàt przebywa
na pastwiskach. Do Wolej Strugi, oko∏o 10 km przed ujÊciem do jeziora, odprowadzane sà
Êcieki z oczyszczalni komunalnej w Przybiernowie. 

JakoÊç wód Grzybnicy w przekrojach pomiarowych powy˝ej i poni˝ej jeziora nie spe∏nia∏a wy-
magaƒ III klasy czystoÊci (wody pozaklasowe). Pod wzgl´dem bakteriologicznym – powy˝ej
jeziora spe∏nione by∏y normatywy II klasy, a poni˝ej – I klasy.

Aktualnie Ostrowo nie pe∏ni funkcji turystyczno-wypoczynkowej. W 1996 roku na pó∏nocno-
wschodnim brzegu jeziora utworzono zespó∏ przyrodniczo-krajobrazowy „Wiejkowy Las”.
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Wody jeziora spe∏niajà normy III klasy czystoÊci. Stan sanitarny wód by∏ dobry – wartoÊç
miana Coli odpowiada∏a normom I klasy. W warstwie naddenej jeziora panowa∏y dobre wa-
runki tlenowe. W wodach stwierdzono du˝à zawartoÊç substancji organicznej i mineralnej. Za-
wartoÊç zwiàzków azotu i fosforu okreÊlono jako pozaklasowà. ZasobnoÊç wód w zwiàzki bio-
genne wp∏yn´∏a na zwi´kszenie produkcji pierwotnej, na co wskazujà ponadnormatywne za-
wartoÊci chlorofilu i suchej masy sestonu oraz niska przezroczystoÊç wody.

Jezioro Piaski po∏o˝one jest na Równinie Gryfickiej, w zlewni
cieÊniny Dziwny. Przez jezioro przep∏ywa rzeka Grzybnica (do-
p∏yw Wo∏czenicy). Po∏o˝one na pó∏nocy Bagna Rozwarowskie
(kompleks torfowo-bagienny) wraz z jeziorem stanowià ostoj´
ptaków o randze europejskiej. 

Jezioro jest zbiornikiem p∏ytkim, polimiktycznym. Jego dno po-
∏o˝one jest na kryptodepresji (rz´dna lustra wody na wysoko-
Êci 0,2 m n.p.m, g∏´bokoÊç Êrednia – 2,0 m). Kszta∏t misy je-
ziornej jest zbli˝ony do owalu. OÊ pod∏u˝na jeziora przebiega
wzd∏u˝ kierunku pó∏noc-po∏udnie. Przebieg linii brzegowej nie
jest urozmaicony. Wokó∏ jeziora rosnà trzciny. Stwierdzono
obecnoÊç roÊlin chronionych – grzybieni i grà˝ela ˝ó∏tego. Wy-
p∏yw wód z jeziora jest swobodny, niemniej mo˝e ulec chwilo-
wemu wstrzymaniu z uwagi na wysoki poziom wód utrzymujà-
cy si´ na Dziwnie. 

W zlewni bezpoÊredniej przewa˝ajà lasy. MiejscowoÊç Piaski
Wielkie znajduje si´ na zachód od jeziora. W strefie brzego-
wej po∏o˝one sà nieliczne zabudowania wiejskie oraz hotel
z restauracjà. Oczyszczalnia Êcieków bytowych dla wsi oraz
dla hotelu odprowadza oczyszczone Êcieki do rowów meliora-
cyjnych – poza zlewni´ jeziora. 

JakoÊç wód jeziora Piaski znajduje si´ pod wp∏ywem silnie zeu-
trofizowanych wód jeziora Ostrowo, sp∏ywów obszarowych z go-
spodarstw wiejskich po∏o˝onych na zachodnim brzegu oraz do-

p∏ywu wód deszczowych z drogi krajowej nr 3. Grzybnica, która odprowadza wod´ z jeziora
Ostrowo w przekroju ujÊciowym do jeziora Piaski, prowadzi wody pozaklasowe z uwagi na wyso-
kà koncentracj´ chlorofilu „a”, natomiast pod wzgl´dem sanitarnym nie wzbudza zastrze˝eƒ.

Zbiornik posiada niekorzystne warunki morfometryczne, które wskazujà na brak odpornoÊci
na degradacj´ (poza kategorià). 

Wody jeziora zaliczono do III klasy czystoÊci. Wyniki badaƒ bakteriologicznych spe∏nia∏y nor-
my I klasy. Jest to zbiornik polimiktyczny, o wodach wystarczajàco natlenionych. Hydrochemi´
wód jeziora Piaski charakteryzujà: bardzo wysokie st´˝enia azotu ogólnego i zwiàzków orga-
nicznych oraz wysokie st´˝enia fosforu ogólnego. Wiosenny zakwit fitoplanktonu charaktery-

zowa∏ si´ mniejszà intensywnoÊcià ni˝ letni. Dominowa∏y okrzemki.
U schy∏ku lata wystàpi∏ bardzo intensywny zakwit sinic – przezroczystoÊç
wód obni˝y∏a si´ do 0,4 m.

Jezioro Gr´boszewskie Ma∏e (G∏´bokie) po∏o˝one jest na Pojezierzu
Bytowskim, w zlewni Gwdy. Jest rezerwatem przyrody o nazwie „Jezioro
G∏´bokie”. Utworzony rezerwat ma na celu ochron´ jeziora lobeliowego
z charakterystycznà dla tego typu zbiorników roÊlinnoÊcià. Sà to: lobelia
jeziorna (stroiczka wodna), poryblin jeziorny i brze˝yca jednokwiatowa.
RoÊliny te majà bardzo niskà tolerancj´ na zanieczyszczenia wód. Wy-
st´pujà w jeziorach oligotroficznych, z ma∏à zawartoÊcià wapnia.



Jezioro po∏o˝one jest wÊród lasów, w zag∏´bieniu terenu. W strefie nadbrze˝nej wyst´pujà
drzewa liÊciaste, a dalsze cz´Êci zboczy porasta drzewostan sosnowy. Nie posiada dop∏ywów
ani odp∏ywu. Na obszarze zlewni bezpoÊredniej nie wyst´puje ˝adna miejscowoÊç. 

St´˝enia zwiàzków mineralnych w wodzie by∏y niewielkie. ZasobnoÊç w azot ogólny i fosfor
ogólny równie˝ nie by∏a du˝a. Produkcja pierwotna by∏a niska, o czym Êwiadczà ma∏e warto-
Êci st´˝eƒ chlorofilu i suchej masy sestonu. 

Wody jeziora podlega∏y niepe∏nej stratyfikacji. Warstwa naddenna by∏a ca∏kowicie odtleniona.
Stwierdzono w niej podwy˝szone st´˝enia BZT5, azotu amonowego oraz zwiàzków fosforu.

Sumaryczna ocena wskaêników klasyfikuje wody jeziora do II klasy. Stan sanitarny by∏ dobry,
miano Coli odpowiada∏o I klasie czystoÊci. Warunki morfometryczne zbiornika i jego zlewni
odpowiada∏y jedynie III kategorii. Z przeprowadzonej klasyfikacji wynika, ˝e jest to jezioro
o wodach dobrej jakoÊci, ale bardzo podatne na wp∏ywy z zewnàtrz.

Jezioro Kie∏pino po∏o˝one jest na Pojezierzu Bytowskim,
w zlewni Gwdy. Od roku 1974 jest florystycznym rezerwatem
przyrody.

Jest zaliczane do jezior lobeliowych o wodach dystroficz-
nych i polihumusowych. Odnotowano wyst´powanie roÊlin:
stroiczka wodna, poryblin jeziorny i brze˝yca jednokwiatowa
– typowych dla czystych jezior lobeliowych. 

Jest to zbiornik bezodp∏ywowy, o miernie rozwini´tej linii brze-
gowej. Jego otoczenie stanowià tereny zalesione. W zlewni
bezpoÊredniej jeziora nie wyst´puje ˝adna miejscowoÊç.

Kie∏pino to typowy przyk∏ad jeziora dystroficznego, polihu-
musowego, którego wody wykazujà niskie pH i wysokà bar-
w´. Ponadto stwierdzono niewielkà przewodnoÊç elektroli-

tycznà w∏aÊciwà, pe∏nà stratyfikacj´ termicznà i deficyt tlenowy w warstwach przydennych.
Obcià˝enie wód jeziora materià organicznà nie by∏o zbyt du˝e. Produkcja pierwotna jeziora
by∏a doÊç niska, o czym Êwiadczy∏y zawartoÊci chlorofilu i suchej masy sestonu. W fitoplank-
tonie dominowa∏y okrzemki. Niska przezroczystoÊç mia∏a zwiàzek z barwà wody. 

Sumaryczna ocena wskaêników zanieczyszczeƒ odpowiada∏a II klasie czystoÊci. Warunki
sanitarne wód by∏y dobre – I klasa czystoÊci. Cechy naturalne zbiornika i jego zlewni odpo-
wiada∏y II kategorii podatnoÊci na degradacj´. Z przeprowadzonej klasyfikacji wynika, ˝e jest
to jezioro o wodach dobrej jakoÊci, umiarkowanie podatne na wp∏ywy zewn´trzne.

Jezioro I∏owatka po∏o˝ona jest na pojezierzu Bytowskim, w zlewni Pars´ty. Jest rezerwatem
przyrody od roku 1977, który zosta∏ utworzony z uwagi na ochro-
n´ unikatowej roÊlinnoÊci – lobelii jeziornej (stroiczki wodnej), po-
ryblina jeziornego i brze˝ycy jednokwiatowej. Ponadto stwierdzo-
no wyst´powanie wyw∏ócznika skr´toleg∏ego. 

Jezioro I∏owatka ma kszta∏t nieregularny z wyodr´bnionymi dwo-
ma wi´kszymi zatokami. Otoczone jest pasem drzew. W cz´Êci
po∏udniowej pojedyncze drzewa przy brzegach zachodnich od-
dzielajà jezioro od pól uprawnych. W innych miejscach po∏acie la-
su sà znacznie wi´ksze. Podmok∏e i bagienne rowy majà po∏àcze-
nia z jeziorem przy brzegu pó∏nocnym. W okresie intensywnych
opadów humusowe wody wp∏ywajà do pó∏nocno-zachodniej cz´-
Êci jeziora, jednoczeÊnie nast´puje odp∏yw wód do jeziora Bobi´-
ciƒskie Wielkie (najwi´ksze jezioro lobeliowe w kraju, po∏o˝one w woj. pomorskim). W pozo-
sta∏ych okresach brak jest przep∏ywu wód. 
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W zlewni bezpoÊredniej grunty orne stanowià 72,8% powierzchni. Pobliska wieÊ Cybulin nie
znajduje si´ w granicach zlewni.

Wody jeziora by∏y umiarkowanie zasobne w zwiàzki organiczne oraz zwiàzki azotu i fosforu.
Stwierdzono bardzo niskà zawartoÊç soli mineralnych, o czym Êwiadczy niska przewodnoÊç
elektrolityczna w∏aÊciwa. Nadmierny rozwój glonów by∏ przyczynà pogorszenia przezroczysto-
Êci wód. Latem w wodach jeziora wystàpi∏a niepe∏na stratyfikacja, a warstwa naddenna by∏a
ca∏kowicie odtleniona. 

Sumaryczna ocena parametrów jakoÊci wód wskazuje na II klas´ czystoÊci. Stan sanitarny
wód by∏ bez zastrze˝eƒ. Miano Coli odpowiada∏o I klasie czystoÊci. Warunki morfometryczne
zbiornika i jego zlewni odpowiada∏y III kategorii podatnoÊci na degradacj´. Jest to wi´c jezio-
ro o wodach dobrej jakoÊci i o niekorzystnych warunkach naturalnych. 

Jezioro Piekie∏ko I po∏o˝one jest na Pojezierzu Bytowskim w zlewni
Pars´ty. Zaliczane jest do jezior lobeliowych. Jest to rezerwat flory-
styczny dobrze zachowany. Wyst´pujà roÊliny reliktowe (stroiczka
wodna, poryblin jeziorny, brze˝yca jednokwiatowa).

Jezioro znajduje si´ w rynnie polodowcowej. Strome zbocza porasta
las. Dop∏yw i odp∏yw wód czynne sà tylko okresowo-wiosnà. Z zacho-
du dop∏ywajà wody z jeziora Pniewo. Odp∏yw nast´puje w rejonie pó∏-
nocno-wschodniego brzegu, do jeziora Piekie∏ko II. Piekie∏ko I jest
g∏´bokim jeziorem o wodach podlegajàcych stratyfikacji. 

Lasy w zlewni bezpoÊredniej stanowià 60,1%, grunty orne – 39,3%, a ∏àki – 0,6%. W odleg∏o-
Êci ok. 4 km na zachód od jeziora po∏o˝ona jest wieÊ Porost.

Wody jeziora charakteryzujà si´ niewielkà zawartoÊcià materii organicznej i rozpuszczonych
soli mineralnych. Zwiàzki fosforu i azotu wyst´powa∏y w iloÊciach podwy˝szonych, ale produk-
cja pierwotna by∏a niska. Przeprowadzone badania wykaza∏y niedotlenienie hypolimnionu.

Sumaryczna ocena wskaêników zanieczyszczeƒ odpowiada∏a II klasie czystoÊci. Wyniki ba-
daƒ bakteriologicznych spe∏nia∏y normy I klasy. PodatnoÊç jeziora na wp∏ywy antropogenicz-
ne okreÊlono na II kategori´. Jest to wi´c jezioro o wodach dobrej jakoÊci, umiarkowanie po-
datne na wp∏ywy zewn´trzne.

Szare (Pniewko) po∏o˝one jest na Pojezierzu Bytowskim, w zlewni
Pars´ty. Jest rezerwatem przyrody od roku 1974. Celem ochrony jest
zachowanie jeziora lobeliowego z roÊlinami reliktowymi. Stwierdzono
wyst´powanie nast´pujàcych roÊlin wskaênikowych dla tego typu je-
zior: lobelii jeziornej (stroiczki wodnej), poryblina jeziornego i brze˝y-
cy jednokwiatowej.

Jezioro jest otoczone lasem liÊciastym, nie posiada dop∏ywów ani od-
p∏ywu. Jest g∏´bokie, o wodach podlegajàcych stratyfikacji termicznej.
Nad samym jeziorem rosnà olchy i brzozy, a wy˝ej buczyna. Jego
brzegi sà p∏askie, przewa˝nie torfiaste. Jedynie brzeg wschodni jest
piaszczysty. 

Lasy w zlewni bezpoÊredniej stanowià 90,3% powierzchni, grunty orne – 5,1% i ∏àki – 4,6%. Naj-
bli˝ej po∏o˝ona miejscowoÊç to Porost, w odleg∏oÊci ok. 3 km na po∏udniowy zachód od jeziora.

Obcià˝enie wód zwiàzkami organicznymi i solami mineralnymi by∏o niewielkie. St´˝enia azo-
tu ca∏kowitego by∏y niskie, natomiast fosforu ca∏kowitego podwy˝szone. Rozwój fitoplanktonu
nie by∏ zbyt obfity.

ZasobnoÊç hypolimnionu w tlen nie by∏a zadawalajàca. W warstwie nadennej wystàpi∏y pod-
wy˝szone st´˝enia azotu amonowego oraz fosforu ca∏kowitego.



Sumaryczna ocena wskaêników zanieczyszczeƒ odpowiada∏a II klasie czystoÊci. Wyniki ba-
daƒ bakteriologicznych spe∏nia∏y normy I klasy. PodatnoÊç jeziora na wp∏ywy antropogenicz-
ne okreÊlono na II kategori´. Przeprowadzona ocena wykazuje, ˝e jest to jezioro o wodach
dobrej jakoÊci, umiarkowanie podatne na wp∏ywy zewn´trzne.

Liwia ¸u˝a jest pozosta∏oÊcià dawnej zatoki mor-
skiej, oddzielonej od morza wàskim pasem làdu. Na
mierzei po∏o˝ona jest popularna miejscowoÊç wypo-
czynkowa – Niechorze.

W roku 1959 na jeziorze utworzono rezerwat ornitolo-
giczny w celu zachowania naturalnego Êrodowiska l´-
gowego ∏ab´dzia niemego. Ponadto na jeziorze oraz
na pobliskich Bagnach Pogorzelickich znajduje si´
ostoja ptaków o randze krajowej.
W zwiàzku z powy˝szym obowiàzujà ograniczenia:
zakaz uprawiania sportów wodnych oraz zakaz w´d-
kowania, chocia˝ akwen jest u˝ytkowany pod wzgl´-
dem rybackim.

Linia brzegowa jest s∏abo rozwini´ta, a brzegi sà pod-
mok∏e i zaroÊni´te. Dno jest muliste, jedynie w rejonie

odp∏ywu wód oraz przy wschodnim brzegu – piaszczyste. Po∏o˝one jest na kryptodepresji –
rz´dna lustra wody po∏o˝ona jest na wysokoÊci 0,10 m n.p.m, a przeci´tne g∏´bokoÊci jeziora
to 0,7-0,6 m.
Jezioro zasilane jest wodami Kana∏u Làdkowskiego, Kana∏u Konarzewskiego oraz z licznych
rowów melioracyjnych. Odp∏yw wód w kierunku morza zapewnia Kana∏ Liwia ¸u˝a.
Okresowo, w wyniku tzw. cofki, kana∏em tym do jeziora mogà dop∏ywaç wody s∏one. Zapobie-
gajà temu wrota sztormowe usytuowane oko∏o 300 metrów od brzegu morskiego. Istotnym
problemem jest zasypywanie kana∏u odp∏ywowego piaskiem; w jeziorze nast´puje wtedy nad-
mierna retencja wód.

Na podstawie wskaêników morfologiczno-zlewniowych stwierdzono, ˝e jezioro jest bardzo po-
datne na degradacj´ – poza kategorià. 

Na podstawie przeprowadzonych badaƒ stwierdzono pozaklasowà jakoÊç wód jeziora Liwia
¸u˝a. Pod wzgl´dem sanitarnym (miano Coli typu ka∏owego) spe∏nione by∏y wymagania I klasy. 

Zwraca uwag´ fakt, i˝ wiosnà st´˝enia fosforanów i azotu mineralnego w warstwie powierzch-
niowej jeziora spe∏nia∏y normy I klasy, co w porównaniu do wyników z okresu letniego Êwiad-
czy o wysokiej zawartoÊci zwiàzków azotu i fosforu w osadach dennych, zarówno jeziora, jak
i kana∏ów melioracyjnych zasilajàcych wodà omawiany zbiornik. W trakcie sezonu wegetacyj-
nego z osadów tych uwalniajà si´ zwiàzki biogenne stymulujàce bardzo wysokà produkcj´
pierwotnà. W zakwicie wiosennym okrzemki wspó∏dominowa∏y z sinicami. Latem zdecydowa-
nie dominowa∏y sinice nitkowate. Najliczniej wyst´powa∏a Oscillatoria rubescens.
Pozosta∏e wskaêniki jakoÊci wód nie odpowiada∏y normatywom III klasy.

Resko Przymorskie jest po∏o˝one pomi´dzy ujÊciem Regi do morza a ujÊciem Pars´ty. 

Podobnie jak inne jeziora przymorskie jest to akwen p∏ytki, polimiktyczny, a jego dno znajdu-
je si´ na kryptodepresji. Od wschodu, po∏udnia i zachodu do jeziora przylegajà rozleg∏e trzci-
nowiska poprzecinane siecià rowów melioracyjnych. W wielu miejscach trzcina jest pozyski-
wana. Jedynie od pó∏nocy grunt jest bardziej stabilny, poroÊni´ty lasem. Jezioro z Ba∏tykiem
∏àczy szeroki kana∏. Przep∏yw wód jego korytem jest swobodny.
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Przez wiele lat obszar po∏o˝ony pomi´dzy je-
ziorem a morzem oraz znaczna cz´Êç jeziora
nie by∏y dost´pne dla ludnoÊci – teren ten by∏
u˝ytkowany przez wojsko. Âcieki z jednostki
wojskowej w Rogowie by∏y kierowane do
oczyszczalni. Jednak obiekt ten by∏ niespraw-
ny pod wzgl´dem technicznym. Obecnie Êcie-
ki t∏oczone sà do oczyszczalni w Trzebiatowie.
W Rogowie znajduje si´ aktualnie jeden dom
wczasowy z zapleczem rekreacyjnym nad je-
ziorem. W nieodleg∏ej przysz∏oÊci zasiedlone
b´dà pozosta∏e budynki koszar. Jezioro jest
u˝ytkowane rekreacyjnie w rejonie Dêwirzyna.
Jest to typowa miejscowoÊç nadmorska, z du-
˝à liczba oÊrodków wczasowych. W roku 1993
Dêwirzyno zosta∏o skanalizowane – Êcieki sà odprowadzane do oczyszczalni w Grzybowie.
WczeÊniej tylko jeden oÊrodek posiada∏ oczyszczalni´ typu „Bioblok”. Z pozosta∏ych obiektów
Êcieki by∏y wywo˝one. 

Jezioro jest nieodporne na wp∏ywy zewn´trzne – poza kategorià.

Wody tego jeziora okreÊlone zosta∏y jako pozaklasowe. Pod wzgl´dem stanu sanitarnego,
zawartoÊci fosforanów i azotu mineralnego wody spe∏nia∏y wymagania I klasy. Badania wyka-
za∏y zasobnoÊç jeziora w substancj´ organicznà i mineralnà. W wodach wyst´powa∏y bardzo
wysokie st´˝enia azotu, fosforu, chlorofilu i suchej masy sestonu. PrzezroczystoÊç wód by∏a
bardzo niska. 

Jezioro Wielimie jest po∏o˝one na Rów-
ninie Charzykowskiej w granicach Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu – „Jeziora
Szczecineckie”. Jest jednym z najwi´k-
szych jezior województwa, o rozleg∏ej po-
wierzchni 1 754,6 ha. 

Jest to zbiornik p∏ytki o nieregularnym
kszta∏cie. Przez jezioro przep∏ywa rzeka
Gwda, która dop∏ywa z pó∏nocy – z jezio-
ra Wierzchowo, a odp∏ywa w kierunku po-
∏udniowym. Istotnym dop∏ywem jest rów-
nie˝ Niezdobna (Nizica), która wyp∏ywa
z jeziora Trzesiecko. Mi´dzy tymi jeziora-
mi po∏o˝one jest miasto Szczecinek.

Odbiornikiem Êcieków komunalnych
z miejskiej oczyszczalni w Szczecinku
jest jezioro Wielimie, a odbiornikiem Êcie-
ków deszczowych z miasta – jezioro Trze-
siecko.

W zlewni bezpoÊredniej wyst´pujà ró˝ne
formy u˝ytkowania, bez wyraênej prze-
wagi jakiejkolwiek z nich. Od pó∏nocno-
-wschodniej i pó∏nocnej strony jeziora rozciàgajà si´ lasy. Pozosta∏e otoczenie jeziora to mo-
krad∏a, grunty orne i ∏àki. Po zachodniej stronie jeziora po∏o˝one sà wsie: Trzcinno, Ga∏ówko
i Ga∏owo, a w rejonie odp∏ywu wód z jeziora wieÊ Gwda Wielka.



Jezioro Wielimie jest bardzo podatne na degradacj´, na podstawie wskaêników morfome-
tryczno-zlewniowych zosta∏o zaliczone do zbiorników znajdujàcych si´ poza kategorià. Po-
nadto jest bezpoÊrednim odbiornikiem zanieczyszczeƒ ze zrzutu punktowego.

W 1983 roku wody jeziora Wielimie zosta∏y ocenione jako pozaklasowe. W 1987 roku do u˝yt-
ku oddano mechaniczno-biologicznà oczyszczalni´ Êcieków, co spowodowa∏o zmniejszenie
∏adunku zanieczyszczeƒ odprowadzanych do jeziora z terenu Szczecinka. Jednak jakoÊç wód
nie uleg∏a szybko poprawie i w 1990 roku nadal pozostawa∏a pozaklasowa. Modernizacj´
oczyszczalni (III stopieƒ oczyszczania) zakoƒczono w 1994 r. Przyczyni∏o si´ to do dalszego
obni˝enia ∏adunku zanieczyszczeƒ docierajàcych do jeziora. 

Wyniki badaƒ przeprowadzonych w roku 2003 pozwoli∏y na zakwalifikowanie wód tego jezio-
ra do III klasy. 

Wielimie jest nadal bardzo zasobne w substancje organiczne oraz zwiàzki azotu i fosforu. Ob-
fitoÊç soli mineralnych potwierdzajà pomiary przewodnoÊci elektrolitycznej w∏aÊciwej. W wyni-
ku nadmiernego prze˝yênienia jeziora w jego wodach ma miejsce wysoka produkcja pierwot-
na. Wskaêniki tej produkcji, takie jak koncentracja chlorofilu, sucha masa sestonu oraz prze-
zroczystoÊç wody przyjmujà wartoÊci pozaklasowe. Polimiktyczny charakter jeziora oraz maso-
wy rozwój glonów powodujà wysokie natlenienie wód od powierzchni do dna. Pod wzgl´dem
sanitarnym jezioro nie budzi∏o zastrze˝eƒ – miano Coli odpowiada∏o I klasie czystoÊci.

Koprowo po∏o˝one na wyspie Wolin nale˝y do nad-
ba∏tyckich jezior przybrze˝nych powsta∏ych na sku-
tek odci´cia zatok morskich. Pó∏wysep Mi´dzy-
wodzki odcina od morza Zalew Kamieƒski, a tak˝e
jezioro Koprowo – od zalewu. 

Jest zbiornikiem p∏ytkim, dobrze mieszanym przez
wiatry. Kszta∏t misy jeziornej jest zbli˝ony do elipsy
rozciàgni´tej wzd∏u˝ kierunku pó∏noc-po∏udnie.
Przebieg linii brzegowej nie jest zbyt urozmaicony.
Wzd∏u˝ brzegów podmok∏ych i trudno dost´pnych
rosnà trzciny oraz oczerety. Oczeret wielkojeziorny
jest spotykany równie˝ na podwodnych górkach. Je-
zioro jest zbiornikiem zarastajàcym, a najsilniej pro-
cesy te wyst´pujà tam, gdzie dawniej na brzegu
wschodnim by∏a zatoka jeziora, obecnie jest làd
o gruncie bagnistym – znajdujà si´ tam plantacje
trzciny.
Trzcina pozyskiwana jest w wielu miejscach wokó∏ jeziora, a szczególnie rozleg∏e po∏acie po-
boru tego surowca znajdujà si´ przy pó∏nocnym brzegu (Koprzywskie ¸´gi). 
Koprowo po∏o˝one jest w strefie oddzia∏ywania „cofki” zwiàzanej z dop∏ywem wód morskich
do Zalewu Kamieƒskiego. W zwiàzku z tym obserwuje si´ wzrost poziomu wód w jeziorze Ko-
prowo oraz w jeziorach przep∏ywowych dla Lewiƒskiej Strugi: Ko∏czewo, ˚ó∏wiƒskie, Domy-
s∏awskie i Czajcze. Jednak tylko do jeziora Koprowo okresowo dop∏ywajà wody s∏onawe. Pod-
wy˝szony stan wód powoduje zalanie terenów wokó∏ jeziora.

Rz´dna lustra wody to 0,3 m n.p.m., co oznacza, i˝ przy Êredniej g∏´bokoÊci jeziora – 1,6 m,
znaczna powierzchnia dna po∏o˝ona jest na kryptodepresji. 

W bezpoÊredniej bliskoÊci od jeziora znajduje si´ oczyszczalnia w Mi´dzywodziu. Po∏o˝ona
jest przy odp∏ywie wód z jeziora do Zalewu Kamieƒskiego. Jednak z uwagi na okresowe wle-
wy wód z zalewu do jeziora oraz bardzo z∏y stan techniczny wrót sztormowych, które z za∏o-
˝enia mia∏y nap∏yw tych wód powstrzymywaç, nale˝y uznaç, ˝e Êcieki odprowadzane z tej
oczyszczalni sà istotnym êród∏em zanieczyszczeƒ.
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Oczyszczalnia ta odbiera Êcieki z pasa nadmorskiego od Wise∏ki do Dziwnowa oraz z miej-
scowoÊci po∏o˝onych na po∏udnie od jeziora. W latach 70. i 80. Êcieki z nadmorskich oÊrod-
ków wypoczynkowych by∏y wywo˝one na wylewisko, które mieÊci∏o si´ w rejonie Koprzyw-
skich ¸àk.
Jezioro jest bardzo podatne na degradacje – III kategoria.

Wody jeziora Koprowo okreÊlono jako wody pozaklasowe. Pod wzgl´dem sanitarnym spe∏-
nia∏y wymagania I klasy. W jeziorze stwierdzono bardzo wysokie st´˝enia zwiàzków organicz-
nych i mineralnych, a tak˝e azotu i fosforu ca∏kowitego. Bardzo wysokie zawartoÊci chlorofi-
lu, suchej masy sestonu oraz niska przezroczystoÊç wody (poni˝ej 0,5 metra), Êwiadczà o in-
tensywnej produkcji pierwotnej zachodzàcej w jeziorze.

Jezioro ¸´towskie po∏o˝one jest na Równinie S∏upskiej, tu˝
przy granicy województw – zachodniopomorskiego i pomor-
skiego.

Jest to zbiornik o znacznej powierzchni i eliptycznym kszta∏-
cie misy jeziornej. Pomimo i˝ jest to jezioro g∏´bokie (mak-
symalna g∏´bokoÊç 18,7 m, a Êrednia 8,2 m.), to podczas
badaƒ wykonanych w III dekadzie sierpnia 2003 roku nie
stwierdzono stratyfikacji wód. Przyczynà by∏y sztormowe
wiatry docierajàce w ten rejon znad Ba∏tyku, które spowo-
dowa∏y wczesne wymieszanie si´ wód jeziora. 
Jezioro zasilane jest przez niewielkie cieki bez nazwy. Od-
p∏yw wód stanowi Karwina odprowadzajàca wody do rzeki
Wieprzy. W rejonie odp∏ywu po∏o˝ona jest wieÊ ¸´towo i tyl-
ko po tej stronie jeziora wyst´pujà ∏àki, pastwiska oraz pola
uprawne. Z pozosta∏ych stron jezioro otoczone jest lasami.
Jezioro nie jest odbiornikiem zanieczyszczeƒ ze êróde∏
punktowych. W latach 70. w jego wodach (przy pó∏nocnym
brzegu) prowadzono hodowl´ pstràga w sadzach. Skutki
prze˝yênienia wód sà widoczne do dziÊ. Wzd∏u˝ brzegów

jeziora masowo wyst´pujà zielenice nitkowate, których szczególne nagromadzenie wyst´pu-
je w∏aÊnie w rejonie pó∏nocnym. 

W okresie wiosennym temperatura wód obni˝a∏a si´ nieznacznie wraz z g∏´bokoÊcià, ale na-
tlenienie wód by∏o wysokie. Latem stratyfikacja wód nie wystàpi∏a.
Jezioro charakteryzowa∏a niewielka produkcja pierwotna, o czym Êwiadczy∏y wartoÊci chloro-
filu i sestonu. W fitoplanktonie wiosennym i letnim dominowa∏y okrzemki, przy niewielkim
udziale zielenic i Êladowym sinic.

Sumaryczna ocena stanu czystoÊci wód jeziora ¸´towskiego pozwoli∏a na zakwalifikowanie
ich do II klasy czystoÊci. Warunki sanitarne wód jeziora by∏y dobre i odpowiada∏y I klasie czy-
stoÊci. Warunki morfometryczne i zlewniowe jeziora odpowiadajà II kategorii podatnoÊci na
degradacj´. Z przeprowadzonej klasyfikacji wynika, ˝e jest to jezioro o wodach Êredniej jako-
Êci, umiarkowanie podatne na wp∏ywy zewn´trzne.

Wicko po∏o˝one jest w gminie Postomino (powiat s∏awieƒski). Jest to zbiornik przymorski,
bardzo rozleg∏y i stosunkowo p∏ytki.

Jezioro po∏àczone jest z Ba∏tykiem kana∏em G∏ównica. Najistotniejsze dop∏ywy to Klasztorna
i Âwidnik, uchodzàce do po∏udniowej cz´Êci jeziora, oraz ciek bez nazwy zbierajàcy wody
z mokrade∏ po wschodniej cz´Êci jeziora. UjÊcie wód tego cieku po∏o˝one jest na terenie po-
ligonu wojskowego.  
W zlewni bezpoÊredniej wyst´puje przewaga pól uprawnych. Jezioro Wicko nie jest bezpo-
Êrednim odbiornikiem zanieczyszczeƒ z punktowych êróde∏, ale znajduje si´ pod wp∏ywem



zanieczyszczeƒ z obszaru wsi. Nad jeziorem po∏o˝one sà cztery wsie: Jezierzany, Wicko Mor-
skie, ¸àcko i Królewo, które nie majà uporzàdkowanej gospodarki wodno-Êciekowej.

Jest jeziorem polimiktycznym o wy-
równanej temperaturze, bardzo za-
sobnym w materi´ organicznà
i substancje biogenne (zwiàzki fos-
foru i azotu). Efektem prze˝yênie-
nia jest jego wysoka produkcja
pierwotna, o czym Êwiadczy∏y takie
wskaêniki jak chlorofil i sucha ma-
sa sestonu. Masowy rozwój organi-
zmów planktonowych ogranicza∏
przezroczystoÊç wód. W fitoplank-
tonie dominowa∏y sinice.

Sumaryczna ocena wskaêników
zanieczyszczeƒ wykaza∏a, ˝e ja-
koÊç wód jeziora nie odpowiada
obowiàzujàcym normom (wody
pozaklasowe). Wody jeziora cha-

rakteryzowa∏y si´ obni˝onym stanem sanitarnym. Miano Coli odpowiada∏o II klasie czystoÊci.
Wskaêniki podatnoÊci na degradacj´ odpowiadajà III kategorii. Jest to wi´c jezioro bardzo po-
datne na degradacj´, o wodach silnie zanieczyszczonych. 

Podsumowanie
W latach 2002-2003 w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono badania 31 je-
zior. WÊród tej liczby 11 jezior wyró˝nia∏o si´ specyficznà hydrochemià wód (7 jezior lobelio-
wych i 4 jeziora przymorskie). 
Jeziora lobeliowe to unikalne w skali kraju zbiorniki ze wzgl´du na charakter roÊlinnoÊci –
brze˝yca jednokwiatowa, stroiczka wodna (lobelia) i poryblin wodny. RoÊliny te zaliczane sà
do rzadkich i podlegajàcych ochronie. Jeziora przymorskie sà specyficzne z powodu okreso-
wych dop∏ywów wód morskich. 

Najwy˝szà jakoÊç wód stwierdzono jedynie w jeziorze Iƒsko ( I klasa). 

Do II klasy czystoÊci zakwalifikowano 17 jezior. Mi´dzy innymi by∏y to: 

• ÊródleÊne jeziora lobeliowe, o niewielkiej powierzchni, ale stosunkowo g∏´bokie, charakte-
ryzujàce si´ niskà mineralizacjà wód i unikalna roÊlinnoÊcià: Szare, Piekie∏ko I, Gr´bo-
szewskie Ma∏e, I∏owatka, Kie∏pino, Âmiadowo, 

• bezodp∏ywowe jeziorko Grodno po∏o˝one na wyspie Wolin, w lasach Woliƒskiego Parku
Narodowego,

• jezioro Miedwie – najwi´ksze w województwie pod wzgl´dem powierzchni, na którym od
po∏owy lat 70. zlokalizowane jest uj´cie wody pitnej dla Szczecina.

Normatywy III klasy czystoÊci spe∏nia∏o 8 jezior. Wi´kszoÊç z nich to jeziora p∏ytkie, polimik-
tyczne i silnie zeutrofizowane. Jedynie Adamowo jest jeziorem g∏´bokim, o wodach podlega-
jàcych stratyfikacji termicznej. 

Normom III klasy nie odpowiada∏a jakoÊç wód 5 jezior. WÊród nich by∏y 4 jeziora przymorskie:
Koprowo, Liwia ¸u˝a, Resko, Wicko oraz jezioro B´dgoszcz, które jest po∏o˝one w obszarze
szczególnie nara˝onym na zanieczyszczenia azotem ze êróde∏ rolniczych. 

Porównanie obj´toÊci wód jezior badanych w latach 2002-2003 zakwalikowanych do jednej
z 3 klas czystoÊci lub okreÊlonych jako zdegradowane przedstawiono na rysunku IX.3.3.
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Wskaênikami, które najcz´Êciej powodowa∏y obni˝enie jakoÊci wód, by∏y parametry okreÊla-
jàce stan ich eutrofii (u˝yênienia) – wysokie koncentracje chlorofilu „a” oraz suchej masy se-
stonu, niska przezroczystoÊç i wysokie st´˝enia zwiàzków biogennych. 

Ponadto w wodach wielu jezior stwierdzano wysokie zawartoÊci zwiàzków organicznych. Z te-
go w∏aÊnie wzgl´du wst´pna ocena przydatnoÊci wód do poboru w celu zaopatrzenia ludno-
Êci w wod´ do picia dla 3 wybranych jezior (Miedwie, Ostrowo, Piaski) wypad∏a negatywnie.
Podwy˝szona, a nieraz wysoka, zawartoÊç tych zwiàzków jest cz´sto spowodowana dop∏y-
wem substancji humusowych z torfowisk oraz terenów podmok∏ych – zmeliorowanych.

Na uwag´ zas∏uguje fakt, i˝ w 29 jeziorach z 31 badanych spe∏nione by∏y wymagania I klasy
czystoÊci pod wzgl´dem sanitarnym (miano Coli typu ka∏owego). 

Rysunek IX.3.3. Ocena czystoÊci jezior badanych w latach 2002-2003
Figure IX.3.3. Quality assessment of the lakes investigated in 2002-2003

I klasa – 1 jezioro, II klasa – 17 jezior, III klasa – 8, poza klasà – 5
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