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stra wody, którego prawdopodobnà przyczynà jest eksploatacja kruszywa w Storkowie. Po-
nadto zauwa˝ono, i˝ rozwój osadnictwa letniskowego post´puje niezwykle dynamicznie.
W granicach miasta brzegi jeziora sà w wielu miejscach zdegradowane, szczególnie w rejo-
nie odp∏ywu wód.

Grodno (inna nazwa Gardno) po∏o˝one jest na wyspie Wolin, w obr´bie Woliƒskiej Moreny
Czo∏owej w granicach Woliƒskiego Parku Narodowego. Jest to niewielki zbiornik polodowco-

wy o nieregularnym kszta∏cie. Nad jego brzegami znajdu-
jà si´ skarpy poroÊni´te buczynà. Zarówno przebieg linii
brzegowej, jak i konfiguracja dna sà urozmaicone. Przy
po∏udniowym brzegu zlokalizowano niewielkà wysepk´. 

Grodno jest po∏o˝one ok. 250 metrów od wysokiego klifo-
wego brzegu Ba∏tyku. Nie posiada dop∏ywów i odp∏ywów
powierzchniowych. 

Jezioro jest w ma∏ym stopniu u˝ytkowane turystycznie (te-
ren zamkni´tego oÊrodka wypoczynkowego). Otoczenie
jeziora zosta∏o zagospodarowane pod wzgl´dem rekre-
acyjnym. Przy pó∏nocnym brzegu zlokalizowano pomost
oraz magazyn sprz´tu p∏ywajàcego.

Grodno posiada niezbyt korzystne warunki morfometrycz-
ne, które wskazujà na III kategori´ podatnoÊci na degradacj´. 

JakoÊç wód jeziora, zarówno w roku 2002, jak i 2003, odpowiada∏a II klasie czystoÊci. Pod
wzgl´dem stanu sanitarnego w roku 2002 wody zaliczono do II klasy czystoÊci, a w roku 2003
spe∏nione zosta∏y wymagania I klasy czystoÊci. W obu analizowanych latach w sierpniu
stwierdzono utworzenie si´ niepe∏nej stratyfikacji letniej. Przeprowadzone badania wykaza∏y
bardzo niskà zawartoÊç tlenu w warstwie naddenej, podwy˝szonà zawartoÊç substancji orga-
nicznych oraz fosforu ca∏kowitego. Niewielka zawartoÊç chlorofilu oraz suchej masy sestonu
Êwiadczà o niskiej produkcji pierwotnej.

Âmiadowo po∏o˝one jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”,
w zlewni Gwdy. 

Jest jeziorem lobeliowym. Stwierdzono wyst´powanie gatunków roÊlin charakterystycznych
dla tego typu zbiorników, takich jak: stroiczka wodna, poryblin jeziorny, brze˝yca jednokwia-
towa i wyw∏ócznik skr´toleg∏y. Nie posiada dop∏ywów i odp∏ywu. Miejscami brzeg jest wysoki
i stromy, a miejscami niski, podmok∏y i bagnisty. Z mokrade∏ leÊnych, po∏o˝onych po wschod-

niej i pó∏nocno-wschodniej stronie misy jeziornej,
nast´pujà okresowe dop∏ywy wód do jeziora. 
Lasy stanowià 37,5% powierzchni zlewni bezpo-
Êredniej. Pozosta∏y procent stanowià pola uprawne,
∏àki, pastwiska i nieu˝ytki, które wyst´pujà po za-
chodniej i po∏udniowej stronie jeziora. Na po∏udnio-
wym brzegu jeziora po∏o˝ona jest wieÊ Âmiadowo.

Jezioro Âmiadowo nie spe∏nia roli odbiornika Êcie-
ków z punktowych êróde∏ zanieczyszczeƒ. Âcieki
bytowe ze wsi Âmiadowo sà gromadzone w zbior-

nikach bezodp∏ywowych, a nast´pnie wywo˝one do oczyszczalni w Bornem Sulinowie.

W okresie wiosennym warunki tlenowe by∏y dobre. Latem wystàpi∏a stratyfikacja wód, a za-
wartoÊç tlenu w hypolimnionie by∏a minimalna. Jezioro charakteryzowa∏a niewielka produkcja
pierwotna, o czym Êwiadczy∏y wielkoÊci st´˝eƒ chlorofilu i suchej masy sestonu. W fitoplank-
tonie dominowa∏y okrzemki.



Sumaryczna ocena stanu czystoÊci wód jeziora pozwoli∏a na zakwalifikowanie ich do II klasy
czystoÊci, a po uwzgl´dnieniu cech naturalnych zbiornika i jego zlewni mo˝na zaliczyç jezio-
ro do II kategorii podatnoÊci na degradacj´. Jest to wi´c jezioro o wodach dobrej jakoÊci,
umiarkowanie podatne na wp∏ywy zewn´trzne. Warunki sanitarne wód (miano Coli typu ka∏o-
wego) odpowiada∏y I klasie czystoÊci.

Jeleƒskie po∏o˝one jest na Pojezierzu MyÊliborskim, w otulinie Cedyƒskiego Parku Krajobra-
zowego. 

Jest zbiornikiem g∏´bokim, którego wody podlegajà stratyfikacji termicznej. Posiada piaszczy-
ste dno o zró˝nicowanej konfiguracji. Przebieg linii brzegowej jest nieregularny, a kszta∏t mi-
sy jeziornej przypomina sylwetk´ lecàcego ptaka.

Jezioro po∏o˝one jest przy strefie wododzia∏owej pomi´dzy zlewnià Rurzycy i zlewnià S∏ubi.
Posiada kilka niewielkich dop∏ywów, których wody sà bogate w zwiàzki organiczne. JakoÊç ich
wód odpowiada II klasie, a stan sanitarny nie wzbudza zastrze˝eƒ. Odp∏yw wód z jeziora o na-
zwie Ma∏a Kalica zasila rzek´ Rurzyc´.

Zlewnia bezpoÊrednia jeziora stanowi jednoczeÊnie
jego zlewni´ ca∏kowità; lasy zajmujà oko∏o 40% jej
powierzchni, a u˝ytki rolne 55%. W granicach zlewni
znajdujà si´ 2 miejscowoÊci: Jelenin i Brwice, w któ-
rych gospodarka Êciekowa jest oparta o zbiorniki
bezodp∏ywowe. We wsi Jelenin znajduje si´ gminne
kàpielisko, boisko sportowe oraz niewielki oÊrodek
domków campingowych z polem namiotowym. 

Uwarunkowania morfometryczne zbiornika oraz
ukszta∏towanie jego zlewni wskazujà na II kategori´
podatnoÊci na degradacj´. 

Wody jeziora Jeleƒskiego zakwalifikowane zosta∏y do
II klasy czystoÊci. Pod wzgl´dem stanu sanitarnego
nie budzi∏y zastrze˝eƒ, spe∏nia∏y wymagania I klasy. 

Badania letnie wykaza∏y wysokie wartoÊci st´˝enia zwiàzków organicznych okreÊlanych
wskaênikiem CHZTCr. 
Latem stwierdzono, ˝e do 3 metra g∏´bokoÊci natlenienie wód jeziora by∏o odpowiednie. Na-
tomiast poni˝ej 7 metra wystàpi∏o zupe∏ne odtlenienie. Podczas badaƒ przeprowadzonych
w III dekadzie marca oraz w III dekadzie sierpnia w wodach jeziora nie zaobserwowano za-
kwitu fitoplanktonu. Jednak wyczerpanie zasobów tlenu w hypolimnionie oraz w dolnych par-
tiach metalimnionu Êwiadczà o tym, ˝e w wodach jeziora wyst´pujà okresy charakteryzujàce
si´ wysokà produkcjà pierwotnà.

Niewlino (Nobliny) po∏o˝one jest w na Pojezierzu Szczecineckim. 

Jest zasilane przez dwa niewielkie dop∏ywy. W rejonie dop∏ywu wód z pó∏nocnego-zachodu,
nad jeziorem rozciàgajà si´ ∏àki i pastwiska. Drugi dop∏yw (z pó∏nocy) przyjmuje Êcieki
z oczyszczalni w ¸ubowie. Odp∏yw wód usytuowany jest na po∏udniowym kraƒcu jeziora Nie-
wlino. Zasila wody rzeki Pi∏awy, która jest dop∏ywem Gwdy. 

Lasy w zlewni bezpoÊredniej zajmujà ok. 67% jej powierzchni. Pola uprawne, ∏àki, pastwiska
i nieu˝ytki wyst´pujà w rejonie wsi Nobliny i Ostroróg. Âcieki w tych miejscowoÊciach sà gro-
madzone w zbiornikach bezodp∏ywowych. 

Wiosnà nastàpi∏ dop∏yw znacznej iloÊci zwiàzków azotu ze zlewni, na co wskazujà st´˝enia
azotu mineralnego. Wody jeziora charakteryzowa∏y si´ podwy˝szonymi st´˝eniami azotu
ogólnego i fosforu ogólnego. ProduktywnoÊç jeziora by∏a niewielka, o czym Êwiadczy∏y takie
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wskaêniki, jak chlorofil i sucha masa sestonu. W fitoplanktonie reprezentowanym niezbyt licz-
nie dominowa∏y okrzemki. Latem wystàpi∏a stratyfikacja termiczna wód. Hypolimnion by∏ ca∏-
kowicie odtleniony.
Sumaryczna ocena jakoÊci wód odpowiada II klasie czystoÊci. Pod wzgl´dem bakteriologicz-
nym (miano Coli typu ka∏owego) spe∏nione by∏y uwarunkowania I klasy czystoÊci. Parametry
morfometryczne zbiornika i jego zlewni wskazujà na II kategori´ podatnoÊci na degradacj .́

Jezioro Krzywe D´bsko po∏o˝one jest w rozleg∏ej rynnie po-
lodowcowej, w granicach otuliny Drawieƒskiego Parku Naro-
dowego. 

Jezioro posiada dwa niewielkie dop∏ywy. Jeden dop∏ywa z je-
ziora Szerokie, a drugi odwadnia ÊródleÊne i Êród∏àkowe mo-
krad∏a po∏o˝one na pó∏noc od jeziora. Odp∏yw z jeziora Krzy-
we D´bsko jest usytuowany w po∏udniowo zachodniej cz´Êci
zbiornika, jego wody zasilajà jezioro Dominikowo Du˝e. 

Lasy w zlewni bezpoÊredniej zajmujà 83% powierzchni. Pozo-
sta∏y procent stanowià pola uprawne, ∏àki, pastwiska i nie-
u˝ytki, które wyst´pujà w rejonie wsi D´bsko. Jezioro nie jest
odbiornikiem Êcieków z punktowych êróde∏ zanieczyszczeƒ.

Pomi´dzy jeziorami Szerokie i Krzywe D´bsko zlokalizowano
pole namiotowe.

Wody jeziora charakteryzowa∏a niewielka produkcja pierwotna, o czym Êwiadczy∏y zawarto-
Êci: chlorofilu i suchej masy sestonu. W fitoplanktonie dominowa∏y okrzemki. 

W okresie letnim na najg∏´bszym stanowisku wystàpi∏a pe∏na stratyfikacja. Hypolimnion by∏
ca∏kowicie odtleniony.   

W warstwie przydennej
stwierdzono bardzo wyso-
kie st´˝enia fosforanów
oraz fosforu ca∏kowitego.
Na podstawie sumarycznej
oceny jakoÊci wód oraz po
uwzgl´dnieniu naturalnych
cech zbiornika i jego zlewni,
wody jeziora Krzywe D´b-
sko zaliczone zosta∏y do II
klasy czystoÊci i do II ka-
tegorii podatnoÊci na de-
gradacj´. W jeziorze pano-
wa∏y dobre warunki sanitar-
ne (miano Coli typu ka∏owe-
go – I klasa).

Jezioro We∏tyƒskie po∏o˝one jest na Równinie We∏tyƒskiej, oko∏o 6 kilometrów na wschód od
Doliny Odry. Stanowi ostoj´ ptasià o randze europejskiej.

Jest zbiornikiem Êrednio-g∏´bokim, jego wody podlegajà cz´Êciowej stratyfikacji. Przebieg li-
nii brzegowej jest nieregularny, silnie urozmaicony – wyst´pujà liczne zatoki oraz 3 wyspy. Je-
go dop∏ywami sà 2 cieki okresowo wype∏nione wodà. Odp∏yw wód z jeziora to poczàtek Ka-
na∏u We∏tyƒskiego, który jest bezpoÊrednim dop∏ywem Odry.



W zlewni bezpoÊredniej jeziora u˝ytki rolne zajmujà oko∏o 70% powierzchni, a lasy niespe∏na
30%. W miejscowoÊci We∏tyƒ znajduje si´ przystaƒ rybacka oraz pomost dla motorówek prze-
wo˝àcych turystów na wyspy.

Jezioro We∏tyƒskie jest zapleczem rekreacyjno-wypoczyn-
kowym dla mieszkaƒców Gryfina i Szczecina. OÊrodki
campingowe oraz osiedla letniskowe sà ulokowane wzd∏u˝
zachodniego brzegu oraz na wyspach. Na wschodnim
brzegu zlokalizowano pole namiotowe. Gospodarka Êcie-
kowa obiektów rekreacyjnych oparta jest o zbiorniki bez-
odp∏ywowe. 

Uwarunkowania morfometryczne zbiornika oraz ukszta∏to-
wanie jego zlewni wskazujà na II kategori´ podatnoÊci na
degradacj´. Oznacza to umiarkowanà podatnoÊç na wp∏y-
wy zewn´trzne. 

Na podstawie przeprowadzonych badaƒ wody jeziora zo-
sta∏y zaliczone do II klasy czystoÊci. Stwierdzono pod-
wy˝szonà iloÊç substancji organicznych oraz azotu ogól-
nego. Latem warstwa naddenna jeziora charakteryzowa∏a
si´ z∏ym natlenieniem oraz wysokimi st´˝eniami: fosfora-
nów, fosforu ca∏kowitego i azotu amonowego. 

Wiosnà wystàpi∏ niezbyt intensywny zakwit okrzemek, na-
tomiast latem podczas prowadzonych badaƒ nie stwier-
dzono nadmiernego rozwoju fitoplanktonu. Pod wzgl´dem
stanu sanitarnego jakoÊç wód spe∏nia∏a normy I klasy.

Jezioro Trzebuƒ po∏o˝one jest wÊród lasów, przy po∏udniowej granicy Poligonu Drawskiego.
Przez jezioro przep∏ywa struga o nazwie G∏´boka (prawobrze˝ny dop∏yw Drawy). 

Trzebuƒ jest zbiornikiem rynno-
wym rozciàgni´tym równole˝ni-
kowo. Konfiguracja dna nie jest
nadmiernie urozmaicona. Wy-
st´pujà liczne zatoki, a w cz´Êci
zachodniej niewielka wysepka.
Wody jeziora podlegajà letniej
stratyfikacji termicznej.

Zlewnia bezpoÊrednia jest za-
lesiona. Nad jeziorem nie ma
punktowych êróde∏ zanie-
czyszczeƒ. Na pó∏nocnej skar-
pie usytuowano wojskowy
oÊrodek wypoczynkowy. Obiekt ten nie ma unormowanej gospodarki Êciekowej – odbiornikiem
Êcieków sà do∏y ch∏onne. Pomi´dzy jeziorami Paƒskie i Trzebuƒ znajduje si´ pole namiotowe. 
Na po∏udnie od jeziora przebiega droga krajowa nr 20 oraz tory kolejowe (po∏àczenie lokalne na
trasie Stargard Szczeciƒski – Szczecinek). Natomiast na pó∏noc od jeziora przebiega droga do
Jaworza, która podczas przemieszczania si´ wojsk na poligonie mo˝e byç okresowo zamkni´ta. 

Uwarunkowania morfometryczne zbiornika oraz ukszta∏towanie jego zlewni wskazujà na II ka-
tegori´ podatnoÊci na degradacj´. 

Wody jeziora Trzebuƒ zaliczono do II klasy czystoÊci. Pod wzgl´dem stanu sanitarnego spe∏-
nia∏y normy I klasy. 
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W wodach jeziora stwierdzono niskie st´˝enia zwiàzków biogennych. Wiosnà fitoplankton nie
by∏ zbyt liczny, dominowa∏y okrzemki. PrzezroczystoÊç wód wynosi∏a 3 metry. Natomiast latem
wystàpi∏ zakwit sinic z rodzaju Oscillatoria, a widzialnoÊç krà˝ka Secchiego obni˝y∏a si´ do
0,3 m. W odtlenionej warstwie naddenej jeziora stwierdzono bardzo wysokie st´˝enia zwiàz-
ków fosforu. 

Narost po∏o˝one jest na Pojezierzu MyÊliborskim w otulinie Cedyƒskiego Parku Krajobrazo-
wego. Przez jezioro przep∏ywa rzeka S∏ubia. 

Kszta∏t misy jeziornej w przybli˝eniu przypomina liter´ L.
W cz´Êci pó∏nocnej zbiornika znajdujà si´ 2 wysepki. Wzd∏u˝
brzegów roÊnie pas trzcin o szerokoÊci od 3 do 10 metrów. Jest
to jezioro stosunkowo g∏´bokie, o urozmaiconej konfiguracji
dna. Jego wody podlegajà letniej stratyfikacji.
Brzegi jeziora od strony zachodniej i po∏udniowej sà poroÊni´-
te lasem, który nale˝y do du˝ego kompleksu o nazwie Puszcza
Piaskowa. Wzd∏u˝ wschodnich bezleÊnych brzegów ciàgnà si´
pasmowo zadrzewienia. 

W zlewni bezpoÊredniej jeziora przewa˝ajà tereny u˝ytkowane
rolniczo. Grunty rolne zajmujà ponad 70% powierzchni, a lasy
oko∏o 25%. 
Jezioro Narost nie jest bezpoÊrednim odbiornikiem Êcieków
z punktowych êróde∏ zanieczyszczeƒ. Na jakoÊç wód negatyw-
nie oddzia∏ujà zanieczyszczenia obszarowe wprowadzane do
jeziora z wodami dop∏ywów. G∏ównie sà to nadmierne iloÊci

zwiàzków organicznych. JakoÊç wód S∏ubii pod wzgl´dem fizykochemicznym odpowiada∏a II
klasie czystoÊci, natomiast pod wzgl´dem bakteriologicznym spe∏nione by∏y normatywy I klasy.

Uwarunkowania morfometryczne zbiornika oraz ukszta∏towanie jego zlewni wskazujà na II ka-
tegori´ podatnoÊci na degradacj´. 
JakoÊç wód jeziora Narost odpowiada∏a II klasie czystoÊci. Natomiast ze wzgl´du na miano
Coli typu ka∏owego wody zaliczono do I klasy. 
Wody jeziora charakteryzujà podwy˝szone st´˝enia fosforu ca∏kowitego i wysokie zawartoÊci
chlorofilu „a”, co wskazuje na znacznà produkcj´ pierwotnà, która mia∏a miejsce w porze wio-
sennej. Dominowa∏y okrzemki. W okresie letnim stwierdzono odtlenienie hypolimnionu, a tak-
˝e wysokà zawartoÊç zwiàzków fosforu w warstwie przydennej.

Jezioro Iƒsko-Odnoga Linowska by∏o dawniej zatokà jeziora Iƒsko. Podzia∏ jeziora na dwa
zbiorniki – Iƒsko o powierzchni 486,6 ha i Iƒsko-Odnoga Linowska o powierzchni 101,8 ha –
spowodowa∏a grobla, po której przebiega droga z Iƒska do Chociwla. Obecnie oba akweny ∏à-
czy jedynie przepust pod drogà, który umo˝liwia wyrównanie poziomu wód.

Odnoga Linowska (po∏o˝ona na zachód od jeziora Iƒsko) jest zasilana niewielkimi dop∏ywami
oprowadzajàcymi wod´ z terenów podmok∏ych. Cieki te sà zasobne w zwiàzki humusowe.
Brzegi jeziora sà wysokie, wzd∏u˝ nich rosnà szpalery drzew. W rejonach po∏udniowym i pó∏-
nocno-zachodnim znajdujà si´ niewielkie enklawy leÊne. 

W zlewni bezpoÊredniej przewa˝ajà grunty orne, które obecnie nie sà u˝ytkowane. Do po-
czàtku lat 90. we wsi Mia∏ka prowadzono Êcio∏owà hodowl´ byd∏a.

Jezioro jest u˝ytkowane rekreacyjnie. Na po∏udniowym brzegu zlokalizowano pole namioto-
we. We wsi Mia∏ka oraz na obrze˝ach wsi Linówko powstajà osiedla domków letniskowych.
Gospodarka Êciekowa w obr´bie tych miejscowoÊci oparta jest o zbiorniki bezodp∏ywowe. 

Jezioro jest umiarkowanie podatne na degradacj´ – II kategoria. 



Wody Odnogi Linowskiej zaliczono do II klasy. Wyniki badaƒ bakteriologicznych spe∏nia∏y
wielkoÊci normatywne I klasy. 
Warstwa powierzchniowa wód nie by∏a zbyt zasobna w zwiàzki azotu i fosforu. Niemniej la-
tem wystàpi∏ bardzo intensywny rozwój sinic – g∏ównie z rodzaju Oscillatoria. W warstwie nad-
dennej stwierdzono brak tlenu oraz wysokie st´˝enia fosforu ogólnego i fosforanów.

Strzeszowskie jest po∏o˝one w Dolinie Tywy na Pojezierzu MyÊliborskim. Odp∏yw wód z te-
go jeziora zasila rzek´ Tyw´.

Kszta∏t misy jeziornej jest nieregularny, a konfiguracja dna nie jest zbyt urozmaicona. Brzegi
sà p∏askie. Wyst´puje jeden g∏´boczek w rejonie pó∏nocno-wschodnim. Wody jeziora podle-
gajà letniej stratyfikacji.

Omawiane jezioro jest usytuowane tu˝ przy dziale wodnym pomi´dzy rzekà Tywà i Rurzycà.
Obie rzeki sà I-rz´dowymi dop∏ywami Odry. W zlewni bezpoÊredniej przewa˝ajà grunty orne,
które zajmujà 70% powierzchni, ∏àki – 14%, a lasy – 3%. Na wschód od jeziora po∏o˝ona jest
kopalnia kredy jeziornej.

Jezioro znajduje si´ pod wp∏ywem zanieczyszczeƒ obszarowych
z rejonu wsi Strzeszów. Dotychczas miejscowoÊç ta nie zosta∏a
skanalizowana. W rejonie odp∏ywu wód z jeziora mieÊci si´ oÊro-
dek campingowy z pla˝à i pomostami. Ogólnodost´pnà pla˝´ zlo-
kalizowano w zatoce po∏udniowej. Zabudowa rekreacyjna jest roz-
ciàgni´ta wzd∏u˝ ca∏ego zachodnio-po∏udniowego brzegu. 

JakoÊç wód cieków zasilajàcych jezioro spe∏nia wymagania II kla-
sy czystoÊci. Na ocenie zawa˝y∏y koncentracje zwiàzków orga-
nicznych oraz st´˝enia fosforu ogólnego. Pod wzgl´dem bakterio-
logicznym spe∏nione by∏y normy I klasy.

Jezioro jest umiarkowanie podatne na wp∏ywy zewn´trzne – II ka-
tegoria. 

JakoÊç wód jeziora Strzeszowskiego spe∏nia∏a wymagania II klasy czy-
stoÊci. WartoÊci miana Coli nie wzbudza∏y zastrze˝eƒ – wyniki odpowiada∏y normatywom I klasy. 

ZawartoÊç fosforu ogólnego i azotu ogólnego w wodach jezio-
ra by∏a podwy˝szona. Stwierdzono wysokie st´˝enia zwiàzków
organicznych wyra˝anych wskaênikiem ChZTCr. Wzd∏u˝ brze-
gów zaobserwowano masowe wyst´powanie zielenic nitkowa-
tych, natomiast rozwój fitoplanktonu w toni wodnej by∏ niewielki.

Latem w odtlenionej warstwie naddennej jeziora wystàpi∏y
bardzo wysokie st´˝enia fosforanów, azotu amonowego
i zwiàzków organicznych.

M´tno po∏o˝one jest na Pojezierzu MyÊliborskim w granicach
Cedyƒskiego Parku Krajobrazowego. Przez jezioro przep∏ywa
Kalica, która jest lewobrze˝nym dop∏ywem Rurzycy. 

Jezioro to jest zbiornikiem p∏ytkim, polimiktycznym. Kszta∏t
misy jeziornej jest owalny, wyd∏u˝ony po∏udnikowo. Brzegi
jeziora sà podmok∏e, trudnodost´pne. Zabudowania wsi
M´tno, po∏o˝one na po∏udniu w rejonie dop∏ywu wód Kalicy,
odseparowane sà od jeziora podmok∏ymi ∏àkami. Niewielki
bezleÊny obszar po∏o˝ony na po∏udniowo-zachodnim brze-
gu nie jest u˝ytkowany pod wzgl´dem rolniczym i zosta∏
przeznaczony na rekreacj´. 

190 Raport o stanie Êrodowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003



191Zagro˝enia jakoÊci wód powierzchniowych

Oko∏o 5 km na pó∏nocny-wschód od jeziora po∏o˝one jest miasto Chojna. Przy po∏udniowych
rubie˝ach tego miasta zlokalizowano lotnisko, które do 1993 roku by∏o u˝ytkowane przez woj-
ska radzieckie.

Obecnie jezioro nie jest odbiornikiem zanieczyszczeƒ z punktowych êróde∏. Do roku 2002 do
dop∏ywu pó∏nocno-wschodniego odprowadzane by∏y oczyszczane odcieki ze sk∏adowiska od-
padów w miejscowoÊci Kaliska. Gospodarka Êciekowa wsi po∏o˝onych w zlewni oparta jest
o zbiorniki bezodp∏ywowe. 

JakoÊç wód dop∏ywajàcych kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco: wody Kalicy zaliczono do III klasy
z uwagi na st´˝enia fosforu ogólnego oraz miano Coli typu ka∏owego, a wody dop∏ywu z pó∏-
nocnego-wschodu by∏y obcià˝one wysokimi ponadnormatywnymi st´˝eniami zwiàzków azotu.

Uwarunkowania morfometryczne zbiornika oraz ukszta∏towanie jego zlewni sà niekorzystne.
Wskazujà na du˝à podatnoÊç na wp∏ywy zewn´trzne – poza kategorià.

Na podstawie badaƒ jezioro M´tno zakwalifikowano do III kasy czystoÊci. Pod wzgl´dem
bakteriologicznym wody spe∏nia∏y wymagania I klasy. Badania w zakresie st´˝eƒ metali ci´˝-
kich i pestycydów nie wykaza∏y przekroczeƒ wartoÊci normatywnych.

Wody jeziora odznacza∏y si´ bardzo wysokà zawartoÊcià azotu mineralnego oraz azotu ca∏-
kowitego. Tak˝e zawartoÊç: fosforu ca∏kowitego, chlorofilu „a” i zwiàzków organicznych
(CHZTCr) by∏a wysoka. Natlenienie warstwy naddennej by∏o prawid∏owe. 

W wiosennym zakwicie dominowa∏y okrzemki, a w letnim sinice (g∏ównie Gomphosphaeria la-
custris). WidzialnoÊç krà˝ka Secchiego, okreÊlajàca przezroczystoÊç wód, by∏a niska, szcze-
gólnie latem – 0,9 m. 

Wielatowo po∏o˝one jest w strefie wododzia∏owej pomi´dzy zlewniami Gwdy i Pars´ty. Jest
to zbiornik p∏ytki, polimiktyczny, zeutrofizowany. Zaliczany jest do jezior lobeliowych. Nie od-
notowano wyst´powania gatunków roÊlin charakterystycznych dla tego typu zbiorników.

Jezioro posiada dwa niewielkie dop∏ywy i odp∏yw, które sà jedynie okresowo wype∏nione wodà.
Dop∏yw wód do jeziora odbywa si´ g∏ównie z po∏udniowo-zachodnich obszarów leÊnych (lasy
∏´gowe) oraz z torfowisk i bagien leÊnych po∏o˝onych po zachodniej stronie jeziora. Taki cha-
rakter zlewni powoduje, i˝ wody dop∏ywów zawierajà znaczne iloÊci substancji humusowych.
W bezpoÊrednim otoczeniu jeziora przewa˝ajà lasy, a udzia∏ ich przekracza 65% powierzch-
ni zlewni. Na obrze˝ach zlewni bezpoÊredniej po∏o˝one sà niewielkie wsie Brze˝no i Krasno-
brzeg (na pó∏nocy) i wieÊ Nizinne na po∏udniu. 

Jezioro Wielatowo nie spe∏nia roli odbiornika Êcieków
z punktowych êróde∏ zanieczyszczeƒ.

Cechy naturalne zbiornika i jego zlewni sà niekorzystne, od-
powiadajà III kategorii podatnoÊci na degradacj´.

Na podstawie przeprowadzonych badaƒ wody jeziora zali-
czono do III klasy czystoÊci. Pod wzgl´dem bakteriologicz-
nym spe∏nione by∏y normy I klasy.
W wodach jeziora wystàpi∏a obfita produkcja pierwotna, o czym
Êwiadczy∏y ponadnormatywne iloÊci chlorofilu i du˝e iloÊci se-
stonu. Spowodowa∏o to obni˝enie przezroczystoÊci wód. W let-
nim zakwicie fitoplanktonu dominowa∏y sinice z rodzaju Micro-
cystis. Pomimo i˝ jest to jezioro polimiktyczne, latem w warstwie
naddennej stwierdzono niskie zawartoÊci tlenu. 

Jezioro Dubie Po∏udniowe (Adamowo) po∏o˝one jest w gra-
nicach otuliny Drawieƒskiego Parku Narodowego. Na jego pó∏nocnym brzegu rozciàgajà si´
zabudowania miasta Drawno. 



Zbiornik o wyd∏u˝onym kszta∏cie, posiada w cz´Êci Êrodkowej przew´˝enie. Cz´Êç wschodnia
jest zasilana przez wody rzeki Drawy (II klasa czystoÊci), a zachodnia przez kilka mniejszych
cieków. Wody tych niewielkich dop∏ywów charakteryzujà si´ du˝à zawartoÊcià materii orga-
nicznej, substancji biogennych (zwiàzki azotu i fosforu) oraz obni˝onym stanem sanitarnym. 

Przed rokiem 1993 do jeziora odprowadzane
by∏y nieoczyszczone Êcieki bytowe z miasta
Drawno. Obecnie Êcieki te sà oczyszczane
na oczyszczalni komunalnej, a ich odbiorni-
kiem jest Drawa poni˝ej jeziora. 

Jezioro posiada niekorzystne warunki morfo-
metryczne i zlewniowe – III kategoria podat-
noÊci na degradacj´.

Wody jeziora zaliczono do III klasy czysto-
Êci, o czym decydowa∏y g∏ównie wysokie st´-
˝enia zwiàzków azotu i fosforu, soli mineral-
nych i zwiàzana z tym produkcja pierwotna. 
Warunki sanitarne wód jeziora nie budzi∏y
zastrze˝eƒ – I klasa czystoÊci. 
W okresie letnim na najg∏´bszym stanowisku
wystàpi∏o pe∏ne uwarstwienie termiczne, na
którym zawartoÊç tlenu w hypolimnionie by-
∏a Êladowa. Rezultatem du˝ej ˝yznoÊci wód
by∏ obfity rozwój fitoplanktonu, o czym Êwiad-
czy∏y bardzo wysokie iloÊci chlorofilu i sesto-
nu oraz niska przezroczystoÊç wód. Latem

w ró˝norodnym gatunkowo fitoplanktonie dominowa∏y okrzemki, którym towarzyszy∏y sinice.

Jezioro Nowa Korytnica po∏o˝one jest wÊród lasów Puszczy Drawskiej, w szerokiej zatorfio-
nej dolinie rzeki Korytnica. 

Jest zbiornikiem bardzo p∏ytkim, polimiktycznym. Prze-
bieg linii brzegowej oraz konfiguracja dna nie sà zbyt
urozmaicone. 

Zlewnia bezpoÊrednia jest ca∏kowicie zalesiona. Nie ma
punktowych êróde∏ zanieczyszczeƒ odprowadzanych do je-
ziora. Jezioro podlega umiarkowanej presji turystycznej.
W rejonie odp∏ywu wód z jeziora zlokalizowano: pole biwa-
kowe oraz zabudowania nale˝àce do Lasów Paƒstwowych,
a na ich zapleczu osiedle przyczep campingowych. 

Jezioro posiada niekorzystne warunki morfometryczne
oraz zlewniowe, które powodujà brak odpornoÊci na de-
gradacj´ – poza kategorià.

JakoÊç wód odpowiada∏a III klasie czystoÊci, a wyniki
badaƒ bakteriologicznych spe∏nia∏y normy I klasy. 
Wody jeziora charakteryzowa∏y si´ wysokà zawartoÊcià

substancji organicznej, mineralnej, fosforu ca∏kowitego i azotu mineralnego.
Latem produkcja pierwotna w jeziorze by∏a wysoka, o czym Êwiadczà ponadnormatywne war-
toÊci chlorofilu. Wystàpi∏ bardzo intensywny zakwit sinic. Dominantami by∏y: Oscillatoria rube-
scens i Aphanizomenon flos-aque. PrzezroczystoÊç wody by∏a niewielka, poni˝ej 1 metra. La-
tem, pomimo panujàcej w wodach homotermii (wyrównana temperatura od powierzchni do
dna), w warstwie naddenej jeziora stwierdzono jedynie Êladowe iloÊci tlenu.
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