
Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2003 wyznaczy∏ obszar zlewni
rzeki P∏oni od êróde∏ do przekroju w kilometrze 13,8 (rozporzàdzenie nr 9/2003 Dyrektora
RZGW w Szczecinie) jako obszar szczególnie nara˝ony, z którego odp∏yw azotu ze êróde∏ rol-
niczych nale˝y ograniczyç. Znajdujàce si´ na tym obszarze jeziora: B´dgoszcz, Miedwie
i P∏oƒ zosta∏y uznane za wody wra˝liwe na wymienione powy˝ej zanieczyszczenia.

Wyznaczenie „obszaru zagro˝onego” nastàpi∏o w oparciu mi´dzy innymi o dane z badaƒ mo-
nitoringowych jezior. Ocenie podlega∏y wskaêniki eutrofizacji takie jak: azot ogólny, fosfor
ogólny, chlorofil „a” i przezroczystoÊç wód (widzialnoÊç krà˝ka Secchiego). Kryteria oceny
tych wskaêników zosta∏y ustalone rozporzàdzeniem wykonawczym Ministra Ârodowiska
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wyznaczania wód wra˝liwych na zanieczyszczenia zwiàz-
kami azotu ze êróde∏ rolniczych. W rozporzàdzeniu tym podano wartoÊci normatywne dla 4
ww. wskaêników (tabela IX.3.3) oraz jako istotne wskazano 2 inne kryteria – nadmierny roz-
wój glonów peryfitonowych i brak tlenu w warstwach przydennych. 
WartoÊci normatywne eutrofizacji z normatywami stosowanymi przy ocenie jakoÊci jezior po-
równano w tabeli IX.3.3.

Tabela IX.3.3.

Przeglàd wskaêników eutrofizacji dla jezior badanych w latach 2002-2003 wraz z ocenà sta-
nu czystoÊci wed∏ug programu SOJJ zestawiono w tabeli IX.3.4.

ZawartoÊç zwiàzków azotu
Ârednie dla sezonu wegetacyjnego st´˝enia azotu ogólnego w wodach analizowanych jezior
mieÊci∏y si´ w przedziale od 0,80 do 6,45 mg N/l. Wody jezior spe∏niajàcych wymagania I i II
klasy czystoÊci nie zawiera∏y nadmiernych iloÊci tego biopierwiastka. Natomiast st´˝enia wy-
sokie przekraczajàce wartoÊç normatywnà tego parametru (1,5 mg N/l) o ponad 100% stwier-
dzono w wodach jezior przymorskich. Ogólnie kryterium to zosta∏o przekroczone w wodach
12 jezior z 31 badanych w latach 2002-2003.

ZawartoÊç zwiàzków fosforu 
Ârednie dla sezonu wegetacyjnego st´˝enia fosforu ogólnego w wodach analizowanych jezior
mieÊci∏y si´ w przedziale od 0,030 do 0,510 mg P/l. Nadmiernà iloÊç fosforu stwierdzono w 13
jeziorach. Najwy˝sze wartoÊci tego parametru, przekraczajàce wartoÊç normatywnà, stwier-
dzono w wodach jezior: Liwia ¸u˝a, Koprowo, P∏oƒ i Ostrowo.

Koncentracja chlorofilu „a” 
Ârednie wielkoÊci (dla sezonu wegetacyjnego) koncentracji chlorofilu „a” w wodach analizo-
wanych jezior mieÊci∏y si´ w przedziale od 2,9 do 325,6 µg/l. Ogó∏em dla 31 jezior kryterium
– 25 µg/l – nie spe∏ni∏y wody 12 zbiorników. Przekroczenie tego normatywu dotyczy∏o jezior
o wodach pozaklasowych lub zaliczonych do III klasy, za wyjàtkiem jeziora M´tno. Najwy˝sze
st´˝enia wystàpi∏y w jeziorach: Koprowo, Liwia ¸u˝a i Wicko.

PrzezroczystoÊç wód (widzialnoÊç krà˝ka Secchiego)
Ârednie wielkoÊci (dla sezonu wegetacyjnego) pomiarów przezroczystoÊci wód jezior
badanych w latach 2002-2003 mieÊci∏y si´ w przedziale od 0,2 do 4,2 metra. WartoÊci
normatywnej, która wynosi 2 metry, nie spe∏ni∏y wody 16 zbiorników z 31 badanych.
Przekroczenie tego normatywu dotyczy∏o jezior o wodach pozaklasowych i zaliczonych do III
klasy oraz 3 jezior o wodach klasy II.
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Warto w tym miejscu wspomnieç, i˝ wed∏ug rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzeÊnia
2000 r., w sprawie warunków, jakim ma odpowiadaç woda w kàpieliskach, przezroczystoÊç
wód powinna przekraczaç 1 metr. Kryterium to nie zosta∏o spe∏nione dla 10 jezior (patrz tabe-
la IX.3.4). Oznacza to, i˝ wody 1/3 jezior badanych w latach 2002-2003 prawdopodobnie nie
spe∏nià wymagaƒ okreÊlonych dla wód kàpielowych, oczywiÊcie pod warunkiem, i˝ ta forma
u˝ytkowania ich wód by∏aby rozpatrywana.

Natlenienie warstw przydennych
W jeziorach p∏ytkich (polimiktycznych) zawartoÊç tlenu w warstwach przydennych nie by∏a
rozpatrywana poniewa˝ podczas cz´stego mieszania wód ewentualne deficyty tlenowe sà
uzupe∏niane. Dobre natlenienie hypolimnionu wystàpi∏o w jeziorze Iƒsko (42%). W jeziorach
o pe∏nej stratyfikacji termicznej warunki tlenowe warstw przydennych by∏y niezbyt korzystne;
w Miedwiu (2002) jedynie 14,7%, a w jeziorze Szare – 11%. Znaczne pogorszenie pod wzgl´-
dem zawartoÊci tlenu odnotowano w jeziorach: Piekie∏ko I, Miedwie (2003) i Adamowo. W po-
zosta∏ych zbiornikach ocenianych pod tym wzgl´dem warunki tlenowe by∏y z∏e. 

Tabela IX.3.4. Wskaêniki eutrofizacji jezior badanych w latach 2002-2003

W Êwietle powy˝szych kryteriów wody jezior zaliczonych do III klasy czystoÊci oraz jezior nie-
spe∏niajàcych normatywów tej klasy, sà silnie eutroficzne, na co wskazuje wysoka
produktywnoÊç wód (nadmierny wzrost biomasy glonów sygnalizowany wysokà koncentracjà
barwników chlorofilowych) i towarzyszàca jej niska przezroczystoÊç (rysunki IX.3.1 i IX.3.2).



W niektórych jeziorach nadmiar zwiàzków biogennych nie jest spo˝ytkowany wy∏àcznie przez
organizmy fitoplanktonowe ˝yjàce w toni wodnej, ale równie˝ przez glony peryfitonowe (nitko-
wate), które wyst´pujà obficie wzd∏u˝ brzegów jezior.

Glony peryfitonowe w znacznej iloÊci wystàpi∏y w jeziorach – Miedwie, B´dgoszcz, ¸´towskie
i Strzeszowskie. 

Reasumujàc, jedynie woda w jeziorze Iƒsko nie przejawia symptomów eutrofii. W pozosta∏ych
zbiornikach stwierdzono: 
• zaawansowanà eutrofi´ – jeziora zakwalifikowane wed∏ug SOJJ do III klasy i pozaklasowe, 
• poczàtkowa faz´ zeutrofizowania – w jeziorach, których wody odpowiada∏y normatywom

SOJJ dla II klasy czystoÊci.

Rysunek IX.3.1. Koncentracje chlorofilu w wodach jezior badanych w latach 2002-2003. WartoÊci Êrednie dla se-
zonu wegetacyjnego

Figure IX.3.1. Concentrations of chlorophyll in the lakes investigated in 2002-2003. Average values for the ve-
getation season

Rysunek IX.3.2. WidzialnoÊç krà˝ka Secchiego w jeziorach badanych w latach 2002-2003. WartoÊci Êrednie dla
sezonu wegetacyjnego

Figure IX.3.2. Secchi depth in the lakes investigated in 2002-2003. Average values for the vegetation season
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Zielenice nitkowate przy pó∏nocnych brzegach w jeziora ¸´towskiego (foto E. Wierzchowska).
Green algae at the northern shoreline of the Lake ¸´towskie (photo E. Wierzchowska).

Zielenice nitkowate – jezioro Miedwie, wschodni brzeg jeziora (foto E. Wierzchowska).
Green algae – Lake Miedwie, eastern shoreline of the lake (photo E. Wierzchowska).

Na mapkach umieszczonych przy opisach badanych jezior zaznaczono stanowiska poboru
prób oznakowane w sposób nast´pujàcy:



Jeziora badane w roku 2002

Jezioro Iƒsko po∏o˝one jest na Pojezierzu Iƒskim, w Iƒskim Parku Krajobrazowym. 
Jest zbiornikiem bardzo g∏´bokim, jego wody podlegajà stratyfikacji termicznej. Dno jeziora
jest piaszczyste, wyst´pujà liczne przeg∏´bienia. Kszta∏t misy jeziornej jest nieregularny,
a przebieg linii brzegowej bardzo urozmaicony. Jezioro stanowi ostoj´ ptaków o randze euro-
pejskiej. Posiada jednà wysp´ o nazwie So∏tyski, która ze wzgl´du na enklaw´ buczyny po-
morskiej zosta∏a obj´ta ochronà rezerwatowà. Na po∏udniowym brzegu jeziora po∏o˝one jest
miasto Iƒsko. 

Powierzchnia zlewni bezpoÊredniej jeziora jest zagospodarowana ró˝norodnie: lasy stanowià
27%, grunty orne – 54%, u˝ytki zielone – 9%. Obecnie wi´kszoÊç gruntów ornych jest nie-
u˝ytkowana. 

Jezioro jest u˝ytkowane rekreacyjnie. OÊrodki wczasowe oraz osiedla letniskowe sà skupio-
ne g∏ównie wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodniego brzegu jeziora. Tam mieÊci si´ równie˝ pla˝a
gmina oraz pola namiotowe. Obecnie zabudowà rekreacyjnà obejmowane sà dalsze tereny. 

Odp∏yw wód z jeziora nast´puje poprzez Kana∏ Iƒski, który zasila jezioro Wisola, a nast´pnie
rzek´ In´. IloÊç odprowadzanej wody jest regulowana zastawkà. Okresowo rejon odp∏ywu
wód z jeziora jest zamulany. Przy niskim stanie wody przep∏yw w Kanale Iƒskim podlega po-
wa˝nym zak∏óceniom. Poniewa˝ do tego kana∏u odprowadzane sà Êcieki z gminnej oczysz-
czalni, powoduje to powa˝ne zagro˝enie dla wspomnianego ju˝ jeziora Wisola. 

Badania przeprowadzone w 2002 roku wykaza∏y, i˝ jakoÊç wód jeziora Iƒsko odpowiada I kla-
sie czystoÊci. Stan sanitarny wód by∏ dobry – I klasa. ZawartoÊç zwiàzków organicznych
CHZTCr odpowiada∏a normie klasy II. Pozosta∏e wskaêniki jakoÊci wód spe∏nia∏y wymagania
I klasy. W wodach jeziora nie stwierdzono zakwitów fitoplanktonu. Latem na wszystkich opró-
bowanych g∏´boczkach zanotowano wyst´powanie tlenu do dna.

Uwarunkowania morfometryczne zbiornika oraz ukszta∏towanie jego zlewni wskazujà na I ka-
tegori´ podatnoÊci na degradacj´. Oznacza to znacznà odpornoÊç na wp∏ywy zewn´trzne.
Jednak jezioro nale˝y uznaç za zagro˝one. Od kilku lat obserwuje si´ obni˝anie poziomu lu-
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