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2. Monitoring jezior 

W roku 2002 badania stanu czystości wód jezior na obszarze województwa wielkopolskiego prowadzone 
były w sieciach monitoringu reperowego i regionalnego:  
 monitoring reperowy obejmował dwa jeziora: Śremskie i Krępsko Długie; 
 monitoringiem regionalnym objęto 23 jeziora. 

Badania jezior Śremskiego i Krępskiego Długiego realizowane są od 1999 roku jako kontynuacja badań 
prowadzonych wcześniej przez IMGW w Poznaniu na terenie całej Polski. 

System monitoringu regionalnego obejmuje jeziora o powierzchni powyżej 100 ha, lub mniejsze, mające 
szczególne znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i rekreacyjne. Badania prowadzi się co roku, przede 
wszystkim na jeziorach położonych w zlewniach rzek objętych kontrolą w systemie monitoringu regionalne-
go wód płynących, z powtarzalnością średnio co pięć lat. 

Tabela 1. 
Jeziora badane w roku 2002 w systemie monitoringu regionalnego przez WIOŚ 

 
Współrzędne geograficzne 

Lp Nazwa jeziora Zlewnia Gmina 
szerokość długość 

Mezoregion 
/według Kon-

drackiego/ 

1. Wielkie                        
(Sławianowskie) Kocunia-Głomia-Gwda Złotów, Łobżenica 53º16’ 17º09’ 

2. Borówno Kocunia-Głomia-Gwda Zakrzewo 53º23’ 17º12’ 
3. Zaleskie Głomia-Gwda Złotów 53º22’ 16º59’ 
4. Ostrowite Kocunia-Głomia-Gwda Złotów, Łobżenica 53º18’ 17º13’ 
5. Złotowskie Głomia-Gwda Złotów 53º21’ 17º02’ 

314.69         
Pojezierze       
Krajeńskie 

6. Kopanickie Północny Kanał Obry-Obra Siedlec 52º08’ 15º55’ 
7. Wielkowiejskie Północny Kanał Obry-Obra Siedlec 52º08’ 15º54’ 
8. Chobienickie Północny Kanał Obry-Obra Siedlec 52º09’ 15º54’ 
9. Grójeckie Północny Kanał Obry-Obra Siedlec 52º11’ 15º54’ 
10. Nowowiejskie Północny Kanał Obry-Obra Zbąszyń 52º12’ 15º54’ 
11. Zbąszyńskie Północny Kanał Obry-Obra Zbąszyń 52º14’ 15º54’ 

315.44 Bruz-
da   Zbąszyń-
ska 

12. Białe Miała-Noteć Wieleń 52º50’ 16º19’ 

13. Kruteckie Miała-Noteć Wieleń 52º49’ 16º24’ 

315.33 Kotli-
na   Gorzow-
ska 

14. Bielskie Kamionka-Warta Międzychód 52º36’ 15º56’ 
15. Koleńskie Kamionka-Warta Międzychód 52º36’ 15º57’ 
16. Konińskie Czarna Woda-Obra Lwówek 52º29’ 16º104’ 
17. Małe Chalińskie Struga Śremska-Warta Sieraków 52º36’ 16º03’ 

315.51         
Pojezierze       
Poznańskie 

18. Lednica Główna-Warta Kłecko, Łubowo, 
Kiszkowo 52º32’ 17º22’ 

19. Biezdruchowo Główna-Warta Pobiedziska 52º29’ 17º16’ 
20. Gosławskie Kanał Ślesiński-Warta Konin 52º18’ 18º14’ 
21. Pątnowskie Kanał Ślesiński-Warta Konin 52º18’ 18º18’ 
22. Licheńskie Kanał Ślesiński-Warta Ślesin 52º19’ 18º21’ 
23. Suszewskie Kanał Ostrowo-Gopło-Noteć Orchowo, Wilczyn 52º29’ 18º06’ 

315.54         
Pojezierze 
Gnieźnień-
skie 

 
Stan czystości wód jezior oraz ich podatność na degradację określono zgodnie z Wytycznymi monitoringu 

podstawowego jezior [Kudelska, Cydzik, Soszka 1994].  
Jakość podstawowych wskaźników zanieczyszczenia wód jezior oraz parametrów podatności na degrada-

cję oceniano w odniesieniu do norm określonych w Wytycznych… (tabele 2 i 3). 
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Tabela 2. 
Wskaźniki i ich normatywy dla trzech klas czystości wód jeziorowych 

Klasa czystości wód jeziorowych Wskaźnik Okres i miejsce poboru próbek 
wody I II III 

Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem  
(j.s.)                                                       % 

lato ≥ 40 ≥ 20 ≥ 5 

Tlen rozpuszczony (j.ns.)            mg O2/l lato, warstwa naddenna ≥ 4 ≥ 2 ≥ 1 
ChZT-Cr (j.s.+j.ns.)                     mg O2/l lato, warstwa powierzchniowa ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 
BZT5  (j.s.+j.ns.)                                        mg O2/l lato, warstwa powierzchniowa ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 
BZT5  (j.s.)                                                   mg O2/l lato warstwa naddenna ≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 
Fosforany  (j.s.+j.ns.)                     mg P/l wiosna, warstwa powierzchniowa ≤ 0,02 ≤ 0,04 ≤ 0,08 
Fosforany   (j.s.)                             mg P/l lato, warstwa naddenna ≤ 0,02 ≤ 0,04 ≤ 0,08 
Fosfor całkowity (j.s.)                    mg P/l lato, warstwa naddenna ≤ 0,06 ≤ 0,15 ≤ 0,60 
Fosfor całkowity   (j.s.+j.ns.)         mg P/l wiosna i lato (wartość średnia) 

warstwa powierzchniowa ≤ 0,05 ≤ 0,10 ≤ 0,20 

Azot mineralny (j.s.+j.ns.)             mg N/l wiosna, warstwa powierzchniowa ≤ 0,2 ≤ 0,4 ≤ 0,8 
Azot amonowy (j.s.)                      mg N/l lato, warstwa naddenna ≤ 0,2 ≤ 1,0 ≤ 5,0 
Azot całkowity  (j.s.+j.ns.)            mg N/l wiosna i lato (wartość średnia) 

warstwa powierzchniowa ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,0 

Przewodność elektrolityczna właściwa 
(j.s.+j.ns.)                                      µS/cm  

wiosna, warstwa powierzchniowa 
≤ 250 ≤ 300 ≤ 350 

Chlorofil a  (j.s.+j.ns.)                   mg/m3 wiosna i lato (wartość średnia) 
warstwa powierzchniowa ≤ 8 ≤ 15 ≤ 25 

Sucha masa sestonu  (j.s.+j.ns.)        mg/l wiosna i lato (wartość średnia) 
warstwa powierzchniowa ≤ 4 ≤ 8 ≤ 12 

Widzialność krążka Secchiego   
(j.s.+j.ns.)                                              m 

wiosna i lato (wartość średnia) ≥ 4 ≥ 2 ≥ 1 

Miano Coli typu kałowego           
(j.s.+j.ns.) 

wiosna i lato pod powierzchnią 
i nad dnem (najgorszy wynik) ≥ 1 ≥ 0,1 ≥ 0,01 

Terenowe obserwacje biologiczne 
(j.s.+j.ns.) 

cały rok, całe jezioro Śnięcia ryb, bądź masowa śmiertelność 
innych organizmów wodnych (zarówno w 
litoralu, jak i w pelagialu) wykluczają jezioro 
poza klasę bez względu na wielkość innych 
wskaźników 

j.s.   – jeziora stratyfikowane   j.ns. – jeziora niestratyfikowane 

Każdemu wskaźnikowi przyporządkowano należną ilość punktów według zasady: 
   I klasa/kategoria  – 1 pkt   III klasa/kategoria  – 3 pkt 
  II klasa/kategoria  – 2 pkt   poza klasą/kategorią  – 4 pkt 
O wypadkowej klasie czystości i kategorii podatności na degradację decyduje średnia arytmetyczna z uzyskanych punk-
tów i tak: 
   I klasa/kategoria ≤ 1,50 pkt  III klasa/kategoria ≤ 3,25 pkt 
  II klasa/kategoria ≤ 2,50 pkt  poza klasą/kategorią > 3,25 pkt. 
Wartość miana Coli nie jest wliczana do średniej i pełni funkcję weryfikującą klasę czystości, natomiast zawartość 
substancji toksycznych powyżej wartości dopuszczalnych dla I klasy czystości wód powierzchniowych, określonych 
rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 5.11.1991 roku i opisany w tabeli wynik terenowych obserwacji biologicznych 
powodują przypisanie zbiornikowi oceny pozaklasowej niezależnie od wartości pozostałych wskaźników. 
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Tabela 3. 
Wskaźniki i ich normatywy dla trzech kategorii podatności jezior na degradację 

Wskaźnik Kategoria podatności jeziora na degradację 
 

Jednostka 
miary I II III 

Głębokość średnia                     m ≥ 10 ≥ 5 ≥ 3 
      Objętość jeziora      .
Długość linii brzegowej      (tys.m3/m) ≥ 4,0 ≥ 2,0 ≥ 0,8 

Stratyfikacja wód                         (%) ≥ 35 ≥ 20 ≥ 10 
Powierzchnia dna czynnego
     Objętość epilimnionu         (m2/m3) ≤ 0,10 ≤ 0,15 ≤ 0,30 

Wymiana wody w roku                  (%) ≤ 30 ≤ 200 ≤ 1000 
Współczynnik Schindlera        
Pow. zlewni + Pow. jeziora
     Objętość jeziora 

(m2/m3) ≤ 2 ≤ 10 ≤ 50 

Sposób zagospodarowania zlewni 
bezpośredniej*  ≥ 60 % lasów 

< 60 % lasów < 
60 % gruntów 

ornych 

≥ 60 % gruntów 
ornych 

Jeżeli w zlewni bezpośredniej zlokalizowane są punktowe źródła zanieczyszczeń odprowadzające do jeziora ścieki bez III 
stopnia oczyszczenia (tzn. bez usunięcia substancji biogennych), wówczas określenie kategorii jeziora umożliwia jedynie 
wnioskowanie o efektywności ewentualnych zabiegów ochronnych i rekultywacyjnych po przerwaniu dopływu zanieczysz-
czeń. Jeziora o korzystniejszych cechach naturalnych (kategoria I) mają większą szansę odnowy, niż jeziora z natury podatne 
na wpływy z zewnątrz (kategoria III). 

2.1 Pojezierze Krajeńskie 
Położone jest między dolinami Gwdy, Brdy i środkowej Noteci, od północy graniczy z równiną Charzykow-

ską i Tucholską. Na pojezierzu występują licznie jeziora, zlokalizowano ich około 300 o powierzchni powyżej 
1 ha. Do największych należą: Szczytno, Krępsko, Sławianowskie i Więcborskie.  

2.1.1. Jezioro Wielkie (Sławianowskie) 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 277,6 ha  
• objętość – 18303,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 15,0 m 
• głębokość średnia – 6,6 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 103,6 km2 

Dorzecze: Kocunia – Głomia – Gwda – Noteć – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  II 

Jezioro Wielkie, zwane również Sławianowskim położone jest na terenie dwóch gmin: Złotów i Łobżeni-
ca, w sąsiedztwie miejscowości Sławianowo, (około 4 km na zachód od Łobżenicy). Jezioro ma charakter 
rynnowy i jest zasilane przez Kocunię, zwaną w górnym biegu Skicką Strugą.  

Jezioro składa się z dwóch basenów: zachodniego (małego i płytkiego) oraz wschodniego (większego, 
silnie wydłużonego i głębszego). Są one oddzielone od siebie wyraźnym, poprzecznym wygarbieniem pod-
wodnym, nad którym przerzucony jest żelbetonowy most.  

Zbiornik otoczony jest wąskim pasem drzew mieszanych, poza którymi rozciągają się tereny rolnicze. 
W zdecydowanej większości stanowią je grunty orne, stanowiące największe zagrożenie dla wód akwenu. 
Poza nimi negatywnie na jakość wód mogą oddziaływać zrzuty zanieczyszczeń z miejscowości usytuowa-
nych na obrzeżach zbiornika. Wśród nich należy wymienić: Sławianowo, Bługowo, Buntowo, Wiktorówko, 
Kunowo i Walentynowo. W okresie prowadzonych badań wszystkie wsie były zwodociągowane, lecz z wy-
jątkiem Sławianowa pozbawione kanalizacji sanitarnej. 
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Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowego. Zarybienia i odłowy prowadzi na 
nim indywidualny dzierżawca. 

Ogólna ocena Jeziora Sławianowskiego pozwala stwierdzić, iż jest to zbiornik umiarkowanie podatny na 
degradację (II kategoria) o wodach zanieczyszczonych (III klasa czystości).  

W stosunku do 1996 roku stwierdzono korzystniejszą kategorię podatności na degradację. Zmiana ta zwią-
zana jest z odmiennymi warunkami termicznymi panującymi w jeziorze podczas kolejnych cykli badawczych. 

Z kolei aktualna, wypadkowa klasa czystości jest analogiczna do określonej w 1996 roku. Wynik punkta-
cji jest jednak nieco wyższy, co wskazuje na wzrost zanieczyszczenia zbiornika.  

Wyraźnie zaznacza się zróżnicowanie jakości wód plosa zachodniego i wschodniego. Ocena wykonana od-
rębnie dla poszczególnych części jeziora wskazuje, że wody plosa zachodniego są ponadnormatywnie zanie-
czyszczone, natomiast wody plosa wschodniego spełniają wymagania III klasy czystości.  

Z uwagi na odmienną morfometrię obu części jeziora, warunki termiczno-tlenowe panujące na poszczegól-
nych stanowiskach kontrolnych były zróżnicowane. Niewielka głębokość zachodniej części Jeziora Wielkiego 
sprawia, że wody tej części zbiornika nie podlegały letniemu uwarstwieniu. Zarówno wiosną jak i latem w krąże-
niu brała udział cała masa wodna. Stąd też temperatura wody i stężenia tlenu były wyrównane w całym słupie 
wody. W części wschodniej (na obu stanowiskach pomiarowych) stwierdzono stratyfikację termiczną. Analiza 
letnich profili termicznych pozwoliła na wyodrębnienie trzech warstw: epilimnionu (do 3 m), metalimnionu (od 3 
do 9 m), hypolimnionu (poniżej 9 m).  

Powierzchniowe warstwy wody były bogate w tlen (powyżej 10,0 mg O2/l). W metalimnionie, wraz ze wzro-
stem głębokości obserwowano spadek natlenienia. Na 9 m stężenie tlenu wynosiło około 2 mg O2/l. W hypolim-
nionie koncentracja tlenu była jeszcze niższa. Przy dnie występował siarkowodór.  

W roku 2002 wody wschodniej części zbiornika odznaczały się umiarkowanym zanieczyszczeniem związka-
mi organicznymi, wartości BZT5 i ChZT-Cr odpowiadały II klasie. Stężenia chlorofilu „a” nieznacznie przekro-
czyły normy II klasy czystości. Koncentracja związków biogennych była wysoka, związki fosforu i azotu nie 
odpowiadały ustalonym normom, względnie utrzymywały się w klasie III. 

Jak wspomniano wcześniej wody zachodniej części zbiornika cechowały znacznie mniej korzystne para-
metry jakości. Wśród nich jedynie stężenia związków fosforu mogłyby świadczyć o umiarkowanym zanie-
czyszczeniu akwenu. Jednak ich niewielką koncentrację powiązano z wykorzystaniem w procesach 
produkcji pierwotnej, gdyż najniższym stężeniom tych związków towarzyszył maksymalny przyrost biomasy 
fitoplanktonu (chlorofil „a” – 97,3 µg/l).  
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2.1.2. Jezioro Borówno 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 207,7 ha  
• objętość – 12601,4 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 18,5 m 
• głębokość średnia – 8,0 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 39,2 km2 

Dorzecze: Kocunia – Głomia – Gwda – Noteć – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  II 

Jezioro Borówno położone jest na północ od 
wsi Kujań na terenie gminy Zakrzewo. Posiada 
kształt wydłużony w kierunku południe, północy-
wschód. Linia brzegowa jest silnie rozwinięta, co 
znajduje wyraz w licznych zatokach. Zbiornik 
posiada połączenie z kilkoma niewielkimi jezio-
rami. Od strony południowej łączy się z jeziorem 
Kujań Mały, od północy z Jeziorem Czarcim 
i Zielonym (Wierzchołek). Przez jezioro prze-
pływa Kocunia zwana w górnym biegu Skicką 
Strugą. 

W miejscowości Kujań na dwóch odpływach 
znajdują się piętrzące budowle betonowe, z któ-
rych jedna (na Skickiej Strudze) posiada śluzę 
piętrzącą z dwoma upustami. 

Największe przegłębienie jeziora znajduje się 
w jego centralnej części, a największe wypłyce-
nia obserwuje się w obrębie zatok, co pociąga za 
sobą rozwój roślinności wodnej. W strefie brze-
gowej występuje między innymi: trzcina, sitowie, 
pałka wąskolistna z niewielką ilością skrzypu 
i tataraku; z roślin zanurzonych wywłócznik, 
rogatek, moczarka oraz rdestnica. W przypadku 
roślin pływających dominuje grzybień biały 
i grążel żółty. Brzegi jeziora są łagodne, porasta 
je las sosnowy. Jezioro jest typu leszczowo-
sielawowego.  

Na terenie przylegającym do jeziora 
w sąsiedztwie wsi Kujanki położone są trzy 
ośrodki wypoczynkowe. Łączne baza noclegowa 

przygotowana jest dla około 500 osób. Oprócz ośrodków nad jeziorem znajduje się około 50 działek rekre-
acyjnych zabudowanych domkami letniskowymi. Ścieki gromadzone w bezodpływowych zbiornikach wy-
wożone są do oczyszczalni ścieków w Zakrzewie.  

W oparciu o badania przeprowadzone w roku 2002 jezioro Borówno jest zbiornikiem dość podatnym na 
degradację ( II kategoria ) o wodach silnie zanieczyszczonych ( III klasa ). 

W sezonie letnim w najgłębszym punkcie jeziora Borówno występowała pełna stratyfikacja, a na pozosta-
łych stanowiskach stratyfikacja częściowa. Warunki tlenowe ulegają znacznemu pogorszeniu w warstwie 
metalimnionu i maleją do wartości < 0,5 mg/l w warstwie przydennej (hypolimnionu). 

Jezioro zawiera umiarkowaną ilość materii organicznej, o czym świadczą wartości CHZT-Cr i BZT5. Za-
wartość fosforanów wiosną w warstwie powierzchniowej wynosiła 0,024 mg P/l (II klasa czystości). Zaob-
serwowano natomiast kumulowanie fosforanów w warstwie naddennej. Wartość 0,269 mg P/l przekraczała 
normy. W I klasie utrzymywał się fosfor całkowity wiosną i latem w warstwie powierzchniowej, a III klasę 
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czystości jeziora uzyskano w oparciu o całkowitą zawartość fosforu w czasie stagnacji letniej w warstwach 
przydennych. Jezioro Borówno jest bardzo zasobne w mineralne formy azotu, których stężenia są charakte-
rystyczne dla wód pozaklasowych. Azot amonowy oraz azot całkowity kwalifikują jezioro do III klasy czy-
stości. Bardzo duża, przekraczająca normatywy dla trzech klas, przewodność elektrolityczna wody 
potwierdza obecność dużej ilości soli mineralnych w akwenie. 

Wszystkie wskaźniki hydrobiologiczne wskazują na wzmożoną produkcję pierwotną, gdyż sucha masa 
sestonu przyjmuje wartości II klasy czystości, a dwa pozostałe wskaźniki wartości charakterystyczne dla III 
klasy czystości.  

Obecność bakterii miano Coli typu kałowego wiosną była niewielka i kształtowała się na poziomie przyjętym 
dla I klasy czystości. Latem stan bakteriologiczny akwenu pogorszył się do III klasy czystości.  

Porównując wyniki badań do prowadzonych w 1996 roku należy stwierdzić, że wartości trzech analizo-
wanych wskaźników w 2002 roku były większe, co wskazuje na pogorszenie stanu czystości akwenu. 
Oprócz wskaźników fizyczno-chemicznych pogorszył się również stan bakteriologiczny wód jeziora. Wynik 
punktacji przy ocenie czystości zwiększył się (z 2,67 na 2,80), lecz nie zmienił wypadkowej klasy czystości. 

2.1.3. Jezioro Zaleskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 148,9 ha  
• objętość – 6807,1 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 12,8 m 
• głębokość średnia – 4,6 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 26,8 km2 

Dorzecze: Głomia – Gwda – Noteć – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  III 

Jezioro Zaleskie położone jest na zachodnim skraju Złotowa, jednej z większych miejscowości północnej 
części województwa wielkopolskiego (około 18,5 tys. mieszkańców). Miasto jest zwodociągowane i niemal w 
całości skanalizowane. Na jego potrzeby pracuje biologiczna oczyszczalnia ścieków wyposażona w komory 
defosfatacji, nitryfikacji i denitryfikacji. Pod względem administracyjnym wschodnia część akwenu znajduje 
się w zasięgu miasta, pozostała gminy Złotów. W rejonie miasta, nad jeziorem zlokalizowane są: kąpielisko 
z plażą, przystań wodna oraz ośrodek wczasowy. Do południowo-wschodniego brzegu akwenu przylega miej-
scowość Zalesie, wyposażona w wodociąg, lecz nie posiadająca kanalizacji. Ścieki gromadzone są w zbior-
nikach bezodpływowych.  

Jezioro przyjmuje kilka drobnych cieków. Jeden z nich odbiera ścieki z osiedla mieszkaniowego i gorzel-
ni rolniczej, usytuowanych około 1 km od zwartej zabudowy Zalesia.  

Obrzeża akwenu przechodzą w strome zbocza, poza którymi rozciągają się rozległe tereny upraw rolnych, 
stanowiące główne źródło zagrożenia wód omawianego zbiornika. 

Badania przeprowadzone w 2002 roku określiły dla wód Jeziora Zaleskiego III klasę czystości. 
Analiza rozkładu temperatury wody wskazuje na brak pełnej stratyfikacji termicznej. Jedynie w najgłęb-

szych partiach akwenu zaobserwowano częściowe uwarstwienie. Epilimnion obejmował 7-metrową warstwę 
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wody, poniżej której rozciągała się warstwa metalimnionu. Przydenne warstwy wody były odtlenione 
(< 0,5 mg O2/l). Warunki tlenowe kwalifikowały jezioro do II klasy czystości. 

Stężenia ChZT-Cr wskazują na umiarkowane zanieczyszczenie zbiornika trudno rozkładalnymi związ-
kami organicznymi (II klasa czystości). Zawartość substancji organicznej podlegającej biodegradacji w po-
wierzchniowych warstwach wody jest nieco większa. Średnia wartość BZT5 o 0,3 mgO2/l przekracza normy 
przyjęte dla wskazanej klasy. Zwraca uwagę duże przestrzenne zróżnicowanie jakości wód Jeziora Zaleskie-
go. Latem, na zachodnich krańcach akwenu stężenie BZT5 wynosiło 7,2 mg O2/l (III klasa czystości), na 
wschodnich 1,8 mg O2/l (I klasa czystości). Wartość wskaźnika w przydennych warstwach wody spełnia 
wymogi II klasy czystości. 

W znacznie mniej korzystnym świetle przedstawiają jakość wód Jeziora Zaleskiego pozostałe wskaźniki 
z grupy fizyczno-chemicznej. W zdecydowanej większości przyjmują one wielkości ponadnormatywne. 
Szczególnie niebezpieczne dla zbiornika są wysokie stężenia biogenów. W przypadku Jeziora Zaleskiego 
znaczne obciążenie związkami azotu i fosforu przyczyniło się do nadmiernego rozwoju glonów fitoplankto-
nowych („zakwitów wody”). Podkreślić należy, że w obu okresach badawczych w planktonie roślinnym 
dominowały okrzemki. Liczebność przedstawicieli tej gromady przekraczała 80% udziału fitoplanktonu. 
Rozwój glonów wpłynął na zmniejszenie przeźroczystości wody. Widzialność krążka Secchiego odpowiada-
ła wodom III klasy czystości. 

Stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrzeżeń, miano Coli kwalifikowało wody Jeziora Zaleskiego 
do II klasy czystości. 

Zestawienie aktualnych wyników badań z uzyskanymi w poprzednim cyklu badawczym wskazuje na 
mniejsze zanieczyszczenie wody. W 1996 roku wynik sumarycznej punktacji (3,33 pkt) dyskwalifikował 
wody omawianego akwenu, w 2002 roku odpowiadał warunkom ustalonym dla klasy III (3,20 pkt). 

Analiza wskaźników podatności na degradację wykazała, iż obok spływów obszarowych, jakość wód Jezio-
ra Zaleskiego w znacznym stopniu zdeterminowana jest niekorzystnymi cechami naturalnymi zbiornika. Nie-
wielka głębokość, brak stratyfikacji wód a także niekorzystny stosunek powierzchni dna czynnego do objętości 
epilimnionu stwarzają dogodne warunki dla wewnętrznego wzbogacania jeziora w biogeny. 

2.1.4. Jezioro Złotowskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 44,6 ha  
• objętość – 2120,9 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 8,7 m 
• głębokość średnia – 4,8 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 166,5 km2 

Dorzecze: Głomia – Gwda – Noteć – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza 
kategorią 

Jezioro Złotowskie, zwane również Miejskim położone 
jest w granicach administracyjnych Złotowa – jednej z 
większych miejscowości północnej części województwa 
wielkopolskiego (około 18,5 tys. mieszkańców). Miasto jest 
zwodociągowane i niemal w całości skanalizowane. Na jego 
potrzeby pracuje biologiczna oczyszczalnia ścieków wypo-
sażona w komory defosfotacji, nitryfikacji i denitryfikacji. 

Jezioro leży na rzece Głomi, stanowiącej lewy dopływ 
Gwdy. Oprócz wskazanego cieku akwen zasilają wody do-
pływu z Jeziora Zaleskiego (Kanału Zaleskiego). 

Użytkowanie terenów przyległych do jeziora jest zróżni-
cowane. Wzdłuż całego wschodniego brzegu ciągnie się pas 
ogródków przydomowych i nieużytków, poza którymi roz-
ciąga się zwarta zabudowa. Przeciwległe brzegi otacza pas lasu liściastego, który w głąb zlewni przechodzi w 
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enklawy gruntów ornych. Choć takie zagospodarowanie zlewni bezpośredniej odpowiada II kategorii podatno-
ści na degradację wizja terenowa i wyniki badań wskazują na bardzo duże oddziaływanie miasta na jakość wód 
omawianego akwenu. Z tego względu podatność na degradację w tym wskaźniku określono na poza kategorią. 

Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Przyjmuje natomiast podczysz-
czone w piaskowniku wody deszczowe. Nie zostało również zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji. 
Pod względem rybackim akwen zaliczany jest do typu leszczowego. Na jeziorze prowadzone są zarybienia. 

Ogólna ocena Jeziora Złotowskiego przeprowadzona w roku 2002 pozwala stwierdzić, iż jest to zbiornik bar-
dzo podatny na degradację (poza kategorią) o wodach silnie zanieczyszczonych (III klasa czystości).  

Analiza rozkładu temperatury wody wskazuje na brak pełnej stratyfikacji termicznej. Jedynie w najgłęb-
szych partiach akwenu zaobserwowano częściowe uwarstwienie. Epilimnion obejmował zaledwie 2-
metrową, powierzchniową warstwę wody. W jego zasięgu znajdowała się niewielka powierzchnia dna czyn-
nego. Poniżej epilimnionu, do dna rozciągał się metalimnion. Warstwa ta odznaczała się gwałtownym spad-
kiem zawartości tlenu, na głębokości 6 m stwierdzono jego deficyt (< 0,5 mg O2/l). Występował 
siarkowodór. Warunki tlenowe panujące przy dnie na pozostałych stanowiskach kontrolnych spełniały wy-
mogi III klasy czystości (w roku 1996 – II klasa). 

Wartości BZT5 i ChZT-Cr wskazują na umiarkowaną zawartość związków organicznych. Parametry odpo-
wiadały normom II klasy czystości i przyjmowały korzystniejsze wartości od stwierdzonych w 1996 roku. 

Podobne zmiany stwierdzono w przypadku związków fosforu. Znacznie niższe stężenia fosforu całkowitego 
w powierzchniowych warstwach wody znalazły odzwierciedlenie w weryfikacji wypadkowej klasy czystości 
(w roku 1996 - poza klasą, w 2002 – II klasa). Koncentracja tych związków w przydennych partiach akwenu była 
nadal wysoka (poza klasą), lecz i tu stwierdzono korzystniejsze wartości parametru.  

Odwrotne zmiany zaobserwowano w zakresie związków azotu. Bardzo duże zanieczyszczenie Jeziora Zło-
towskiego mineralnymi formami azotu w okresie wiosennym (4,1 – 4,6 mg N/l), w zasadniczy sposób wpłynęło 
na ocenę zbiornika opartą o azot całkowity. Parametr ten, podobnie do 1996 roku, nie odpowiadał normom, przy 
czym stężenia azotu całkowitego przyjmowały wyższe wartości.  

Przewodność elektrolityczna wody, mająca wartość pozaklasową, potwierdza duże stężenie substancji mi-
neralnych w jeziorze. Rezultatem przeżyźnienia jeziora była jego nadmierna produkcja pierwotna. Świadczą 
o niej: ponadnormatywna koncentracja chlorofilu „a” i mała, odpowiadająca III klasie, przeźroczystość wody. 
Jednak w tym zakresie można mówić o wzroście jakości wody. 

Pod względem sanitarnym wody jeziora odpowiadały III klasie czystości. Wartości miana Coli wskazują na 
obniżenie stanu sanitarnego wód Jeziora Złotowskiego. 

Jak widać z powyższego opisu dla większości wskaźników zanieczyszczenia w 2002 roku uzyskano ko-
rzystniejsze wartości od określonych w czasie poprzednich badań. Wpłynęły one na weryfikację wypadkowej 
klasy czystości. Podczas gdy w roku 1996 wynik sumarycznej punktacji nie odpowiadał normom jakości jezior, 
w roku 2002 pozwolił zakwalifikować Jezioro Złotowskie do III klasy czystości.  

Czy wzrost jakości wód omawianego akwenu jest faktem rzeczywistym, czy wynika z badania jeziora 
w innej fazie wewnętrznych przemian (ściśle związanych z warunkami meteorologicznymi) potwierdzą na-
stępne badania. Z uwagi na odcięcie dopływu ścieków do Jeziora Złotowskiego ze starej komunalnej oczysz-
czalni Złotowa i oddanie do eksploatacji nowego obiektu z wylotem do rzeki Głomi poniżej omawianego 
akwenu (przełom lat 1995/1996 ), likwidację gorzelni rolniczej odprowadzającej wody pochłodnicze do Kanału 
Zaleskiego, a także systematyczną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Złotowie, trwały wzrost jakości 
wód wydaje się bardzo prawdopodobny.  
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2.1.5. Jezioro Ostrowite 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 47,2 ha  
• objętość – 1795,4 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 7,5 m 
• głębokość średnia – 3,8 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 67,2 km2 

Dorzecze: Kocunia – Głomia – Gwda – Noteć – Warta –- Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTOŚCI  –  poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 

Jezioro Ostrowite położone 
jest na północ od Walentyno-
wa, na terenie dwóch gmin: 
Złotów i Łobżenica. Poprzez 
jezioro przepływa rzeka Kocu-
nia. Z południowego-zachodu 
jezioro przyjmuje również 
niewielki ciek o charakterze 
rowu melioracyjnego.  

Jezioro nie jest bezpośred-
nim odbiornikiem ścieków 
z punktowych źródeł zanie-
czyszczeń i nie jest zagospoda-
rowane rekreacyjnie. Jedynie w 
rejonie Walentynowa dzierżaw-
ca jeziora wydzielił niewielki 
teren pod biwakowanie. 

Zbiornik ma kształt wydłużony. Obrzeża, z wyjątkiem krańca północno-zachodniego są łagodne, poro-
śnięte pasmem drzew, poza którymi rozciągają się grunty orne. Linia brzegowa jest urozmaicona, 
w większości porośnięta trzciną, sitowiem i tatarakiem. 

Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Gatunkami wiodącymi są 
tu: okoń, leszcz, płoć, szczupak. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi indywidualny dzierżawca.  

Badania kontrolne jakości wód jeziora Ostrowite przeprowadzone w 2002 roku wykazały, iż jest to zbiornik 
bardzo podatny na degradację (poza kategorią) o wodach silnie zanieczyszczonych (poza klasą). 

Latem, poddany ocenie akwen podlegał niepełnej stratyfikacji termicznej. Obejmowała ona tylko najgłęb-
sze jego partie. Epilimnion sięgał do 4 m głębokości, poniżej niego rozciągała się strefa skoku termicznego, 
której towarzyszyły znaczne ubytki tlenu. Przy dnie zalegał siarkowodór. Warunki tlenowe kwalifikowały 
jezioro do III klasy czystości. 

Aktualne wyniki badań dowodzą silnego zeutrofizowania jeziora Ostrowite. Przeprowadzona ocena wy-
kazała znaczne obciążenie zarówno związkami organicznymi jak i mineralnymi. Bogactwo związków bio-
gennych dało podstawę dużego przyrostu biomasy. Zarówno chlorofil „a”, sucha masa sestonu jak i 
przeźroczystość wody przekraczały normy dla wód jeziornych. W jeziorze występowało masowe pojawianie 
się fitoplanktonu tzw. „zakwity”. 

Jedynie stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrzeżeń. Najmniej korzystne miano Coli odpowiadało 
II klasie czystości.  

Zestawienie aktualnych wyników badań z uzyskanymi w poprzednich cyklach badawczych wskazuje na 
wzrost zanieczyszczenia wody. Znalazły one odzwierciedlenie w zmianie wypadkowej klasy czystości. 
W 1993 i 1998 wody jeziora spełniały wymagania III klasy czystości. Niskiej jakości wód jeziora Ostrowite 
sprzyjają zarówno niekorzystne cechy morfometryczne zbiornika jak też parametry zlewni.  
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2.2. Kotlina Gorzowska 
Badane w 2002 roku jeziora zlokalizowane są w zlewni rzeki Miały rozciągającej się wzdłuż górnego 

biegu Warty od Obornik po Kostrzyn wchodzącej w skład submezoregiomu Międzyrzecze Warty-Noteci, 
będącego jednym z czterech obszarów Kotliny Gorzowskiej. Wydmowe tereny Międzyrzecza Warty-Noteci 
porośnięte borem sosnowym Puszczy Noteckiej, pozbawione są wód płynących. Na jedynym cieku, rzece 
Miale płynącej równolegle do Noteci, zlokalizowanych jest jedenaście niewielkich zbiorników wodnych, 
zwanych Jeziorami Mialskimi. Największe z nich to jeziora: Bialskie, Kruteckie, Wielkie (34,0 ha), Górne 
(28,5 ha) i Bąd (23,5 ha). 

2.2.1. Jezioro Białe (Bialskie) 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 108,8 ha  
• objętość – 1410,4 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 2,7 m 
• głębokość średnia – 1,3 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 38,0 km2 

Dorzecze: Miała – Noteć – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategoria 

Jezioro Białe jest jeziorem rynnowym położo-
nym w górnym biegu Miały. Posiada kształt niere-
gularny, silnie wydłużony. W środkowej części 
zbiornika znajduje się wyspa o powierzchni 2,5 ha. 
Brzegi akwenu silnie zarastają. Dotyczy to szcze-
gólnie wschodniego i zachodniego krańca. Roślin-
ność wynurzona porasta 75% linii brzegowej 
zajmując około 8,5% powierzchni jeziora. 

W składzie gatunkowym dominuje trzcina pospolita, pałka wąskolistna, sitowie oraz jeżogłówka gałęziasta. 
Z roślinności o liściach pływających na uwagę zasługują grzybień biały, rdestnica pływająca oraz moczarka 
kanadyjska, które zajmują około 10% powierzchni jeziora. Ogółem porośnięty litoral zajmuje 19% po-
wierzchni zbiornika. Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu sandaczowego.  

Do północnego brzegu jeziora przylegają lasy Puszczy Noteckiej. Po stronie południowej usytuowana jest 
wieś Biała, gdzie usytuowanych jest 96 działek letniskowych z czego 85 zabudowanych oraz 212 działek 
zabudowanych budynkami stanowiącymi „samowolne budowlane” (około 70 budynków). Wieś oraz działki 
zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni, natomiast ścieki odprowadzane są do zbiorników bezod-
pływowych zlokalizowanych na poszczególnych działkach. Wywozem nieczystości zajmuje się Przedsię-
biorstwo Produkcyjno Handlowego „POL-ŚUB” z siedzibą w Rosku.  

Według obowiązującego systemu oceny, w oparciu o badania przeprowadzone w 2002 roku Jezioro Białe 
zaliczono do III klasy czystości, a jego podatność na degradację określono jako poza kategorią. 

Ze względu na małą głębokość, wody jeziora są dobrze wymieszane i natlenione. W akwenie występuje 
duże ilości materii organicznej, o której świadczą wyniki CHZT-Cr i BZT5. Jezioro Białe jest ubogie w fos-
forany oraz azot mineralny (I klasa czystości). Większe stężenia zaliczone do III klasy czystości osiągnął 
fosfor całkowity, natomiast przekroczył normy azot całkowity. Obfitość soli mineralnych potwierdza prze-
wodność elektrolityczna. 

Produkcja pierwotna jeziora w czasie prowadzonych badań była duża, o czym świadczy koncentracja 
chlorofilu „a” i przezroczystość wody (poza klasą), a sucha masa sestonu kwalifikuje akwen do III klasy 
czystości. Zbiornik jest jeziorem eutroficznym typu sinicowego. Zarówno wiosną jak i latem w fitoplanktonie 
dominowały sinice stanowiące 60 –72%. O eutroficznym charakterze jeziora świadczy również 96 –97% udział 
Keratella cochlearis f. tecta w całej populacji Keratella cochlearis. 

W obu okresach badawczych stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrzeżeń. Obecność bakterii coli 
typu kałowego jest niewielka i kształtuje się na poziomie przyjętym dla I klasy czystości. 
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Porównując wyniki badań jeziora z roku 2002 i 1998 należy stwierdzić, że klasa większej ilości wskaźników 
nie uległa zmianie, ale w trzech przypadkach poprawiła się. Wynik punktacji zmniejszył się, co pozwoliło za-
kwalifikować akwen do III klasy czystości ( w 1998 roku – poza klasą).  

W celu utrzymania dobrej jakości wód Jeziora Białego wymagane jest przestrzeganie zasad racjonalnego 
użytkowania rekreacyjnego, kontroli szczelności wszystkich zbiorników bezodpływowych we wsi Biała oraz na 
działkach letniskowych. 

2.2.2. Jezioro Kruteckie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 71,2 ha  
• objętość – 634,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 2,0 m 
• głębokość średnia – 0,9 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 14,7 km2 

Dorzecze: Miała – Noteć – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTOŚCI  –  II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 

Jezioro Kruteckie jest najwyżej położonym zbiornikiem na Miale. Po-
siada kształt wydłużony w kierunku południowo-wschodnim. W połu-
dniowej części zbiornika znajduje się niewielka wyspa o powierzchni 
0,5 ha. Ukształtowanie dna jest mało urozmaicone. Brzegi jeziora poro-
śnięte są w 100%. Roślinność wynurzona zajmuje powierzchnię około 
10 ha. Reprezentuje ją głównie pałka wąskolistna, turzyce, trzcina oraz 
sitowie. Z roślinności zanurzonej na uwagę zasługuje osoka aleoesowata, 
wywłócznik kłosowy oraz rogatek szorstki. Pod względem rybackim 
jezioro zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. 

Obrzeża jeziora przechodzą w podmokłe łąki oraz pastwiska. 
W zlewni bezpośredniej jeziora występuje przewaga lasów. Na brzegu 
południowo-wschodnim usytuowana jest wieś Kruteczek, nad jeziorem 
znajduje się 86 działek letniskowych. Zabudowania wiejskie oraz dzia-

łek nie posiadają infrastruktury sanitarnej. Nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach bezodpły-
wowych i wywożone do oczyszczalni ścieków w Stajkowie.  

Według obowiązującego systemu oceny, w oparciu o badania przeprowadzone w 2002 roku Jezioro Kru-
teckie zaliczono do II klasy czystości, a podatność na degradację określono jako poza kategorią. 

Ze względu na małą głębokość, wody jeziora są dobrze wymieszane i natlenione. W akwenie oznaczono 
duże ilości materii organicznej trudno rozkładalnej (CHZT-Cr - poza klasą). Jezioro ubogie jest w związki 
fosforu (I klasa czystości), większe stężenia osiągnął azot mineralny (II klasa czystości) i azot całkowity 
(III klasa czystości). 

Produkcja pierwotna jeziora w czasie prowadzonych badań była znaczna o czym świadczy koncentracja chlo-
rofilu „a” ( II klasa), sucha masa sestonu ( II klasa) oraz przezroczystość wody ( III klasa). 

W jeziorze wiosną wystąpiła zdecydowana przewaga w rozwoju okrzemek, głównie: Asterionella formo-
sa i Fragillaria crotonensis. W okresie letnim nastąpił gwałtowny rozwój Chlorophyta, Cyanophyta i Bacil-
lariophyta takich gatunków jak: Pediastrum boryanum, Pediastrum duplex, Chroococcus limneticus, 
Asterionella formosa i Fragillaria crotonensis. 

Zooplankton wiosenny to przede wszystkim Rotatoria (91 - 94%) z gatunkami: Keratella cochlearis co-
chlearis i Polyarthra dolichoptera dolichoptera. Latem to Copepoda (rząd Cyclopoida) i Rotatoria z gatun-
kami Keratella cochlearis cochlearis, Polyarthra dolichoptera dolichoptera, Keratella cochlearis f. tecta 
stanowiąc 52% populacji Keratella cochlearis. 

W obu okresach badawczych stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrzeżeń. Miano coli kształtuje się 
na poziomie norm przyjętych dla I klasy czystości. 
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Porównując przedstawione wyniki badań jeziora z roku 2002 i 1998 należy stwierdzić, że klasa większej ilości 
wskaźników nie uległa zmianie, w trzech przypadkach poprawiła się, a w dwóch pogorszyła się. Utrzymanie do-
brej jakości wód Jeziora Kruteckiego wymaga przestrzegania zasad racjonalnego użytkowania rekreacyjnego. 
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2.3. Bruzda Zbąszyńska 
Bruzda Zbąszyńska to szerokie obniżenie pomiędzy Pojezierzem Łagowskim a Pojezierzem Poznańskim. 

Wykorzystuje je płynąca na północ rzeka Obra, przepływająca przez szereg jezior tworzących w części połu-
dniowej ciąg tzw. jezior Zbąszyńskich. Są to w kolejności jeziora: Kopanickie, Wielkowiejskie, Chobienickie, 
Grójeckie, Nowowiejskie i Zbąszyńskie (Błędno). Wszystkie te jeziora położone są w obrębie jednego makro- 
i mezoregionu: makroregion Pojezierze Lubuskie, mezoregion Bruzda Zbąszyńska. Poniżej jeziora Zbąszyńskie-
go Obra dopływa do kolejnych jezior, z których najbliższe to jezioro Lutol, około 11,8 km w dół rzeki (w grani-
cach województwa lubuskiego). 

Pod względem administracyjnym jeziora położone są w powiecie wolsztyńskim, gmina Siedlec (Kopa-
nickie, Wielkowiejskie, Chobienickie i Grójeckie) oraz w powiecie nowotomyskim, gmina Zbąszyń (Nowo-
wiejskie i Zbąszyńskie). 

Jeziora: Kopanickie, Wielkowiejskie, Chobienickie i Grójeckie należą do rybackiego typu jezior linowo-
szczupakowych: są płytkie, zamulone i silnie zarośnięte. Jezioro Nowowiejskie nie ma zbyt wyraźnie określo-
nego typu rybackiego – ma charakter zbliżony do typu rzecznego i rybackiego typu jezior leszczowych. Jezioro 
Zbąszyńskie z kolei należy do typu jezior sandaczowych – jezior płytkich, z brzegami gęsto porośniętymi 
trzciną i nieco słabiej rozwiniętymi łąkami podwodnymi. Na jeziorach prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Jeziora były badane w latach wcześniejszych; ostatnie badania przeprowadzono w roku 1995. 

2.3.1. Jezioro Kopanickie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 37,4 ha  
• objętość – 674,1 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 2,8 m 
• głębokość średnia – 1,8 m   
Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 

Jezioro Kopanickie jest pierwszym w ciągu jezior Zbąszyńskich. Obra dopływa do jeziora od strony połu-
dniowej jako Północny Kanał Obry. Na odcinku około 2 km rzeka rozlewa się, tworząc szeroki kanał, od tego 
miejsca już jako Obra płynie na północ w stronę kolejnych jezior. Przepływa po zachodniej stronie Jeziora 
Kopanickiego, z którym połączona jest dwoma przesmykami (położony na południe jest traktowany jako do-
pływ, położony na północ, jako odpływ). Poniżej odpływu z Jeziora Kopanickiego Obra płynie dalej szerokim 
kanałem, dopływając do Jeziora Wielkowiejskiego. 

Jezioro ma kształt wydłużony o osi ukierunkowanej południkowo, z lekkim odchyleniem na wschód. Po za-
chodniej stronie jeziora szeroki pas roślinności porastającej płycizny odgradza je od przepływającej Obry, jezioro 
nie jest położone w głównej linii nurtu rzeki. Sam zbiornik jest atrakcyjny głównie dla wędkarzy, natomiast bar-
dzo atrakcyjny przyrodniczo jest szeroki kanał przepływającej obok Obry. Poza Obrą jezioro nie ma większych 
dopływów ani odpływów. Na zbiorniku znajduje się wyspa o powierzchni 0,08 ha, porośnięta trzciną. Linia brze-
gowa jeziora jest słabo rozwinięta; większość stanowi brzeg płaski, głównie bagnisty.  

W zlewni bezpośredniej zdecydowanie przeważają użytki zielone. Brak w zlewni większych miejscowości, 
około 3 km na południe położone są wsie: Kopanica i Mała Wieś. Jezioro nie jest wykorzystywane rekreacyjnie. 

W zlewni bezpośredniej Jeziora Kopanickiego nie występują punktowe źródła zanieczyszczeń. Głównym za-
nieczyszczeniem są nadmiernie zanieczyszczone wody Północnego Kanału Obry. 

Badania prowadzone w 2002 roku zakwalifikowały wody Jeziora Kopanickiego do wód nie odpowiada-
jących normom czystości wód jeziorowych  

Wszystkie wskaźniki określające stopień zanieczyszczenia materią organiczną i nieorganiczną (poza zawar-
tością fosforanów), miały wartości przekraczające normy, świadcząc o nadmiernym zanieczyszczeniu wód. 
Wskaźniki określające produkcję pierwotną przekraczały normatywy: zawartość chlorofilu „a” wiosną wynosi-
ła 200,6 µg/l, latem 193,1 µg/l, co stanowi około 8-krotne przekroczenie wartości dopuszczalnej.  

Zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością miana Coli odpowiadało klasie I.  
Badania fitoplanktonu jeziora wykazały w okresie wiosennym zdecydowaną przewagę organizmów z grupy 

Bacillariophyceae (96,7 % udziału w próbach) z dominującym gatunkiem Cyclotella comta. W okresie letnim 
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dominowała grupa Cyanophyta z tworzącymi zakwity gatunkami Oscillatoria redeckei i Oscillatoria agardhii. W 
obydwu okresach badawczych saprobowość odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. 

Jezioro Kopanickie należy do grupy jezior wyjątkowo podatnych na degradację, o wodach nadmiernie 
zanieczyszczonych. W poprzednich badaniach pod względem fizyczno-chemicznym wody jeziora nie odpo-
wiadały normom, natomiast pod względem bakteriologicznym zaliczono je do klasy I. Porównanie wyników 
badań wskazuje na bardzo niewielką poprawę czystości wód, przy utrzymującym się dobrym stanie sanitar-
nym (klasa I).  

2.3.2. Jezioro Wielkowiejskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 78,3 ha  
• objętość – 1555,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 2,9 m 
• głębokość średnia – 2,0 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 854,0 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 

Jezioro Wielkowiejskie ma charakter przepływowy, rzeka Obra dopływa szerokim kanałem z południo-
wego wschodu, od strony Jeziora Kopanickiego i odpływa z krańca północnego do Jeziora Chobienickiego. 
Zbiornik ma kształt owalny, o niewielkim współczynniku wydłużenia i osi ukierunkowanej południkowo. 
Linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta. Do południowej części jeziora dopływa z zachodu rów od stro-
ny wsi i jeziora Wąchabno. Otoczenie jeziora stanowią głównie łąki, bagniste przy brzegach. Na wschodzie 
znajduje się zalesiony wzgórek, będący rodzajem półwyspu rozdzielającego Jezioro Kopanickie i Chobie-
nickie, stanowiący dobry punkt widokowy. 

Na obszarze zlewni całkowitej przeważają użytki rolne, w zlewni bezpośredniej – lasy, natomiast w oto-
czeniu jeziora – użytki zielone (ponad 80 % długości linii brzegowej). Na terenie zlewni bezpośredniej jezio-
ra nie ma żadnej miejscowości; około 1 km na południowy-zachód położona jest wieś Wąchabno. Jezioro nie 
jest wykorzystywane rekreacyjnie. 

W zlewni bezpośredniej Jeziora Wielkowiejskiego nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń.  
Badania prowadzone w roku 2002 określiły wody Jeziora Wielkowiejskiego jako bardzo silnie zanie-

czyszczone, nie odpowiadające normom czystości wód jeziorowych (poza klasą). 
W zbiorniku nie stwierdzono stratyfikacji wód. Wszystkie wskaźniki zanieczyszczenia materią orga-

niczną i nieorganiczną oraz biogenami, (poza stężeniami fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosną) 
miały wartości przekraczające normy. Wskaźniki określające produkcję pierwotną utrzymywały się również 
na ponadnormatywnym poziomie: średnia zawartość chlorofilu „a” wynosiła 108,8 µg/l. Zanieczyszczenie 
bakteriologiczne mieściło się w granicach klasy II.  

Badania fitoplanktonu jeziora wiosną wykazały dominację organizmów z grupy Bacillariophyceae z gatun-
kiem Cyclotella comta. W okresie letnim zwiększyło się zróżnicowanie gatunkowe: dominowała grupa Cy-
anophyta z gatunkami Oscillatoria aghardii i Lingbya limnetica, stosunkowo duży udział ilościowy miały też 
grupy Bacillariophyceae oraz Cryptophyceae. Saprobowość odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. 

Jezioro Wielkowiejskie należy do grupy jezior wyjątkowo podatnych na degradację o wodach nadmiernie 
zanieczyszczonych. W roku 1995 pod względem fizyczno-chemicznym wody jeziora nie odpowiadały nor-
mom, natomiast pod względem bakteriologicznym zaliczono je do klasy I. Badania jeziora prowadzone w 2002 
roku wskazują na pogorszenie jakości wód. Zmianie uległ także stan sanitarny wód: z klasy I na klasę II.  
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2.3.3. Jezioro Chobienieckie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 230,3 ha  
• objętość – 4193,1 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 3,4 m 
• głębokość średnia – 1,8 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 921,6 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 

Do Jeziora Chobienickiego Obra dopływa w części południowo-zachodniej poprzez wąski przesmyk łą-
czący z Jeziorem Wielkowiejskim i odpływa z krańca północnego w kierunku Jeziora Grójeckiego. Odcinek 
między tymi jeziorami to około 1,5 kilometrowy, dość szeroki kanał; na jego lewym brzegu znajdują się 
pojedyncze domki letniskowe, na ogół z pomostami do wędkowania. Do południowo-wschodniej części 
jeziora uchodzi Rów Grabarski, jego otoczenie na odcinku ujściowym stanowią lasy i rozlewiska na północ-
ny-wschód od Jeziora Kopanickiego.  

Jezioro ma kształt wydłużony o osi ukierunkowanej południkowo. Linia brzegowa jeziora jest urozma-
icona, z wyspami, zatokami i wąskim przesmykiem szerokości 200–300 m. Na jeziorze znajdują się trzy 
wyspy: na wyspie położonej najdalej na północ utworzono rezerwat faunistyczny częściowy Wyspa na je-
ziorze Chobienickim o pow. 26,15 ha (kolonia lęgowa czapli siwej), dwie wyspy połączone pasem trzcin, 
położone w części południowej jeziora, decyzją Rady Gminy Siedlec zostały uznane za użytek ekologiczny 
Wyspy na jeziorze Chobienickim. 

W zlewni całkowitej przeważają użytki rolne, a na obszarze zlewni bezpośredniej dominują lasy, głównie 
iglaste (sosnowe). W granicach zlewni bezpośredniej jeziora położone są wsie: Chobienice i Grójec Wielki. 

Jezioro jest atrakcyjne turystycznie, ale ze względu na trudno dostępne brzegi nie jest znacząco wykorzy-
stywane rekreacyjnie. Przy północno-wschodnim krańcu jeziora zlokalizowane jest pole namiotowe, z niewiel-
ką plażą i kąpieliskiem. Na wyspie Wojciechowskiej znajduje się pole biwakowe. Jezioro jest wykorzystywane 
przez żeglarzy i kajakarzy, odbywają się tu spływy kajakowe Lubuskim Szlakiem Wodnym. 

W zlewni bezpośredniej brak bezpośrednich punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia do-
prowadzane są do jeziora wraz z wodami Obry oraz Rowu Grabarskiego, do którego odprowadzane są ścieki 
z oczyszczalni komunalnej w Siedlcu.  

Badania Jeziora Chobienickiego prowadzone w 2002 roku wykazały nadmiernie zanieczyszczenie wód, 
zbiornik określono jako nie odpowiadający normom czystości wód jeziorowych. 

W okresie letnim w zbiorniku nie wykształciła się stratyfikacja termiczna. Ze wzrostem głębokości tempera-
tura szybko się obniżała. Zawartość tlenu w warstwie powierzchniowej do 1 m była wysoka, od 3 m stwierdzo-
no zanik tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wskaźniki określające stopień zanieczyszczenia materią organiczną, 
nieorganiczną i substancjami biogennymi (oprócz stężenia fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosną) 
przekraczały wartości dopuszczalne. Wskaźniki świadczące o wielkości produkcji pierwotnej również przekra-
czały kilkakrotnie normy, średnia zawartość chlorofilu „a” wynosiła 129,0 µg/l, a  suchej masy sestonu 18,6 
mg/l. Widzialność krążka Secchiego wiosną sięgała 1,1 – 1,2 m, latem zmniejszyła się do 0,3 – 0,4 m.  

Zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością miana Coli odpowiadało klasie II  
Badania fitoplanktonu jeziora przeprowadzone w okresie wiosennym wykazały na wszystkich stanowiskach 

dominację okrzemek z grupy Bacillariophyceae z gatunkiem Cyclotella comta (94,9 – 98,1 % udziałów w pró-
bach). W okresie letnim dominowały sinice z grupy Cyanophyta z gatunkiem Oscillatoria aghardii; poza sinica-
mi występowały okrzemki oraz w mniejszych ilościach zielenice. Saprobowość odpowiadała strefie β-
mezosaprobowej. 

Jezioro Chobienickie należy do grupy jezior bardzo podatnych na degradację o wodach silnie zanieczysz-
czonych. Jakość wód jeziora we wszystkich latach badań nie odpowiadała normom; wyniki badań wykazują 
systematyczne pogarszanie się stanu czystości od roku 1989.  
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2.3.4. Jezioro Grójeckie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 70,5 ha  
• objętość – 1302,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 5,6 m 
• głębokość średnia – 1,9 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 1142,3 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 

Jezioro Grójeckie ma kształt nieregularny, z rozwiniętą linią brzegową. Rzeka Obra dopływa do środko-
wej części jeziora szerokim kanałem od strony południowej (z Jeziora Chobienickiego). Linia nurtu Obry 
przebiega przy zachodnim brzegu jeziora; rzeka odpływa na północ w stronę Jeziora Nowowiejskiego. Ko-
lejnym znaczącym dopływem do jeziora jest rzeka Szarka, wpływająca przy krańcu południowo-
wschodnim. Jest to główny dopływ wód dla południowej części jeziora, oddzielonej półwyspem od linii 
nurtu Obry. Do północnego krańca zbiornika dopływa rów, prowadzący nadmiar wód z rozlewisk od strony 
jeziora Mączne. Brzeg jeziora w większości jest płaski, bagnisty, zajmują go podmokłe łąki. 

Na obszarze zlewni całkowitej jeziora przeważają użytki rolne, w zlewni bezpośredniej największą po-
wierzchnię zajmują łąki – około 70 %. W granicach zlewni bezpośredniej położone są miejscowości: Grójec 
Wielki i Grójec Mały.  

Jezioro rekreacyjnie wykorzystywane jest w ograniczonym zakresie, niewielka zabudowa koncentruje się 
przede wszystkim wzdłuż kanału dopływającej Obry oraz na półwyspie pomiędzy kanałem Obry i połu-
dniową częścią jeziora. Na północ od miejscowości Grójec Mały powstało duże skupisko tymczasowej za-
budowy letniskowej, bez stosownych pozwoleń i infrastruktury. Jezioro wykorzystywane jest przez 
wędkarzy i kajakarzy, przebiega tędy odcinek Lubuskiego Szlaku Wodnego. 

W zlewni bezpośredniej jeziora brak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia doprowadzane 
są w sposób pośredni, poprzez wody Obry i Szarki. Do rzeki Szarki w jej środkowym biegu (około 10 km po-
wyżej ujścia) odprowadzane są ścieki z oczyszczalni komunalnej w Tuchorzy; a na odcinku ujściowym ścieki z 
oczyszczalni w Chobienicach oraz z działających na terenie miejscowości jednostek gospodarczych.  

Badania prowadzone w roku 2002 zakwalifikowały wody Jeziora Grójeckiego do nie odpowiadających 
normom czystości wód jeziorowych. 

Jezioro jako płytkie nie jest stratyfikowane. W okresie letnim zawartość tlenu gwałtownie spadała wraz z 
głębokością; w czasie badań odnotowano obecność siarkowodoru. Wskaźniki określające stopień zanieczysz-
czenia materią organiczną odpowiadały klasie III (ChZT-Cr) lub przekraczały dopuszczalne normy (BZT5). 
Wody jeziora zawierały nadmierne ilości związków azotu i fosforu, jedynie stężenia fosforanów w warstwie 
powierzchniowej wiosną odpowiadały klasie II. Przewodność elektrolityczna właściwa przekraczała wartości 
dopuszczalne, co potwierdza obecność dużej ilości soli mineralnych w akwenie. 

Wartości wskaźników świadczących o wielkości produkcji pierwotnej odpowiadały klasie III (sucha masa 
sestonu i widzialność krążka Secchiego) lub przekraczały normy (zawartość chlorofilu „a”). Widzialność 
krążka Secchiego wiosną wynosiła 1,3-1,6 m, latem zmniejszyła się do 0,3 – 0,5 m. Zanieczyszczenie bakte-
riologiczne przekraczało dopuszczalne normy. 

Badania fitoplanktonu jeziora przeprowadzone w wiosną wykazały zdecydowaną dominację grupy Bacil-
lariophyceae z gatunkiem Cyclotella comta. W okresie letnim fitoplankton był dwukrotnie liczniejszy i bar-
dziej zróżnicowany gatunkowo. Dominowała grupa Cyanophyta z gatunkiem Oscillatoria aghardii; 
stosunkowo duży udział ilościowy miały też organizmy z grupy Bacillariophyceae, Cryptophyceae i Chlo-
rophyta. Saprobowość odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. 

Jezioro Grójeckie należy do grupy jezior wyjątkowo podatnych na degradację o wodach nadmiernie zanie-
czyszczonych. W roku 1995 pod względem fizyczno-chemicznym wody jeziora nie odpowiadały normom, 
natomiast pod względem bakteriologicznym zaliczone zostały do klasy III; stwierdzono wówczas, że jakość 
wód pogorszyła się w stosunku do badań z roku 1989. Porównanie badań z lat 1995 i 2001 wskazuje na pewną 
poprawę stanu czystości wód, jednocześnie pogorszył się ich stan sanitarny z klasy III do pozaklasowej.  
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2.3.5. Jezioro Nowowiejskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 31,0 ha  
• objętość – 450,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 2,0 m 
• głębokość średnia – 1,5 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 1146,0 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 

Do Jeziora Nowowiejskiego Obra dopływa z południa krótkim kanałem od strony Jeziora Grójeckiego; 
odpływa na północ do Jeziora Zbąszyńskiego. Rynny jezior łączy przesmyk, nad którym wybudowano most 
na drodze lokalnej. 

Jezioro ma kształt owalny, zbliżony do kształtu spadającej kropli wody, będący pomniejszoną wersją 
kształtu Jeziora Zbąszyńskiego. Oś podłużna jeziora jest ukierunkowana południkowo. Linia brzegowa śred-
nio rozwinięta, większość stanowi brzeg wysoki, jedynie niewielki fragment części północno-wschodniej 
zbiornika ma brzeg płaski, bagnisty. 

W zlewni bezpośredniej jeziora przeważają lasy, jedyna miejscowość – Nowa Wieś Zbąska, położona jest 
po stronie północno-zachodniej, przy przesmyku łączącym Jezioro Nowowiejskie z Jeziorem Zbąszyńskim. 
Zbiornik nie jest wykorzystywany do rekreacji i wypoczynku. 

W zlewni bezpośredniej jeziora nie zidentyfikowano punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zagrożeniem 
dla wód zbiornika są zanieczyszczone wody Obry dopływającej od strony Jeziora Grójeckiego. Na jakości 
wód wpływ mają położone tereny pomiędzy jeziorami Grójeckim i Nowowiejskim, na których w sposób 
niekontrolowany rozwija się tymczasowa baza rekreacyjna. 

Ocena wód Jeziora Nowowiejskiego dokonana na podstawie badań z 2002 roku zakwalifikowała zbiornik 
jako pozaklasowy nie odpowiadający normom czystości wód jeziorowych. 

Jezioro nie jest stratyfikowane. Wskaźniki określające stopień zanieczyszczenia materią organiczną odpowia-
dały klasie III (BZT5) lub przekraczały normy (ChZT-Cr). Wody jeziora zawierały nadmierne ilości związków 
biogennych, poza stężeniem fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosną. Przewodność elektrolityczna wła-
ściwa przekraczała wartości dopuszczalne, co wskazuje na nadmierne ilości soli mineralnych. 

Wartości wszystkich wskaźników świadczących o wielkości produkcji pierwotnej przekraczały normaty-
wy, średnia zawartość chlorofilu „a” wynosiła 154,5 µg/l. Widzialność krążka Secchiego wiosną wynosiła 
1,0 m, latem zmniejszyła się do 0,3 m. Zanieczyszczenie bakteriologiczne określone wartością miana Coli 
przekraczało normy III klasy. 

Badania fitoplanktonu wiosną wykazały zdecydowaną dominację organizmów z grupy Bacillariophyceae 
z gatunkiem Cyclotella comta. W okresie letnim w składzie fitoplanktonu dominowała grupa Cyanophyta z 
gatunkiem Oscillatoria aghardii; występowały również grupy Bacillariophyceae, Cryptophyceae i Chlo-
rophyta. Saprobowość odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. 

Jezioro Nowowiejskie należy do grupy jezior bardzo podatnych na degradację o wodach nadmiernie za-
nieczyszczonych. W roku 1995 pod względem fizyczno-chemicznym wody jeziora nie odpowiadały nor-
mom, pod względem bakteriologicznym zaliczone zostały do klasy III.  

Porównanie wyników badań z wcześniejszymi wskazuje na nieznaczną poprawę ogólnej oceny jakości 
wód (z 3,70 na 3,60 punktu) i pogorszenie stanu sanitarnego wód z klasy III na pozaklasowy. Analiza po-
szczególnych wskaźników wykazuje wzrost stężeń większości z nich; zmniejszyła się wartość BZT5 i prze-
wodności elektrolitycznej właściwej. 
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2.3.6. Jezioro Zbąszyńskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 742,5 ha  
• objętość – 26178,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 9,6 m 
• głębokość średnia – 3,5 m   
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 1290,7 km2 

Dorzecze: Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  III  

Jezioro Zbąszyńskie jest jeziorem przepływowym, największym i ostatnim z kolei w ciągu jezior Zbą-
szyńskich. Rzeka Obra dopływa do jeziora z południa poprzez przesmyk od strony Jeziora Nowowiejskiego 
i odpływa z części środkowej, kierując się najpierw na wschód (około 500 m) następnie skręcając na północ. 
Zbiornik położony jest na południowo-zachodnim krańcu miasta Zbąszyń. W jego bezpośrednim sąsiedztwie 
położone są wsie: Perzyny i Przyprostynia po stronie wschodniej, Nądnia i Nowa Wieś-Zamek po stronie 
północno-zachodniej; a nieco dalej na południe, przy przesmyku łączącym Jezioro Nowowiejskie z Jeziorem 
Zbąszyńskim, miejscowość Nowa Wieś Zbąska. 

Jezioro ma kształt wydłużony, z rynną ukierunkowaną południkowo; jego południową część stanowi posze-
rzone koryto dopływającej od południa Obry. Linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta; zdecydowanie naj-
większą część stanowi brzeg płaski, bagnisty, znajdujący się przy wschodniej i północnej stronie. 

W zlewni całkowitej przeważają użytki rolne, zlewnię bezpośrednią stanowią w większości lasy i tereny 
zakrzewione (około 60 %), pozostałą część zajmują zabudowania i grunty orne oddzielone od jeziora szero-
kim pasem trzcin. 

Drugim, większym dopływem zbiornika jest rów bez nazwy, dopływający ze wschodu od strony miej-
scowości Perzyny. W północnej części jeziora znajduje się także kilka rowów, zaliczanych do odpływów 
z jeziora: rowy miejskie I i II płynące na północny-wschód oraz rów bez nazwy z okolic Dąbek, odpływający 
na północ. W trakcie badań w roku 2002 w pobliżu rowów prowadziła prace Kopalnia Kredy Jeziornej 
i Torfu w Zbąszyniu utrudniając dostęp do cieków. 

Jezioro wykorzystywane jest zarówno do rekreacji pobytowej jak i do uprawiania sportów wodnych. W sezo-
nie przebywa tu około 25 tysięcy osób. Indywidualna zabudowa letniskowa jest nieliczna, rozproszona. Przez 
jezioro przebiega szlak kajakowy, są tu doskonałe warunki do żeglowania. W Zbąszyniu funkcjonuje plaża miej-
ska z kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu pływającego i campingiem. 

W zlewni bezpośredniej jeziora brak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia doprowadza-
ne są do jeziora z wodami dopływów. Miasto Zbąszyń jest skanalizowane, a ścieki w ilości około 364 m3/d 
oczyszczane są w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Obra poniżej 
Jeziora Zbąszyńskiego. 

Badania prowadzone w 2002 roku zakwalifikowały Jezioro Zbąszyńskie jako nie odpowiadające normom 
czystości wód jeziorowych. 

W okresie letnim w jeziorze nie wykształciła się stratyfikacja termiczna. Zawartość tlenu na poszczegól-
nych stanowiskach była zróżnicowana, w największym przegłębieniu zbiornika – 9,6 m obserwowano spa-
dek zawartości tlenu wraz z głębokością, do zupełnego zaniku od 7 m. Na wszystkich stanowiskach 
odnotowano obecność siarkowodoru.  

Wskaźniki określające stopień zanieczyszczenia materią organiczną odpowiadały klasie III (BZT5) lub 
przekraczały normy (zawartość tlenu rozpuszczonego, ChZT-Cr). Wody jeziora zawierały nadmierne ilości 
substancji biogennych, poza stężeniem fosforanów w warstwie powierzchniowej wiosną. Przewodność elek-
trolityczna właściwa przekraczała wartości dopuszczalne, co potwierdza obecność dużych ilości soli mine-
ralnych w zbiorniku. 

O niskiej jakości wód jeziora świadczą również nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych stężeń miedzi 
i substancji ekstrahujących się eterem naftowym. 

Wskaźniki określające wielkość produkcji pierwotnej przekraczały dopuszczalne normy, średnia zawar-
tość chlorofilu „a” wynosiła 121,8 µg/l. Widzialność krążka Secchiego wiosną wynosiła 1,0 m, latem 
zmniejszyła się do 0,4 i 0,2 m. Największe zanieczyszczenie wód obserwowano na stanowiskach zlokalizo-
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wanych w najwęższej części jeziora, w pobliżu dopływu. Na głębokości 9,6 m wskaźniki określające wiel-
kość produkcji pierwotnej były najniższe.  

Badania fitoplanktonu wiosną wykazały małe zróżnicowanie gatunkowe, zdecydowaną przewagę miały 
okrzemki grupy Bacillariophyceae z gatunkiem Cyclotella comta. W okresie letnim dominowały sinice grupy 
Cyanophyta z gatunkiem Oscillatoria aghardii i Bacillariophyceae. Występowały również grupy Cryptophy-
ceae i Chlorophyta Największy rozwój fitoplanktonu obserwowano latem w nieprzepływowej, płytkiej i cie-
plejszej części jeziora. Populacja sinic najliczniej występowała w obszarze łączenia z Jeziorem Nowowiejskim. 
Saprobowość odpowiadała strefie β-mezosaprobowej. Stan sanitarny wód jeziora odpowiadał III klasie. 

Jezioro Zbąszyńskie należy do jezior bardzo podatnych na degradację, o wodach silnie zanieczyszczo-
nych. Porównanie wyników badań z roku 1995 i 2002 wykazuje wzrost poziomu zanieczyszczenia wód 
i zdecydowane pogorszenie się stanu sanitarnego z klasy I do klasy III.  

2.4. Pojezierze Poznańskie 
Pojezierze Poznańskie to wysoczyzna o znacznym zróżnicowaniu terenów, co pozwoliło wyodrębnić 

osiem mikroregionów. Na sandrze Równiny Nowotomyskiej obniżającej się w kierunku południowo-
zachodnim płyną w kierunku Obry rzeki Czarna Woda, Szarka i Dojca. Wśród nielicznych jezior tego regio-
nu do największych zaliczyć należy Jezioro Wolsztyńskie i Berżyńskie położonych wokół Wolsztyna. 
W obszar Wału Lwówecko-Rakoniewickiego wpisany jest źródłowy odcinek rzeki Czarnej Wody, wypływa-
jącej z Jeziora Konińskiego. Zdecydowanie bardziej jeziornym mikroregionem jest Pojezierze Międzychodz-
ko-Pniewskie rozciągające się od dolnej Obry poniżej Międzyrzecza po Obornicką Dolinę Warty. Na 
terenach między miastami Międzychód i Sieraków położone są badane w 2002 roku jeziora: Koleńskie, Biel-
skie i Małe Chalińskie.  

2.4.1. Jezioro Konińskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 25,9 ha 
• objętość – 534,4 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 3,7 m 
• głębokość średnia – 2,1 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 0,53 km2 

Dorzecze: Czarna Woda – Obra – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 

Jezioro Konińskie po-
łożone jest na równinie 
sandrowej na północ od 
miejscowości Konin, 
około 4 km na północ od 
Lwówka, w powiecie 
Nowy Tomyśl.  

Jezioro ma kształt 
wydłużonej litery „S” 
ułożonej równoleżniko-
wo z zachodu na 

wschód, o dnie mało urozmaiconym z dwoma plosami; w środkowej części osiągające głębokość maksymal-
ną – 3,7 m i wschodniej nieco płytszej – 3,5 m.  

Zbiornik otoczony jest od północy leśnym pasem olsowym o szerokości około 100–300 m. Leśny pas two-
rzący zespół parkowy o podobnej szerokości przylega do jeziora również od południowego-wschodu. Tam także 
występują zabudowania wsi Konin. Od wschodu, na około 600 m, brzeg stanowią pola uprawne, pozostała 
część brzegu wykorzystana jest pod łąki. Prawie 95 % linii brzegowej porośnięte jest pasem trzciny pospolitej.  

Jezioro zasilane jest przez trzy rowy śródpolne przepływające przez pola uprawne. Odwodnienie jeziora 
stanowi rzeka Czarna Woda wypływająca ze zbiornika w południowej części. 
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Jezioro zaliczane jest do zbiorników linowo-szczupakowych, gdzie w odłowach dominuje płoć, szczupak 
i lin. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadziło do roku 1992 Gospodarstwo Rybackie Skarbu Państwa 
w Zbąszynie, obecnie dzierżawca prywatny. Zbiornik jest udostępniany do wędkowania.  

Zlewnia bezpośrednia jeziora to obszar 0,53 km2, w strukturze użytkowania przeważają lasy (47,6 %), 
grunty orne zajmują około 1/3 powierzchni tj. 30,4 %, pozostała część to łąki i zabudowa wsi Konin. Nega-
tywny oddziaływanie na jakość wód w jeziorze obok spływów z typowo rolniczej zlewni miała gorzelnia rolnicza 
(obecnie nieczynna) oraz spływy ze stajni Stadniny Koni, Gospodarstwa Rolnego w Posadowie, zlokalizowanej 
w miejscowości Konin. Nie zinwentaryzowano punktowych zrzutów ścieków. Nad jeziorem funkcjonuje ką-
pielisko i sezonowy ośrodek wypoczynkowy wraz z polem namiotowym. Ścieki z obiektów ośrodka wywożone 
są na oczyszczalnię w Lwówku.  

Ogólna ocena jeziora przeprowadzona w 2002 roku wykazała bardzo dużą podatność zbiornika na degra-
dację (poza kategorią) oraz silne zanieczyszczenie wód (poza klasą).  

Większość parametrów, mających wpływ na podatność zbiornika na degradację jest bardzo niekorzystna dla 
jeziora: mała średnia głębokość jeziora zwiększa tempo eutrofizacji, długa linia brzegowa (w stosunku do obję-
tości jeziora), zwiększa możliwość kontaktu masy wody w jeziorze z otaczającym terenem, brak stratyfikacji 
w płytkim zbiorniku, zwiększa produktywność jeziora. Niekorzystny wpływ na jakość wód ma również wysoki 
procent wymiany wody, zwiększający obieg materii w zbiorniku oraz wskaźnik Schindlera określający wpływ 
zlewni na jezioro. Jedynie otoczenie linii brzegowej lasem i łąkami zmniejsza niekorzystny wpływ zlewni na 
zbiornik.  

Wiosną i latem stwierdzono pełne wymieszanie i natlenienie wód. Stan czystości wód nie odpowiadał żadnej 
z klas czystości, na co wpływ miała: wysoka przewodność elektrolityczna właściwa wód określająca dużą zawar-
tość w wodach związków mineralnych, ponadnormatywne stężenie wskaźnika ChZT-Cr latem w warstwie po-
wierzchniowej wskazujące na dużą koncentrację substancji organicznych w zbiorniku. Odnotowano również 
wysokie stężenia związków azotu; mineralnego wiosna oraz całkowitego w dwóch cyklach badawczych.  

Zawartość metali ciężkich, cyjanków, fenoli oraz pestycydów chloroorganicznych odpowiadała I klasie czy-
stości wód powierzchniowych.  

W fitoplanktonie roślinnym wiosną jakościowo dominowały okrzemki i zielenice, z ilościową przewagą okrze-
mek głównie Stephanodiscus hantzschi. Latem analiza jakościowa określiła dominację zielenic, ilościowa przewagę 
sinic oraz dość znaczny udział zielenic. Dominowała sinica Lyngbya limnetica, a licznie rozwijały się nitkowata 
bakteria Pelonema pseudovacuolatum oraz zielenica Phacotus lenticularis. 

Wiosną, plankton zwierzęcy był mało różnorodny i ubogi ilościowo. Jakościowo dominowały wrotki, na-
tomiast ilościowo przeważały widłonogi z rzędu Cyclopoida, zwłaszcza ich formy larwalne. W zooplankto-
nie letnim obserwowano znaczny rozwój pierwotniaków. Dominowały orzęski, zwłaszcza Coleps hirtus.. 
Wrotki dominowały ilościowo i jakościowo, gatunkiem najczęściej spotykanym była Keratella cochlearis f. 
tecta oraz Pompholyx  sulcata.  

Wskaźniki trofii, takie jak sucha masa sestonu, koncentracja chlorofilu i widzialność krążka Secchiego prze-
kraczają wartości dopuszczalne dla III klasy czystości jezior, określając żyzność zbiornika na poziomie wysokiej 
eutrofii. Stan sanitarny w ogólnej klasyfikacji odpowiadał III klasie czystości. 

Wody cieków zasilających jezioro, ze względu na niewielkie przepływy, nie wpływają znacząco na jakość 
jego wód. Jednakże ich czystość nie jest zadawalająca. Rów od strony północno-wschodniej prowadził wiosną 
wody pozaklasowe ze względu na wysoką zawartość związków azotu, latem zaliczone do III klasy ze względu 
na skażenie bakteriologiczne. Jakość wód rowu dopływającego do jeziora od strony wschodniej odpowiadała 
wiosną I klasie, natomiast latem ze względu na niskie natlenienie zaliczono je do pozaklasowych. Rzeka Czar-
na Woda wypływająca z jeziora wiosną prowadził wody II klasy czystości, latem ze względu na skażenie bak-
teriologiczne – III klasy czystości. 
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2.4.2. Jezioro Bielskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 76,2 ha 
• objętość – 5074,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 16,6 m 
• głębokość średnia – 6,7 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 101,63 km2 

Dorzecze: Kamionka – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  III 

Jezioro Bielskie położone jest w polodowcowej 
rynnie, którą wykorzystuje rzeka Kamionka, około 
2 km na wschód od Międzychodu, powiat Międzychód.  

Jezioro ma kształt owalny o dnie zróżnicowanym 
z kilkoma przegłębieniami i wyniesieniami w postaci 
dwóch wysp o łącznej powierzchni 1,2 ha, które znajdu-
ją się w środkowej części jeziora, pokryte w całości 
lasem. Zbiornik od wschodu otoczony jest lasem, nato-
miast od zachodu do krawędzi misy jeziornej schodzą 
grunty orne. Do północno-zachodniego brzegu przyle-
gają zabudowania miejscowości Bielsko, a od strony 
południowo-wschodniej w niewielkiej odległości od 
jeziora znajduje się rezerwat leśny Kolno Międzychodz-
kie o powierzchni 14,77 ha, utworzony w 1959 roku.  

Jezioro Bielskie zasilane jest przez rzekę Kamion-
kę, która dopływa z pobliskiego Jeziora Koleńskiego. 
Rzeka, przepływając przez północne ploso zbiornika, 
ma nieznaczny kontakt z wodami jeziornymi.  

Na typowo leszczowym zbiorniku prowadzona 
jest gospodarka rybacka, udostępniany jest również do 
wędkowania  

Bezpośrednia zlewnia jeziora obejmująca obszar 
0,96 km2 ma charakter rolniczy, przeważają grunty 
orne (66,2 %), lasy stanowią około 1/4 powierzchni, a 
zabudowa wsi Bielsko 10,7 ha. 

Jezioro w niewielkim stopniu wykorzystywane jest w celach rekreacyjnych i turystycznych. Nad jeziorem 
funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy wraz z polem namiotowym oraz „dzikiem” kąpieliskiem. 

Do jeziora bezpośrednio oraz poprzez rzekę odprowadzane są zrzuty wody ze stawów rybnych. Obecnie nie 
ma punktowych źródeł zanieczyszczających zbiornik, a przylegające do linii brzegowej zabudowania wsi Bielsko 
zostały skanalizowane i podłączone do oczyszczalni w Międzychodzie. Jednak do 1995 roku do wód jeziornych 
odprowadzano mechanicznie podczyszczane ścieki z Państwowego Ośrodka Maszynowego w Bielsku.  

Badania Jeziora Bielskiego wykonane w 2002 roku wykazały dużą podatność jeziora na wpływy z ze-
wnątrz (III kategoria) oraz znaczne zanieczyszczenie wód (III klasa czystości).  

Obniżenie jakości wód w jeziorze związane było z brakiem tlenu w warstwie naddennej, pozaklasową 
wartością przewodności elektrolitycznej właściwej, ponadnormatywnym stężeniem fosforu ogólnego i fosfo-
ranów latem w warstwie naddennej oraz azotu mineralnego wiosną przy powierzchni. Znaczna ilość substancji 
biogennych w wodach jeziora odzwierciedliła się wysoką zawartością chlorofilu „a”. Stan sanitarny odpowiadał 
I klasie czystości. 

Oznaczone metale ciężkie i pestycydy chloroorganiczne wykazały minimalne stężenia, zaliczane do I klasy 
czystości wód powierzchniowych.  

Badania hydrobiologiczne określiły wiosną w fitoplanktonie roślinnym jakościową i ilościową dominację 
okrzemek z gatunkiem Stephanodiscus hantzschii. Latem w planktonie dominowały zielenice i sinice, a ilo-
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ściowo okrzemki stanowiąc 70% liczebności wszystkich glonów. Gatunkami dominującymi były Fragilaria 
crotonensis i Synedra acus. Dość znaczny udział miały sinice, wśród których najliczniej rozwijały się formy 
nitkowate Lyngbya limnetica i Oscillatoria agardhii. 

Zooplankton wiosenny był ubogi ilościowo i jakościowo, przeważały widłonogi z rzędu Cyclopoida. 
W okresie letnim dominowały wrotki z gatunkiem Keratella cochlearis, z przewagą formy tecta tego gatun-
ku oraz Trichocerca similis.  

Wody rzeki Kamionki zasilającej jezioro nie wpływały w znaczący sposób na stan czystości jego wód, odpo-
wiadały II klasie czystości, jedynie latem ze względu na podwyższoną zawartość materii organicznej określonej 
wskaźnikiem BZT5. zaliczone zostały do III klasy. Odpływająca rzeka prowadziła wody II klasy czystości.  

2.4.3. Jezioro Koleńskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 46,3 ha 
• objętość – 2437,6 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 14,4 m 
• głębokość średnia – 5,3 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 99,4 km2

Dorzecze: Kamionka – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  III 

Jezioro Koleńskie, podobnie jak Bielskie 
położone jest w rynnie polodowcowej, którą 
płynie rzeka Kamionka. W rynnie znajduje się 
jeszcze kilka zbiorników wodnych największe 
to: Kiudno, Białcz i Sołeckie. Pod względem 
administracyjnym jezioro zalicza się do gminy 
Międzychód (powiat Międzychód).  

Ma kształt lekko wydłużony 
z południowego-wschodu na północny-
zachód, o dnie zróżnicowanym z kilkoma 
przegłębieniami. W misie jeziora wyróżnić 
można cztery plosa: we wschodniej części 
osiągające 8 i 7 m głębokości, w środkowej 
z największym przegłębieniem – 14,4 m 
oraz w zachodniej 11 m głębokości. Roślin-
ność wynurzona głównie trzcina, pałka 
wąskolistna i sitowie, swym zasięgiem 
obejmuje 4,4% ha powierzchni jeziora. Ro-
ślinność zanurzona oraz o liściach pływają-
cych głównie rogatek, grzybień biały, grążel 
żółty, wywłócznik i mech wodny zajmuje 
powierzchnię około 10 ha (21 %). 

Zbiornik na całej długości linii brzegowej otacza las mieszany. Na wschodnich brzegach pas lasu przy-
legający do zbiornika ma najmniejszą szerokość, około 150 m, dalej występują pola uprawne oraz na po-
łudniowym-wschodzie zabudowania wsi Kolno.  

Od strony południowej, między Jeziorami Kolneńskim i Kiudno, przylega do zbiornika rezerwat leśny 
Kolno Międzychodzkie o powierzchni 14,77 ha, utworzony w 1959 roku. Obejmuje on wilgotny las liściasty 
o charakterze naturalnym. Występują dwa zespoły leśne: porastający nad Jeziorem Koleńskim łęg jesiono-
wo-olszowy składający się głównie z olszy czarnej, sporadycznie jesionu oraz grąd niski gdzie rosną dęby 
szypułkowe z domieszką jesionu, wiązu, jaworu i buka. Dęby dochodzą do znacznych rozmiarów (obwód 
pni siedmiu dębów wynosi około 500 cm, czterech powyżej 600 cm – najgrubszy ma obwód 670 cm) i osią-
gają wiek około 500 lat 
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Jezioro zasilane jest przez rzekę Kamionkę, która wpływa do zbiornika w południowej części, a wypływa 
w części zachodniej. 

Jezioro Koleńskie zaliczane jest do typu leszczowego. Dominującymi gatunkami w ostatnich latach były: 
płoć, leszcz, węgorz i szczupak. W jeziorze występuje również boleń i jaź, ryby charakterystyczne dla rzek, 
co wskazuje na migrację tych gatunków do jeziora z rzeki Warty poprzez Kamionkę. Dzierżawcą i upraw-
nionym do prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorze jest Gospodarstwo Rybackie Sieraków.  

Zlewnia bezpośrednia jeziora obejmuje obszar 1,6 km2, przeważają w niej grunty orne (52,5 %), duży od-
setek powierzchni zajmują również lasy (42 %), natomiast zabudowania wsi Kolno tylko około 5 %. Do tej 
pory jezioro nie jest wykorzystywane w celach rekreacyjnych i turystycznych. 

Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, wprowadzane są do jeziora wraz z wodami rzeki Kamionki. 
Również do jeziora odprowadzane są poprzez rzekę zrzuty wody ze stawu rybnego. W miejscowości Kolno 
funkcjonuje gorzelnia odprowadzająca do rzeki i dalej do jeziora wody pochłodnicze. Ścieki technologiczne 
i bytowe z nieruchomości w Kolnie (wraz z obiektem gorzelni) wywożone są na oczyszczalnię Sieraków. 

W wyniku badań przeprowadzonych w 2002 roku stwierdzono dużą podatność zbiornika na degradację 
(III kategoria) oraz znaczne zanieczyszczenie wód (III klasa czystości).  

Parametrami wpływającymi na znaczącą podatność zbiornika na degradację są: długa linia brzegowa w 
stosunku do objętości jeziora, zwiększająca możliwość kontaktu masy wody w jeziorze z otaczającym tere-
nem oraz niski udział wód hypolimnionu w całej objętości jeziora, zwiększający produktywność zbiornika. 

Obniżenie jakości wód w jeziorze związane było z pozaklasowymi wartościami przewodności elektroli-
tycznej właściwej, ponadnormatywną wartością wskaźnika BZT5 latem w warstwie powierzchniowej, wy-
sokim stężeniem fosforu całkowitego i fosforanów latem w warstwie naddennej oraz chlorofilu „a” i suchej 
masy sestonu. Stan sanitarny odpowiadał wiosną II klasie czystości. Zawartość metali ciężkich i fenoli lotnych 
jak również pestycydów chloroorganicznych odpowiadała I klasie czystości wód powierzchniowych.  

Badania wiosenne fitoplanktonu roślinnego określiły jakościową i ilościową dominację okrzemek z prze-
wagą Stephanodiscus hantzschii oraz złotowiciowca Chrysococcus rufescens. Latem jakościowo dominowa-
ły zielenice, ilościowo sinice – głównie Oscillatoria agardhii.  

Badania hydrobiologiczne wskazują na przynależność jeziora do grupy jezior eutroficznych, natomiast 
zooplanktonowy wskaźnik trofii określa trofię jeziora jako politrofię. 

Wody rzeki Kamionki zasilające jezioro mają znaczący wpływ na stan czystości jego wód, wiosną zali-
czone zostały do II klasy a latem do III klasy czystości.  

2.4.4. Jezioro Małe Chalińskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 19,06 ha 
• objętość – 2003,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 24,3 m 
• głębokość średnia – 10,5 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 0,245 km2 

Dorzecze: Struga Śremska – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  
II 

Jezioro Małe Chalińskie położone jest na obszarze 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, w gminie Siera-
ków, powiat Międzychód. Zlokalizowane jest w polo-
dowcowej rynnie, którą wykorzystuje przepływająca 
przez nie Struga Śremska. W rynnie tej znajduje się kilka 
zbiorników, z których największe to Jezioro Śremskie, 
położone około 100 m na północ od Chalińskiego  

Jezioro ma kształt zbliżony do koła o stromych brze-
gach, większości otoczonych lasem mieszanym z prze-
wagą buków i olsowym. Od strony północno-zachodniej 
za pasem lasu położona jest wieś Chalin, a od połu-
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dniowego-zachodu do linii brzegowej przylegają łąki, dalej występują pola uprawne.  
Roślinność wynurzona porasta 70 % długości linii brzegowej. Głównie jest to trzcina, pałka wąskolistna, si-

towie, tatarak i manna mielec. Roślinność zanurzona i o liściach pływających wyznaczająca maksymalny za-
sięg litoralu zajmuje 18,7 % powierzchni zbiornika. Reprezentowana jest przez wywłócznik kłosowy, rogatek, 
rdestnicę przeszytą i połyskującą, moczarkę i grzybień biały. 

Zbiornik jest jeziorem sielawowym, które posiada pewne elementy jeziora leszczowego. Dominuje w nim 
sieja stanowiąca w ostatnich latach prawie 43% odłowów. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Zlewnię bezpośrednią jeziora stanowią głównie lasy (61,3 %) i grunty orne (31,4 %). Pozostałe 7,1 % to 
łąki i pojedyncze zabudowania miejscowości Chalin. Wokół jeziora brak typowej zabudowy wypoczynko-
wej. Natomiast w pobliżu w miejscowości Chalin zlokalizowany jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczej peł-
niący funkcje dydaktyczną i rekreacyjną. Wytyczono i opisano wokół jeziora ścieżki dydaktyczne, dla dzieci 
i młodzieży korzystających z tzw. „Zielonej Szkoły”. 

Do zbiornika odprowadzane są zrzuty wody z sześciu stawów rybnych zlokalizowanych od strony za-
chodniej wzdłuż dopływającej do jeziora rzeki oraz od strony północnej przy obrzeżach jeziora. Głównym 
źródłem zasilania obiektów stawowych są wody zlewni Strugi Śremskiej.  

Badania przeprowadzone w 2002 roku wyznaczyły umiarkowaną podatność zbiornika na degradację (II 
kategoria) oraz znaczne zanieczyszczenie wód (III klasa czystości).  

Obniżenie jakości wód w jeziorze związane było z niedotlenieniem w okresie letnim w warstwy meta-
limnionu i hypolimnionu, wysoką przewodnością elektrolityczną właściwą wód wskazującą na dużą zawar-
tość związków mineralnych. Odnotowano również wysoką, ponadnormatywną zawartość substancji 
biogennych: azotu całkowitego przy powierzchni wiosną i latem, azotu mineralnego wiosną w warstwie 
powierzchniowej, fosforu całkowitego i fosforanów latem przy dnie oraz fosforanów wiosną przy po-
wierzchni. W normach III klasy czystości utrzymywały się stężenia azotu amonowego wiosną i fosforu cał-
kowitego w warstwie powierzchniowej wiosną oraz latem. Zawartość materii organicznej określonej 
wskaźnikiem: BZT5 latem nad dnem mieściła się w normach II klasy a na powierzchni I klasie czystości, 
wskaźnik ChZT-Cr określono latem przy powierzchni na poziomie II klasy czystości.  

Zawartość metali ciężkich, cyjanków i fenoli odpowiadała I klasie czystości wód jak również stężenia: 
wapnia, magnezu, sodu, potasu, chlorków i siarczanów oraz odczyn pH wody. Przeprowadzone badania na 
obecność pestycydów chloroorganicznych wykazały minimalne stężenia, odpowiadające I klasie czystości 
wód powierzchniowych. 

Przeprowadzone badania hydrobiologiczne wykazały wiosną w fitoplanktonie roślinnym jakościową 
dominacją okrzemek i zielenic, a ilościową przewagę okrzemek wraz z kryptofitami. Gatunkami oznacza-
nymi były głównie Stephanodiscus hantzschii i Cryptomonas erosa.  

Latem jakościowo dominowały zielenice, ilościowo okrzemki i zielenice. Najczęściej spotykane gatunki 
to Cyclotella stelligera i Phacotus lenticularis. Dość licznie rozwijały się też Asterionella formosa i Cera-
tium hirundinella. 

Plankton zwierzęcy w okresie wiosennym charakteryzował się słabym rozwojem pierwotniaków, ozna-
czono nieliczne korzenionóżki i orzęski. Zooplankton organizmów wyższych był dość ubogi i mało różno-
rodny. Dominowały ilościowo widłonogi, a wśród nich formy larwalne Cyclopoida. W zooplanktonie letnim 
obserwowano znaczny rozwój wiciowców bezbarwnych. Wśród organizmów wyższych dominowały jako-
ściowo wioślarki i widłonogi. Gatunkiem dominującym była wioślarka Diaphanosoma brachyurum oraz 
formy larwalne Cyclopoida.  

Wskaźniki trofii, sucha masa sestonu, widzialność krążka Secchiego i stężenie fosforu całkowitego od-
powiadały II a koncentracja chlorofilu „a” III klasie czystości jezior. Zooplanktonowy wskaźnik stanu trofii, 
określił trofię jeziora jako I etap mezo-eutrofii. Stan sanitarny wód odpowiadał I klasie czystości. 

Wody Strugi Śremskiej zasilające zbiornik mają znaczący wpływ na jego jakość. Latem rzeka wprowa-
dzała wody pozaklasowe ze względu na niedotlenienie wód. Wysokie stężenie fosforu całkowitego w dwóch 
cyklach badawczych, a latem również azotu azotynowego, potasu oraz skażenie bakteriologiczne zakwalifikowa-
ły wody cieku do III klasy. Zawartość materii organicznej niesionej wraz z wodami rzeki określono na poziomie 
norm II klasy tak latem jak i wiosną. Wypływające z jeziora wody odpowiadały wiosną III, a latem II klasie 
czystości.  
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2.5. Pojezierze Gnieźnieńskie 
Stanowi środkową część Pojezierza Wielkopolskiego, 

od północy oddzielone od Pojezierza Chodzieskiego 
rzeką Wełną, na zachodzie graniczy z Poznańskim Prze-
łomem Warty, od południa z Równiną Wrzesińską. W 
rynnie goplańskiej i dolinie Noteci stanowiących 
wschodnią granicę z Pojezierzem Kujawskim zlokalizo-
wane są obok największych jezior: Gopła (2154,5 ha), 
Ślesińskiego (148,1 ha) i Mikorzyńskiego (245,3 ha), 
badane w 2002 roku jeziora Pątnowskie, Licheńskie i 
odchylające się ku zachodowi Gosławickie. W obszar 
pojezierza wpisanych jest kilka znacznych rynien jezior-
nych. W długiej, rozciągającej się z północnego-
wschodu na południowy-zachód od Strzelna do Słupcy 
znajduje się kolejne badane w 2002 roku Jezioro Su-
szewskie, obok niego występują tu: największe Jezioro 
Powidzkie ( 1035,9 ha), Ostrowskie ( 314,5 ha), Budzi-
sławskie (140,8 ha) i Wilczyńskie (173,8 ha). Kolejne 
badane jezioro Lednica położone jest w rynnie występu-
jącej na południe od Janowca Wielkopolskiego, a jezioro 
Biezdruchowo na przepływie rzeki Głównej wypływają-
cej z Lednicy i kierującej się na zachód ku Warcie.  

2.5.1. Jezioro Lednica  

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 341,35 ha 
• objętość – 23916,9 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 15,1 m 
• głębokość średnia – 7,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 38,9 km2 

Dorzecze: Główna – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  II 

Jezioro Lednica jest ostatnim z czterech dużych jezior 
położonych w ukierunkowanej z północy na południe 
polodowcowej rynnie jeziornej, rozciągającej się na 
wschód od Janowca Wielkopolskiego. Rynna obejmuje 
poza nim jeziora: Łopienno, Gorzuchowskie i Kłeckie. 
Położone jest około 15 km na zachód od Gniezna, na 
północny-wschód od miejscowości Lednogóra, na tere-
nie gmin Kłecko, Kiszkowo i Łubowo. 

Jezioro ma kształt silnie wydłużony z południa na 
północ. Dno jest zróżnicowane, z licznymi przegłębie-
niami i wyniesieniami w postaci 4 wysp o łącznej po-
wierzchni 8,8 ha. Trzy z nich położone są środkowej 
części jeziora: Ostrów Lednicki (największa, o po-
wierzchni około 7,5 ha), Ledniczka (zwana też 
Gnieźnianką, Kucharką lub Kuchnią Królewską) i 
Mewia; czwarta wyspa znajduje się w północnej części 
zbiornika. 

W misie jeziora wyróżnić można obok centralnego plasa 
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jeszcze trzy; najbardziej wysunięte na północ ploso z przegłębieniem 10,4 m, zachodnie z głębokością 14,2 m 
i południowe o głębokości 11,7 m. W środkowa część jeziora jest najobszerniejsza i najgłębsza osiąga 15,1 m.  

Roślinność wodną wynurzoną zajmującą 24,9 ha reprezentuje trzcina pospolita z domieszką pałki wąsko-
listnej, sitowia jeziornego i turzyc. Roślinność zanurzona występuje na powierzchni około 60 ha, jest to 
głównie moczarka kanadyjska, mech wodny, ramienice i rdestnice. Roślinność o liściach pływających to 
grążel żółty oraz niewielkie płaty grzybienia białego. 

Zbiornik otoczony jest polami, które wzdłuż znacznej części linii brzegowej schodzą do krawędzi misy 
jeziornej. Brzegi niskie, nie obsadzone, za wyjątkiem części północnej, pokrytej lasem dębowo-grabowym. 
W drzewostanach dominuje sosna i dąb w wieku 50–80 lat, występują również licznie siedliska wilgotne. 

Jezioro Lednica zasilają liczne okresowo płynące cieki z terenów rolniczych. Z południowego krańca je-
ziora, w kierunku południowo-zachodnim, wypływa rzeka Główna. Poziom lustra wody reguluje zastawka 
zainstalowana na wypływie. 

Jezioro Lednica zaliczono do typu jezior leszczowych, gospodarkę rybacką prowadzi Gospodarstwo Rybac-
kie w Bogucinie. Zbiornik udostępniono do wędkowania.  

Zlewnię bezpośrednią jeziora o powierzchni 5,1 km2 zajmują w większości tereny rolnicze – w 75 % sta-
nowią ją grunty orne i w 10 % łąki. Na lasy przypada tylko 13 % powierzchni zlewni a pozostałe 2 % to 
zabudowania wsi Lednogóra, Rybitwy, Imiołki, Waliszewo i Dziekanowice. 

Jezioro leży na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1988 roku. Wyspa Ostrów 
Lednicki, będąca niegdyś jednym z głównych ośrodków państwa Polan, stanowi rezerwat archeologiczny.  

Szlaki turystyczne prowadzą do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w którego skład wchodzą: Wielko-
polski Park Etnograficzny (30 ha) zlokalizowany przy południowo-wschodnim krańcu jeziora oraz Mały Skansen 
położony na wschodnim brzegu naprzeciw wyspy Ostrów Lednicki. Z terenu skansenu funkcjonuje prom łączący 
brzeg z wyspę Ostrów Lednicki. Corocznie w czerwcu odbywają się tu obrzędy Nocy Kupały.  

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jeziora są spływy zanieczyszczeń z pól położonych w zlewni 
bezpośredniej, często przylegających bezpośrednio do zbiornika. 

Szczególne walory krajobrazowe jak i bliskość Poznania i Gniezna spowodowały, że wzrosła w ostatnich 
latach atrakcyjność terenów wokół jeziora. Prywatne działki letniskowe znajdują się na wschodnim brzegu, w 
Waliszewie oraz wzdłuż zachodniego brzegu w Imiołkach, Rybitwach i Lednogórze. W Dziekanowicach funk-
cjonuje Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy i kąpielisko gminne. Również w Imiołkach utworzono kąpieli-
sko oraz pola namiotowe. Tereny w pobliżu Imiołek są miejscem corocznych masowych pielgrzymek 
młodzieży (100 – 130 tys. osób rocznie). 

Pierwsze badania stanu czystości wód jeziora Lednica przeprowadzone zostały przez Ośrodek Badań i 
Kontroli Środowiska w Poznaniu w latach 1977/1978. Jakość wód odpowiadała w okresie jesieni i lata III 
klasie czystości, wiosną i zimą II klasie.  

W latach 1985–1987 badania realizowane przez Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, 
wykazały pogorszenie jakość wody. Wartości wszystkich ocenianych parametrów były znacznie wyższe, 
charakterystyczne dla II i III klasy czystości wód.  

W latach 1991–1995 jezioro objęte zostało badaniami w ramach monitoringu reperowego jezior realizo-
wanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu. W kolejnych latach jakość 
wód utrzymywała się na poziomie III klasy, wyjątek stanowił rok 1992, gdy wody jeziora nie odpowiadały 
żadnej z klas czystości.  

Badania prowadzone w roku 1998 przez WIOŚ w Poznaniu określiły ponownie III klasę czystości wód 
jeziora Lednica. Stwierdzono deficyt tlenowy latem w warstwie naddennej; wysokie pozaklasowe stężenie 
substancji organicznych i biogennych.  

Ogólna ocena jeziora przeprowadzona w 2002 roku wyznaczyła umiarkowaną podatność zbiornika na 
degradację (II kategoria) oraz zanieczyszczenie wód (III klasa).  

Na stan czystości wód wpływ miały bardzo wysokie stężenia substancji biogenicznych: azotu całkowite-
go i mineralnego wiosną oraz azotu amonowego, fosforu ogólnego i fosforanów latem. Wartości pozaklaso-
we wystąpiły również w przypadku przewodności elektrolitycznej właściwej wiosną i wartości BZT5 
w warstwie naddennej latem. Odnotowano również latem deficyt tlenowy w warstwie naddennej. 

W wodzie nie stwierdzono obecności cyjanków, a zawartość metali ciężkich, fenoli lotnych i pestycydów 
chloroorganicznych odpowiadała I klasie czystości wód powierzchniowych. 

Fitoplankton roślinny wiosną charakteryzował się jakościową i ilościową dominacją okrzemek, które 
tworzyły: Synedra acus, Stephanodiscus rotula, Fragilaria crotonensis, Asterionella formosa. Latem naj-
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większą liczbę gatunków oznaczono wśród sinic i zielenic. Przeważał bliżej nieoznaczony gatunek sinic 
z rzędu Chroococcales oraz Gomphosphaeria pusilla. 

Wiosną w planktonie zwierzęcym jakościowo i ilościowo dominowały wrotki, głównie: Keratella co-
chlearis i Filinia longiseta oraz Synchaeta pectinata. Również latem przeważały jakościowo wrotki, nato-
miast ilościowo obok wrotków oznaczono wiłonogi, zwłaszcza ich stadia młodociane. Dominował wrotek 
Keratella cochlearis forma typica. Wskaźniki trofii, określiły żyzność jeziora Lednica na poziomie górnej 
granicy mezotrofii. Stan sanitarny wód odpowiadał II klasie czystości. 

2.5.2. Jezioro Biezdruchowo 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 39,5 ha 
• objętość – 2752,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 16,9 m 
• głębokość średnia – 7,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 92,0 km2 

Dorzecze: Główna – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  III 

Jezioro Biezdruchowo jest 
typowym zbiornikiem rynno-
wym położonym w obniżeniu 
międzymorenowym stanowią-
cym górny fragment zlewni 
rzeki Głównej, wypływającej z 
jeziora Lednica. Położone jest 
przy trasie Poznań – Gniezno na 
północnym skraju miasta Pobie-
dziska. 

Dno zbiornika jest zróżnico-
wane, z licznymi wypłyceniami, 
jednym przegłębieniem i wynie-
sieniem w postaci wyspy o po-
wierzchni 0,36 ha. Jezioro 
otoczone jest wąskim pasem 
lasów schodzącym do krawędzi 
misy. Od strony dopływu rzeki 
Głównej do jeziora przylegają 
tereny łąkowe, a od Pobiedzisk 
pola uprawne. Brzegi jeziora od 
wschodu i południowego-zachodu są stosunkowo strome, a od północnego-zachodu przylegają tereny ba-
gienne.  

Wypłycona część jeziora porośnięta jest roślinnością wodną wynurzoną głównie trzciną pospolitą i pałką 
wąskolistną. Ciągnący się wokół jeziora pas trzciny w znacznej części został usunięty przy budowie plaży 
miejskiej, licznych kładek wędkarskich oraz ścieżek wokół zbiornika. 

Jezioro Biezdruchowo jest jeziorem leszczowym, lecz występujące w nim gatunki skłaniają do określenia 
jeziora jako linowo-szczupakowego. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, zbiornik udostępniono 
do wędkowania.  

Zlewnię bezpośrednią jeziora (powierzchnia 0,57 km2) zajmują w 60 % tereny rolnicze, w 27 % lasy. Na 
łąki przypada tylko 6 % powierzchni a pozostałe 7 % stanowią zabudowania miasta Pobiedziska. 

Akwen w okresie letnim stanowi atrakcyjne miejsce kąpieliskowo-rekreacyjne, wykorzystywane na pobyt 
sobotnio-niedzielny. Brak typowej dla ośrodków wypoczynkowych zabudowy. 

Jezioro jak i tereny wokół zbiornika nie zostały objęte ochroną prawną, jak również nie wprowadzono zakazu 
używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Ze względu na wzrost zainteresowania 
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jeziorem entuzjastów sprzętu pływającego, Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska wystąpił do Starostwa Poznań-
skiego o objęcie zbiornika strefą ciszy. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jeziora są spływy z pól położonych w zlewni bezpośredniej, często 
przylegających bezpośrednio do jeziora oraz bliskość zabudowań miasta Pobiedziska. W okresie letnim źródło 
zanieczyszczenia stanowi również kąpielisko. Do lat dziewięćdziesiątych do południowego plosa jeziora odpro-
wadzane były kolektorem krytym ścieki z terenów miejskich. Obecnie brak punktowych zrzutów zanieczyszczeń. 

Badania wykonane w 2002 roku wykazały dużą podatności jeziora na wpływy z zewnątrz (III kategoria) 
oraz znaczne zanieczyszczenie wód (III klasa czystości).  

Obniżenie jakości wód w jeziorze związane było z niedotlenieniem wód w okresie letnim w warstwie przy-
dennej zbiornika, a także wysoką przewodnością elektrolityczną właściwą wód wskazującą na dużą zawartość 
związków mineralnych. Odnotowano wysoką ponadnormatywną zawartość substancji biogennych: azotu i fosfo-
ru całkowitego oraz fosforanów. Dla pozostałych występujących związków azotu i fosforu określono również 
znaczne stężenia zaliczane do III klasy. Zawartość materii organicznej nad dnem mieściła się w normach III klasy 
a na powierzchni II klasie czystości.  

W wodzie badano zawartość substancji toksycznych. Zawartość metali ciężkich, cyjanków, fenoli oraz 
pestycydów chloroorganicznych odpowiadała I klasie czystości wód powierzchniowych.  

Chlorofil „a” utrzymywał się na poziomie III klasy, sucha masa sestonu – II klasy czystości. Stan sani-
tarny w ogólnej klasyfikacji odpowiadał II klasie czystości.  

Badania hydrobiologiczne stwierdziły w fitoplanktonie roślinnym wiosenną dominację jakościową i ilościo-
wą okrzemek z gatunkiem Stephanodiscus hantzschii. Latem analiza jakościowa wskazywała na przewagę ziele-
nic, a wśród nich cenobia Coelastrum microporum. Znaczny udział miały również sinice z dominacją Lyngbya 
limnetica. Plankton zwierzęcy był ubogi, oznaczono głównie wrotki, z przewagą gatunku Keratella cochlearis.  

Wody rzeki Głównej zasilające jedynie obszar zachodniego plosa jeziora mają nieznaczny wpływ na ja-
kość wód w obrębie całego zbiornika. Stan czystości rzeki nie jest zadawalający; wiosną i latem rzeka 
wprowadzała wody pozaklasowe ze względu na wysokie stężenie azotu azotynowego, latem jakość wód dys-
kredytowało również wysokie stężenie fosforu całkowitego. Stan sanitarny wód utrzymywał się na poziomie III 
klasy, również latem natlenienie wody w rzece było niskie odpowiadające III klasie czystości wód. 

Jeziora obiegu chłodzenia Elektrowni „Pątnów” i „Konin” 
W skład jezior obiegu chłodzenia Elektrowni „Pątnów” i „Konin” wchodzą jeziora: Gosławskie, Pątnow-

skie, Licheńskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie i Ślesińskie. Dwa ostatnie badane będą w 2003 roku. Wszystkie 
jeziora połączone są systemem kanałów tworząc zamknięty obieg, w którym przepływ wody regulowany jest 
przepustami i przepompowniami. 

Pod względem administracyjnym jeziora: Gosławskie i Pątnowskie znajdują się w granicach miasta Ko-
nina, Jezioro Licheńskie w gminie Ślesin. 

Z wyjątkiem Jeziora Gosławskiego, pozostałe zbiorniki znajdują się w granicach Goplańsko-Kujawskiego 
obszaru chronionego krajobrazu.  

Gospodarkę rybacką na jeziorach prowadzi Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o. w Koninie. 
Wymienione akweny są wyraźnie zróżnicowane pod względem morfologicznym. 

2.5.3. Jezioro Gosławskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 454,5 ha 
• objętość – 3485,3 tys.m3 
• głębokość maksymalna – 5,3 m 
• głębokość średnia – 3,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej – 261,1 km2

Dorzecze: Kanał Ślesiński (Warta-Gopło) – Warta – Odra – Bałtyk 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  III 

Największe wchodzące w obieg chłodniczy elektrowni Jezioro Gosławskie położone jest w południowo-
zachodniej części rynny goplańskiej.  
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Jest zbiornikiem płytkim, wydłużonym z zachodu na wschód, o słabo rozwiniętej linii brzegowej. Głębsza 
wschodnia część jeziora sięga 5,3 m, dno w strefie brzegowej tworzy wyraźną skarpę. W części zachodniej i pół-
nocnej jezioro jest znacznie wypłycone. Zabudowa hydrotechniczna (wloty i wyloty wód, obwałowania stano-
wiące około 2/3 linii brzegowej) w dużym stopniu zmieniła naturalnie wykształconą linię brzegową zbiornika.  

Na zachód od jeziora rozciąga się kompleks leśny Puszczy Bieniszewskiej, a w kierunku południowym – 
wyrobisko po odkrywce „Gosławice”. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej akwen otaczają kanały 
Elektrowni Pątnów doprowadzające wodę oraz kanał zrzutowy. 

W zlewni bezpośredniej je-
ziora największy udział mają 
zabudowania i grunty orne 
(łącznie 67%), które stanowią 
potencjalne źródło zagrożenia 
wód. Od strony południowej 
do jeziora odprowadzane są 
ścieki z osiedla mieszkaniowe-
go i sezonowo z gorzelni w 
Gosławicach. 

Głównym użytkownikiem 
zasobów wodnych jeziora jest 

Elektrownia „Pątnów” oraz Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”. Elektrownia „Pątnów” pobiera wodę do 
celów chłodniczych z północnego brzegu. Natomiast zrzut wód pochłodniczych odbywa się otwartym kanałem, 
mającym trzy przelewy, przy brzegu wschodnim. Ponadto z elektrowni do jeziora zrzucane są ścieki socjalno-
bytowe, ścieki technologiczne i deszczowe. 

Od strony północnej do jeziora uchodzi Struga Biskupia wyraźnym, dobrze wykształconym stożkiem del-
towym, rozciągającym się na przestrzeni około 700 m wzdłuż brzegu i sięgającym 250 m w głąb jeziora. 
Struga zbiera wody spływające ze zlewni rolniczej oraz wody z odwodnień i pokładów węgla brunatnego w 
czynnych odkrywkach Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”.  

Pod względem rybackim jezioro zaliczono do typu linowo-szczupakowego. Nad jeziorem brak zorgani-
zowanej bazy wypoczynkowej. 

Ogólna ocena jeziora przeprowadzona w 2002 roku wykazała znaczną podatność zbiornika na degradację 
(III kategoria) oraz zanieczyszczenie wód (III klasa). 

Niekorzystny dla zbiornika jest brak stratyfikacji wód, wynikający z małej głębokości średniej. Mieszanie 
wód w całej objętości jeziora, powoduje wyższą produktywność zbiornika, a w konsekwencji spadek jakości 
wody. Niekorzystny jest również iloraz dna czynnego do objętości epilimnionu, obrazujący wzbogacenie jezio-
ra w biogenny pochodzące z osadów dennych.  

Jakość wód jeziora zakwalifikowano do III klasy czystości zarówno pod względem fizyczno-chemicznym 
jak i bakteriologicznym. Obfitość związków mineralnych w akwenie potwierdziła duża przewodność elek-
trolityczna właściwa. Na nadmierną produkcję pierwotną wskazuje wysoka koncentracja chlorofilu „a” i 
suchej masy sestonu oraz niewielka przeźroczystość wody. Wiosną i latem w fitoplanktonie dominowały 
okrzemki, a w zooplanktonie skorupiaki. 

Porównanie badań z lat 1993 i 1997, wskazuje na obniżenie jakości wód z klasy II do III, przy widocz-
nym pogorszeniu średnich wartości niektórych wskaźników. Poziom trofii wód zbiornika również ulega od 
dłuższego czasu negatywnym zmianom. Stan sanitarny jeziora od 1997 roku (w 1993 roku był poza klasą) 
pozostaje na poziomie III klasy. 
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2.5.4. Jezioro Pątnowskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 282,6 ha 
• objętość – 7255,4 tys.m3 
• głębokość maksymalna – 5,5 m 
• głębokość średnia – 2,6 m 

Jezioro Pątnowskie jest 
zbiornikiem płytkim, ułożo-
nym równoleżnikowo z 
zachodu na wschód z wy-
dłużoną w kierunku północ-
nym zatoką. Linia brzegowa 
słabo rozwinięta, dno mało 
urozmaicone z trzema plo-
sami; zachodnie osiągające 
głębokość do 4,5 m, płytsze 
wschodnie z głębokością 3,2 
m oraz wąskie, odchodzące 
na północ z maksymalną 
głębokością 5,5 m. 

Jezioro Pątnowskie jest 
zbiornikiem o znacznych rozmiarach. Jego maksymalna długość wynosi 3990 m, średnia szerokość przekra-
cza 700 m. Główna oś jeziora zorientowana jest w kierunku zachód-wschód, co powoduje, że przeważające z 
kierunków zachodnich wiatry dokonują intensywnego mieszania mas wody wzdłuż osi jeziora. 

Od północy połączone jest z Jeziorem Wąsowsko-Mikorzyńskim, od wschodu z Jeziorem Licheńskim, od 
zachodu z Jeziorem Gosławskim, a od południa poprzez Kanał Ślesiński z Wartą.  

Zlewnia bezpośrednia jeziora to przede wszystkim tereny rolnicze, grunty orne stanowią 30%, łąki 
26,2%, lasy 32,2% powierzchni. Zabudowania w miejscowościach Pątnów, Gaj i Łężyn zajmują 6,7%, nie-
użytki stanowią 4% obszaru zlewni. 

Głównymi użytkownikami zasobów wodnych jeziora są Elektrownie „Pątnów” i „Konin”, Cukrownia 
Gosławice, rekreacja sezonowa oraz gospodarka rybacka. Ujęcie wody dla Elektrowni „Konin” znajduje się 
na południowo-zachodnim brzegu jeziora, Elektrowni „Pątnów” – na zachodnim, a Cukrowni „Gosławice” – 
na północno-zachodnim brzegu (czynne w okresie kampanii). 

Wody pochłodnicze z elektrowni zrzucane są wspólnym kanałem do jezior: Pątnowskiego, Licheńskiego i 
Wąsowsko-Mikorzyńskiego. Do jeziora odprowadzane są ścieki socjalno-bytowe pochodzące z osiedla 
mieszkaniowego oraz przyzakładowego laboratorium. 

Rekreacja skupiona jest przede wszystkim w niewielkich ośrodkach wczasowych Kopalni i Elektrowni 
„Konin”. Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowego.  

Ocena jeziora przeprowadzona w 2002 roku wykazała znaczną podatność zbiornika na degradację (poza 
kategorią) oraz umiarkowane zanieczyszczenie wód (II klasa). 

Większość wskaźników określających podatność zbiornika na degradację uznano za zdecydowanie nieko-
rzystne dla jakości wód. Są to: niewielka głębokość średnia jeziora, brak stratyfikacji wód, wysoki stosunek 
powierzchni dna czynnego do epilimnionu, wysoka wartość współczynnika Schindlera oraz niski iloraz masy 
wodnej do długości linii brzegowej.  

Na podstawie przeprowadzonych badań, jezioro zakwalifikowano do II klasy czystości, zarówno pod 
względem fizyczno-chemicznym jak i bakteriologicznym. 

Powierzchnia zlewni całkowitej – 409,3 km2

Dorzecze: Kanał Ślesiński (Warta-Gopło) – Warta – Odra – Bałtyk  

KLASA CZYSTOŚCI  –  II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  poza kategorią 
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Badania hydrobiologiczne wykazały ilościową i jakościową przewagę okrzemek w fitoplanktonie. Zoo-
plankton niezbyt liczny, odznaczał się przewagą wrotków nad innymi składnikami mikrofauny – nie obser-
wowano zakwitów. Jezioro posiadało wody mezasaprobowe. 

W porównaniu do badań przeprowadzonych w latach 1993 i 1997 w grupie wskaźników fizyczno-
chemicznych, jezioro pozostało w tej samej klasie czystości, przy widocznym pogorszeniu średnich wartości 
niektórych wskaźników. Poziom trofii wód zbiornika pozostał na podobnym poziomie w odniesieniu do 
badań wcześniejszych, natomiast stan sanitarny jeziora uległ zdecydowanej poprawie i aktualnie znajduje się 
na poziomie II klasy. 

2.5.5. Jezioro Licheńskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 147,6 ha 
• objętość – 6712,3 km2 
• głębokość maksymalna – 12,6 m 
• głębokość średnia – 4,5 m 

Jezioro Licheńskie jest typowym 
jeziorem rynnowym. Ma kształt wy-
dłużony z kierunku północnego na 
południowy-zachód. Jest stosunkowo 
płytkim zbiornikiem o ukształtowaniu 
dna charakterystycznym dla tego typu 
jezior. Dno opada dość stromą skarpą 
do głębokości 5 – 7 m tworząc płaską 
powierzchnię z przegłębieniem sięga-
jącym 12,6 m, w południowej najszer-
szej części jeziora. Zbiornik 
charakteryzuje dobrze rozwinięta linia 
brzegowa. Przebieg jej uległ niewiel-
kim zmianom po włączeniu zbiornika 
w obieg chłodzenia elektrowni. Jezioro 
połączone jest od południowego-
zachodu z Jeziorem Pątnowskim, a od 
północy poprzez kanał zrzutowy z 
Jeziorem Ślesińskim.  

Zlewnię bezpośrednią w większości 
stanowią grunty orne (około 60%) oraz lasy zajmujące ponad 23 % powierzchni. Nad jeziorem położone są 
miejscowości: Wygoda, Niedźwiady Małe, Julia, Krępa i Licheń Stary z Ośrodkiem Kultu Maryjnego, bar-
dzo licznie odwiedzanym przez pielgrzymów i turystów z kraju i zagranicy. W 2002 roku Licheń odwiedziło 
ponad milion osób. Miejscowość Licheń jest skanalizowana, ścieki kierowane są poprzez oczyszczalnię typu 
„Lemna” do Kanału Grójeckiego.  

Głównym użytkownikiem jeziora są Elektrownie „Konin” i „Pątnów”, które wspólnym kanałem zrzuto-
wym, oddzielonym od zbiornika groblą, odprowadzają wody pochłodnicze do jego południowej części. 

Ponadto jezioro ze względu na podwyższoną temperaturę wykorzystywane jest w celach rekreacyjnych. 
W północnej części jeziora na jego zachodnim brzegu, w miejscowości Niedźwiady, występuje liczna zabu-
dowa letniskowa, a w pasie przybrzeżnym jeziora wybudowano znaczną ilość pomostów.  

Podwyższenie temperatury wody spowodowało zmiany w biocenozie jeziora, tym samym dotychczasowego 
charakteru gospodarki rybackiej. Zmianie uległ skład gatunkowy ryb, utrudnione są możliwości ich naturalnego 

Powierzchnia zlewni całkowitej – 32,5 km2

Dorzecze: Kanał Ślesiński (Warta-Gopło) – Warta – Odra – Bałtyk

KLASA CZYSTOŚCI – II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – III 
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rozwoju. Pod względem rybackim jezioro zaliczone jest do typu leszczowego. Gospodarkę rybacką na jeziorze 
prowadzi Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” w Koninie. 

Wyznaczona II klasa czystości oraz III kategoria podatności na degradację świadczą o obniżonej jakości 
wód i niekorzystnych warunkach naturalnych  

Spośród parametrów określających stopień podatności jeziora na degradację najbardziej niekorzystny był 
stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej, obniżający odporność jeziora na wpływy z zewnątrz 
oraz brak stratyfikacji wód podyktowany specyficznymi warunkami termicznymi panującymi w jeziorze. 

Badania przeprowadzone w 2002 roku pozwoliły zakwalifikować Jezioro Licheńskie do II klasy czysto-
ści. Stan sanitarny wód jeziora odpowiadał również II klasie czystości. 

Podczas badań letnich na najgłębszym stanowisku stwierdzono, od głębokości 10 m, całkowity deficyt 
tlenu rozpuszczonego, łącznie z wystąpieniem intensywnego zapachu siarkowodoru w warstwie przydennej.  

Badania hydrobiologiczne wskazywały, na korelację pomiędzy liczebnością fitoplanktonu a wielkością 
wskaźników określających produkcję pierwotną jeziora oraz przezroczystością wody. Fitoplankton wiosną i 
latem zdominowały okrzemki, latem obserwowano większą różnorodność gatunkową. Zooplankton odzna-
czał się przewagą wrotków. Wskaźnik stanu trofii, określił jezioro jako beta-mezosaprobowe. 

W porównaniu z badaniami prowadzonymi w latach 1993 i 1997, w grupie wskaźników fizyczno-
chemicznych, jezioro pozostało w tej samej II klasie czystości, przy wyraźnym pogorszeniu średnich warto-
ści niektórych wskaźników. Stan sanitarny jeziora uległ zdecydowanej poprawie w odniesieniu do lat wcze-
śniejszych (w roku 1993 – III klasa, w 1997 – poza klasą) i kwalifikował wody jeziora do II klasy, co 
świadczy o znacznym uporządkowaniu gospodarki ściekowej w zlewni jeziora. 

2.5.6. Jezioro Suszewskie 

DANE MORFOMETRYCZNE: 
• powierzchnia – 81,7 ha 
• objętość – 5325,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 21,8 m 
• głębokość średnia – 6,5 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej – 68,2 km2

Dorzecze: Kanał Ostrowo – Gopło – Noteć – Warta – Odra – Bałtyk 

Jezioro Suszewskie położone 
jest na pograniczu gmin Orchowo 
i Wilczyn, pomiędzy jeziorami 
Budzisławskim i Kownackim, w 
granicach Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego. 

Jezioro ma kształt dość dłu-
giej, krętej rynny o kierunku SW-
NE. Linia brzegowa mocno roz-
winięta, urozmaicona licznymi 
cyplami, półwyspami i zatokami. 
Nieckę jeziora można podzielić 
na dwie części: basen główny z 
głęboczkiem 21,8 m oraz nie-
wielki basen we wschodniej czę-
ści jeziora o głębokości 19,7 m.  

KLASA CZYSTOŚCI – poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – III 

Zbiornik zasilają dwa dopływy - płynący od Jeziora Orchowskiego, do którego odprowadzane są zanie-
czyszczenia punktowe z terenów wsi położonych w jego zlewni oraz wody pochłodnicze z Gorzelni Osó-
wiec. Obecnie wody te wywożone są na pola. Do drugiego dopływu odprowadzone są ścieki z oczyszczalni 
osiedla mieszkaniowego w Osówcu, w których od lat przekraczane są dopuszczalne ładunki zanieczyszczeń. 
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Wiosną 2002 roku przy wysokim stanie wód, istniało połączenie z Jeziorem Kownackim, latem, przy ob-
niżeniu stanu wód przestało funkcjonować. 

Zbiornik należy do typu jezior leszczowych. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi Polski Związek 
Wędkarski oddział w Koninie.  

Zlewnię bezpośrednią jeziora w 64,7% tworzą grunty orne. Lasy, które przylegają do jeziora od północy i 
północnego-wschodu stanowią 25,7 % powierzchni. Pozostałe przylegające do zbiornika tereny to łąki (6,1%) i 
zabudowania wsi Suszewo (3,5%). Jezioro nie jest wykorzystywane w celach rekreacyjnych i turystycznych.  

Jezioro Suszewskie jest podatne na degradację (III kategoria). Niekorzystnym parametrem dla zbiornika 
jest stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej, wskazujący na niewielką możliwość rozcieńcza-
nia zanieczyszczeń dopływających z zewnątrz. Innymi niekorzystnymi cechami są: niski stopień stratyfikacji 
wód, wysoki współczynnik Schindlera, przewaga pól uprawnych w zlewni bezpośredniej. 

Badania prowadzone w 2002 roku określiły wody zbiornika jako pozaklasowe ze względu na wskaźniki 
fizyczno-chemiczne. Stan sanitarny wód odpowiadał III klasie czystości.  

Podczas badań letnich, na wszystkich stanowiskach stwierdzono, począwszy od głębokości 4 m, całkowi-
ty deficyt tlenowy oraz intensywny zapach siarkowodoru w warstwach przydennych. Wody jeziora w okre-
sie badań charakteryzowały się podwyższonymi stężeniami substancji biogennych jak również znaczną 
koncentracją związków organicznych, co wskazuje na duży stopień eutrofii. 

Badania hydrobiologiczne określiły, wysoką liczebność planktonu, z czego ponad 70 % stanowił fitoplankton, 
a 30 % zooplankton. W fitoplanktonie wiosną i latem dominowały ilościowo sinice, szczególnie gatunek Aphani-
zomenon flos-aque. W zooplanktonie oznaczono: orzęski, wrotki i skorupiaki. Wysoka zawartość chlorofilu „a” 
i suchej masy sestonu oraz niska widzialność krążka Secchiego określają również pozaklasowy charakter wód. 

Porównanie wyników badań z prowadzonymi w latach 1990 i 1998, nie wykazało poprawy stanu czysto-
ści wód w jeziorze. Odnotowano ponownie bardzo dużą żyzność zbiornika, o czym świadczą wysokie stęże-
nia substancji biogennych, głównie związków azotu oraz wskaźniki hydrobiologiczne. Stan sanitarny wód 
jeziora od 1998 roku nie zmienił się (w roku 1990 – poza klasą) nadal utrzymuje się na poziomie III klasy. 

2.6. Podsumowanie 
W ramach monitoringu regionalnego prowadzonego w 2002 roku na terenie województwa wielkopol-

skiego przebadano 23 jeziora o łącznej powierzchni 3.610,7 ha i objętości 147.531,5 tys. m3. Wyniki badań 
przedstawiono w tabeli 4. oraz na mapie. 

Spośród badanych jezior, żadnego nie zaliczono do I klasy czystości, wody trzech sklasyfikowano w II 
klasie czystości wód jeziorowych, wody 11 akwenów − w III klasie, stan czystości wód pozostałych dzie-
więciu jezior określono jako pozaklasowy.  

Wody klasy II określone dla trzech jezior zajmują łączne powierzchnię 501,4 ha – tj. 14 % powierzchni 
przebadanej i objętość 14.602,4 tys. m3, co stanowi 10 % zbadanych wód.  

Dwa z nich Pątnowskie i Licheńskie stosunkowo duże zbiorniki o powierzchni powyżej 100 ha włączone 
są w obieg chłodzenia Elektrowni „Pątnów” i „Konin”. Mimo przewagi w zlewni tych jezior terenów rolniczych 
oraz silnie zurbanizowanych i przekształconych przez przemysł paliwowo-energetyczny jak i lokalizacji wokół 
zbiorników znacznej bazę turystyczno-rekreacyjnej, stwierdzono poprawę stanu czystości wód z pozaklasowego 
do II klasy. Wpływ na poprawę jakości wód miała znaczna poprawa stanu sanitarnego, który dyskredytował 
wcześniej wody tych jezior. Jezioro Kruteckie, dla którego określono również dobrą jakość wód jest jednym z 
tzw. Jezior Mialskich położonych na ciągu rzeki Miałki płynącej wśród borów Puszczy Noteckiej.  

Wody III klasy czystości wyznaczono dla 11 zbiorników. Są to jeziora o znacznie zróżnicowanej po-
wierzchni od 19,1 ha do 454,4 ha i głębokości od płytkich 2,7 m do głębokich 24,4 m. Charakteryzuje je rów-
nież bardzo zróżnicowana podatność na degradację. Łącznie 1764,5 ha powierzchni zbiorników zaliczono do 
III klasy, jest to 48,8 % zbadanej powierzchni jeziornej. Ilość zretencjonowanej w nich wody wynosi 
90.920,0 tys. m3, co stanowi 61,6 % objętości wód zbadanych w 2002 roku.  

W Jeziorze Gosławskim największym sklasyfikowanym w tej grupie, wchodzącym w obieg chłodniczy 
elektrowni, jak również w jeziorze Lednica, stan czystości wód utrzymał się na poziomie zbliżonym do lat 
wcześniejszych. W jeziorach: Zalewskim, Złotowskim i Białym, odnotowano poprawę jakości wód.  

W dziewięciu zbadanych jeziorach jakość wód nie odpowiadała żadnej z klas czystości, zostały uznane jako 
pozaklasowe, silnie zanieczyszczone. Stanowią łącznie 1344,8 ha powierzchni wód badanych (37,2 %) oraz 
42.009,1 tys. m3, (28,5 %) objętości wód.  
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Tabela 4. 
Stan czystości jezior według badań z roku 2002 

Klasa czystości ze 
względu na wskaźniki Lp. Nazwa jeziora Powierzchnia 

[ha] 

Głębokość 
maksymalna 

[m] 

Objętość 
[tys. m3] 

Podatność na 
degradację fizyczno-

chemiczne 
bakterio-
logiczne 

Klasa I – brak - -   
1 Kruteckie 71,2 2,0 634,7 poza kategorią II I 
2 Pątnowskie 282,6 5,5 7255,4 poza kategorią II II 
3 Licheńskie 147,6  12,6 6712,3 III II II 

Klasa II – razem 3 jezior 501,4  14602,4    

4 Wielkie                            
(Sławianowskie) 277,6 15,0 18303,7 II III I 

5 Borówno 207,7 18,5 12601,4 II III III 
6 Zaleskie 148,9 12,8 6807,1 III III II 
7 Złotowskie 44,6 8,7 2120,9 poza kategorią III III 
8 Białe 108,8 2,7 1410,4 poza kategorią III I 
9 Lednica 341,3 15,2 23916,9 II III II 
10 Biezdruchowo 39,5 16,9 2752,0 III III II 
11 Bielskie 76,2 16, 5074,7 III III I 
12 Koleńskie 46,3 14,4 2437,6 III III II 
13 Małe Chalińskie 19,1 24,4 2010,0 II III I 
14 Gosławskie 454,5   5,3 13485,3 III III III 

Klasa III – razem 11 jezior 1764,5  90920,0    
15 Ostrowite 47,2 7,5 1795,4 poza kategorią Poza klasą II 
16 Suszewskie  81,7  21,8 5325,7 III Poza klasą III 
17 Konińskie 25,9 3,7 534,4 poza kategorią Poza klasą III 
18 Kopanickie 37,4 2,8 674,1 poza kategorią Poza klasą I 
19 Wielkomiejskie 78,3 2,9 1555,0 poza kategorią Poza klasą II 
20 Chobienickie 230,3 3,4 4193,1 poza kategorią Poza klasą II 
21 Grójeckie 70,5 5,6 1302,7 poza kategorią Poza klasą poza klasą
22 Nowowiejskie 31,0 2,0 450,0 poza kategorią Poza klasą poza klasą
23 Zbąszyńskie 742,5 9,6 26178,7 III Poza klasą III 
Poza klasą – razem 9 jezior 1344,8  42009,1    

Sześć z nich tworzy ciąg jezior Zbąszyńskich, są to zbiorniki wyjątkowo podatne na degradację (5 - poza 
kategorią), a największe i najgłębsze Jezioro Zbąszyńskie zaliczono do III kategoria podatności. Również 
wody dopływającego do jezior Północnego Kanału Obry nie odpowiadały normom ze względu na nadmierne 
zanieczyszczenie fosforanami i fosforem ogólnym a stan sanitarny jego wód odpowiadał klasie III. Skażenie 
bakteriologiczne w jeziorach, których wody nie odpowiadały normom, był zróżnicowany: od klasy I do III, 
nie odnotowano jednak przekroczeń wartości dopuszczalnych. Pięć jezior badanych w 2002 roku oceniano 
po raz pierwszy. 

Sześć zbiorników objętych badaniami zmieniło klasę czystości w stosunku do poprzedniego cyklu ba-
dawczego − wody pięciu poprawiły stan czystości, w jednym stwierdzono pogorszenie jakości wód. Jakość 
wód 12 jezior nie uległa zmianie, w tym 7 akwenów ponownie sklasyfikowano poza klasą. 

Określona dla badanych akwenów podatność na degradację pozwoliła zaliczyć trzy zbiorniki do II kate-
gorii podatności, 10 do III kategorii. Dla 10 jezior warunki hydrometryczno-morfologiczno-zlewnione oce-
niono poza kategorią podatności na degradację. Jeziora, których podatność na degradację określono jako 
„poza kategorią” w 60 % przypadków miały wody poza klasą czystości. 
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