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4.2. Monitoring jezior 

W roku 2003 badania stanu czystości wód jezior na obszarze województwa wielkopolskiego prowadzone 
były w sieciach monitoringu reperowego i regionalnego:  
 monitoring reperowy obejmował dwa jeziora: Krępsko Długie (powierzchnia 74,0 ha) położone na Równi-

nie Wałeckiej oraz Śremskie (117,6 ha) na Pojezierzu Poznańskim. Badania jezior Śremskiego i Kręp-
skiego Długiego realizowane są od 1999 roku jako kontynuacja badań prowadzonych wcześniej przez 
IMGW oddział w Poznaniu na terenie całej Polski; 

 monitoringiem regionalnym objęto 22 jeziora (tabela 4.21.). 
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 4.21. 
Jeziora badane w roku 2003 w systemie monitoringu regionalnego przez WIOŚ 

Szerokość  Długość  
Nazwa jeziora Zlewnia Gmina 

geograficzna 

Mezoregion 
/według Kon-

drackiego/ 

Krępsko Długie Rurzyca − Gwda − Noteć − 
Warta − Odra Jastrowie 53023’ 16037’ 

314.65                
Równina             
Wałecka  

Prusieckie Wełna − Warta Rogoźno 52046’ 17007’ 
Rogoźno Mała Wełna − Wełna − Warta Rogoźno 52054’ 17002’ 
Budziszewskie Mała Wełna − Wełna − Warta Rogoźno 52042’ 17007’ 

Rgielskie Nielba − Wełna − Warta Wągrowiec 52050’ 17016’ 
Bracholińskie Nielba − Wełna − Warta Wągrowiec 52049’ 17017’ 

Kaliszańskie Rudka − Struga Potulicka − 
Wełna Wągrowiec 52053’ 17008’ 

Margonińskie Margoninka − Noteć − Warta Margonin 52057’ 17005’ 

315.53         
Pojezierze       
Chodzieskie 

Popielewskie Panna − Noteć − Warta Trzemeszno 52035’ 17053’ 

Ostrowickie Panna − Noteć − Warta Trzemeszno-
Witkowo 52031’ 17052’ 

Kownackie Kanał Ostrowo − Gopło − 
Noteć Orchowo 52o30’ 18o 08’ 

Ślesińskie Kanał Ślesiński − Warta Ślesin 52o23’ 18o 20’ 
Wąsowsko-Mikorzyńskie Kanał Ślesiński − Warta Ślesin 52o21’ 18o19’ 
Kosewskie (Naprusewo) Meszna − Warta Ostrowite 52o25’ 17o59’ 

315.54         
Pojezierze 
Gnieźnieńskie 

Kierskie Samica Kierska − Warta Poznań 52°27’ 16°47’ 

Niepruszewskie Samica Stęszewska − Kanał 
Mosiński − Warta Buk − Dopiewo 52°23’ 16°37’ 

Tomickie Samica Stęszewska − Kanał 
Mosiński − Warta Stęszew − Dopiewo 52°19’ 16°38’ 

Wolsztyńskie Dojca – Północny Kanał Obry 
− Obra – Warta Wolsztyn 52°08’ 16°07’ 

Berzyńskie Dojca – Północny Kanał Obry 
− Obra – Warta Rakoniewice 52°06’ 16°06’ 

Kuźnickie Szarka-Obra-Warta Rakoniewice 52°13’ 16°05’ 

315.51         
Pojezierze       
Poznańskie 

Obrzańskie Środkowy Kanał Obry − Półno-
cny Kanał Obry − Obra −Warta Wolsztyn 52°03’ 16°03’ 315.62  Kotlina  

Kargowska 

Krzyckie Rów Krzycki − Odra Leszno 51°55’ 16°27’ 315.82  Pojezie-
rze Krzywińskie
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Stan czystości wód jezior oraz ich podatność na degradację określono zgodnie z Wytycznymi monitoringu 
podstawowego jezior [Kudelska, Cydzik, Soszka 1994].  

4.2.1. Równina Wałecka 
Obejmuje sandr w zlewniach rzeki Dobrzycy, Piławy, Rurzycy i Płytnicy. Od północy graniczy z Pojezie-

rzem Drawskim, z zachodu z Pojezierzem Wałeckim, a od strony wschodniej otoczona jest Pojezierzem 
Szczecineckim i Doliną Gwdy. Występują tu licznie wytopiskowe jeziora rynnowe. Obszar równiny jest 
w większości zalesiony, pozbawiony większych obszarów zurbanizowanych. 

4.2.1.1. Jezioro Krępsko Długie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 73,9 ha  
• objętość – 5640,3 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 15,1 m 
• głębokość średnia – 7,6 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 13,6 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Krępsko Długie położone jest na terenie gminy Jastrowie. 
Jest typowym jeziorem rynnowym, o osi skierowanej z północy na 
południowy-wschód. Akwen zasilany jest przez rzekę Rurzycę oraz 
w znacznym stopniu przez wody podziemne. Jezioro położone jest z 
dala od większych aglomeracji miejskich, wśród lasów obszaru chro-
nionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy. 

Bezpośrednia zlewnia zbiornika w 100 % porośnięta jest lasem. Je-
zioro nie przyjmuje ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń oraz 
nie zostało zagospodarowane rekreacyjnie.  

Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowe-
go. Na jeziorze prowadzone są zarybienie i odłowy.  

Charakteryzowane jezioro jest zbiornikiem niezbyt rozległym, 
o umiarkowanej głębokości, podlegającym pełnej stratyfikacji ter-
micznej w najgłębszych partiach. Ciepły epilimnion sięgał do 3 m głębokości i był przesycony tlenem. 
W warstwie skoku cieplnego (metalimnionie) zaobserwowano gwałtowny spadek stężeń tlenu. Warunki 
tlenowe panujące w najgłębszych partiach akwenu odpowiadały wymogom III klasy czystości. Średnie nasy-
cenie tlenem kształtowało się na poziomie 11,1 % i było zbliżone do stwierdzonego latem 1998 roku.  

Zanieczyszczenie powierzchniowych warstw wody było nieznaczne. Wszystkie wskaźniki zanieczyszczenia 
z wyjątkiem przewodności elektrolitycznej przyjmowały wartości odpowiadające I klasie czystości. Przy dnie 
jakość wody była niższa. W okresie letnim stężenie fosforanów nie odpowiadało żadnej z klas czystości, stężenie 
fosforu całkowitego wyznaczono na poziomie III klasy, natomiast azotu amonowego odpowiadało klasie II. 

Nadmierne obciążenie przydennych warstw wody związkami fosforu stwarza duże, potencjalne zagroże-
nie procesami eutrofizacji i degradacji wód. W okresie cyrkulacji wiosennej związki te mogą przechodzić do 
strefy fotycznej wpływając na wzrost produkcji biologicznej. 

W 2003 roku przyrost biomasy był nieznaczny. Wskazują na to niskie stężenia chlorofilu „a" i suchej ma-
sy sestonu.  

W okresie wiosennym najsilniej rozwinęły się okrzemki i złotowiciowce, z dominacją gatunków: Asterio-
nella formosa i Dinobryon divergens. Plankton zwierzęcy w tym okresie stanowiły przede wszystkim wrotki 
i orzęski z gatunkiem Tintinnidium fluviatile, który jest charakterystyczny dla strefy oligo- i β-mezosapro-
bowej. Podczas stagnacji letniej nastąpił dalszy wzrost liczebności okrzemek. Stanowiły one 96–97 % ogółu 
liczebności fitoplanktonu. Gatunkiem dominującym była Fragilaria crotonensis.  

Nieco mniej korzystnie kształtuje się obraz akwenu w świetle przeźroczystości wody. Średnia wartość pa-
rametru z wiosny i lata kwalifikuje jezioro do II klasy czystości.  

Stan sanitarny wód nie budził zastrzeżeń. Zestawienie wyników badań z uzyskanymi w poprzednim cyklu 
badawczym wskazuje, że w 2003 roku wody jeziora Krępsko Długie odznaczały się nieco wyższą jakością. 
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Choć w ocenie końcowej uzyskano tę samą klasę, wynik sumarycznej punktacji był korzystniejszy. W roku 
1998 wynik punktacji wyniósł 1,93, w roku 2003 – 1,67.  

4.2.2. Pojezierze Chodzieskie 
Położone jest pomiędzy Doliną Środkowej Noteci a doliną Wełny, granicząc od południa z Pojezierzem 

Gnieźnieńskim, z zachodu z Kotliną Gorzowską, a od wschodu Kotliną Toruńską. Największe skupienie 
jezior występuje w okolicach Wągrowca nad Wełną i Żnina, tworząc rynnę jezior żnińskich stanowiących 
granicę wschodnią pojezierza. Obszary leśne występują jedynie w części zachodniej, pozostałe tereny są 
głównie użytkowane rolniczo oraz mocno zurbanizowane (Wągrowiec, Chodzież, Żnin) i uprzemysłowione. 

4.2.2.1 Jezioro Prusieckie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 67,5 ha  
• objętość – 3809,8 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 14,0 m 
• głębokość średnia – 5,6 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 19,3 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Prusieckie (Starskie) położone jest na terenie gminy Ro-
goźno. Jest typowym jeziorem rynnowym, o osi skierowanej z pół-
nocy na południe. Akwen zasilany jest przez trzy cieki o charakterze 
rowów melioracyjnych. Wody jeziora połączone są z rzeką Wełną 
około 500 metrowym strumieniem, wypływającym z jego północne-
go krańca. 

Obrzeża jeziora od strony wschodniej i zachodniej otaczają wysokie 
skarpy, porośnięte pasmem drzew. Poza nimi rozciągają się grunty orne. 
Na południowo-zachodnim brzegu jeziora usytuowana jest wieś Stare. 
Zbiornik nie przyjmuje ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń 
i nie został zagospodarowany rekreacyjnie. 

Pod względem rybackim jezioro zaliczono do typu leszczowego. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowa-
dzi prywatny dzierżawca, realizowane są systematyczne zarybienia i odłowy. 

Jezioro Prusieckie jest zbiornikiem niezbyt rozległym, o umiarkowanej głębokości, podlegającym pełnej 
stratyfikacji termicznej w najgłębszym punkcie. Badania przeprowadzone w 2003 roku wykazały, że ciepły 
epilimnion sięgający do głębokości 2−3 m był przesycony tlenem. Poniżej następował spadek natlenienia, 
warunki beztlenowe panowały już od 6 m, odnotowano zapach siarkowodoru. 

W ogólnej ocenie, jezioro zakwalifikowano, podobnie jak w latach poprzednich, do silnie zanieczyszczo-
nych (III klasa czystości). Nieco lepszy rezultat uzyskano w zakresie kategorii podatności na degradację. 
Podczas wcześniejszych badań dla zbiornika ustalono III kategorię podatności na degradację, obecnie – ka-
tegorię II. Na zmianę klasyfikacji wpłynął inny rozkład termiki wód, który związany jest ściśle z warunkami 
pogodowymi. W 2003 roku epilimnion obejmował węższą strefę wód, a zatem kontakt z dnem nieustannie 
krążących wód był ograniczony. Wewnętrzne wzbogacanie jeziora w biogeny pochodzące z osadów dennych 
leżących w zasięgu tej warstwy było potencjalnie mniejsze.  

Ze względu na małą objętość hypolimnionu procesy produkcji i rozkładu zachodzące w jeziorze są tylko 
częściowo izolowane. W związku z tym substancje biogenne przechodziły z dna do strefy eufotycznej inten-
syfikując produktywność akwenu, co odzwierciedlały wysokie stężenia chlorofilu „a” oraz mała przezroczy-
stość wód. Znacznemu przyrostowi biomasy sprzyja duża koncentracja substancji odżywczych. 
W większości kwalifikują wody jeziora do pozaklasowych, względnie III-klasowych. Stosunkowo niska 
zawartość fosforanów w okresie wiosennym jest następstwem wczesnej wegetacji.  

Wskaźniki BZT5 i ChZT-Cr określiły umiarkowanie zanieczyszczenie wód związkami organicznymi. 
W warstwie przydennej koncentracja materii organicznej wzrastała, jednak normy jakości wód klasy II zo-
stały przekroczone nieznacznie.  

Szczegółowa analiza planktonu wykazała, że jezioro ma charakter sinicowy, z dominacją gatunków z ro-
dzaju Oscillatoria. W okresie letnim pojawiły się również bruzdnice, z dominacją Ceratium hirundinella. 
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W zooplanktonie dominowały wrotki, a Keratella cochlearis forma tecta stanowiła 50 % ogółu populacji 
Keratella cochlearis.  

Zestawienie wyników badań z uzyskanymi w poprzednich cyklach badawczych wskazuje, że w 2003 roku 
wody Jeziora Prusieckiego odznaczały się nieco wyższą jakością. Choć w ocenie końcowej uzyskano tę samą 
klasę wynik sumarycznej punktacji był korzystniejszy. W latach 1993 i 1998 wynosił 3,20 pkt, w 2003 – 3,00 pkt. 

4.2.2.2. Jezioro Budziszewskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 163,0 ha  
• objętość – 7842,9 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 14,0 m 
• głębokość średnia – 4,8 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 631,0 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – III 

Jezioro Budziszewskie położone około 2 km na północny-
zachód od miejscowości Skoki w gminie Rogoźno, jest typo-
wym jeziorem rynnowym, usytuowanym w kierunku północno-
zachodnim. Stanowi największy zbiornik wodny na terenie 
Puszczy Zielonki. Przez jezioro przepływa rzeka Mała Wełna 
łącząc je od północy z jeziorem Rogoźno, a od południa z Je-
ziorem Rościńskim. Zbiornik połączony jest również ciekiem z 
jeziorem Czarnym. Pod względem rybackim jezioro zaliczane 
jest do typu sandaczowego, gospodarkę rybacką prowadzi pry-
watny dzierżawca.  

Na południowo-wschodnim brzegu Jeziora Budziszewskie-
go, od strony Rościnna ulokowanych jest siedem ośrodków 
wypoczynkowych czynnych sezonowo, mogących przyjąć oko-
ło 350 wczasowiczów. Przy zachodnim brzegu znajdują się trzy 
ośrodki wczasowe z domkami letniskowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie wsi Grzybowo istnieje pas 
(1,5 km) domków rekreacyjnych, należących do prywatnych właścicieli. Zabudowa ma charakter nie usys-
tematyzowany i bezprawny. Z ogólnej liczby około 280 domków, większość usytuowana jest w 100 metro-
wej strefie przybrzeżnej jeziora. Ośrodki wypoczynkowe oraz domki rekreacyjne wyposażone są 
w indywidualne zbiorniki bezodpływowe. 

W sezonie letnim analiza rozkładu temperatury w dwóch punktach pomiarowych wykazała brak stratyfika-
cji termicznej. Pełny profil termiczny wystąpił jedynie w największym przegłębieniu zbiornika. W okresie 
letnim obserwowano wyraźny spadek natlenienia wód od głębokości 3–4 m do wartości < 0,5 mg/l.  

Jezioro zawiera znaczną ilość materii organicznej wyznaczonej wysokimi wartości ChZT-Cr i BZT5 (po-
za klasą). Stwierdzono ponadto znaczną zawartość związków biogennych. Jedynie fosforany wiosną w war-
stwie powierzchniowej były znikome 0,02 mgP/l (I klasa). Świadczy to jednakże o szybkiej asymilacji tych 
związków w procesie intensywnej produkcji pierwotnej. Bardzo duża, przekraczająca normy dla trzech klas, 
przewodność elektrolityczna wody potwierdziła obecność znacznych ilości soli mineralnych w akwenie. 

Wskaźniki hydrobiologiczne wykazały dużą produkcję pierwotną, gdyż wszystkie przyjmują wartości po-
zaklasowe. W okresie wiosennym dominacja w planktonie okrzemek i sinic oraz letnie maksimum sinic 
świadczy o eutroficznym charakterze jeziora. Bardzo wysoki udział gatunku Oscillatoria agardhii w okresie 
stagnacji letniej wskazuje na bardzo niekorzystne zmiany zachodzące w zbiorniku. Spośród organizmów 
zooplanktonowych w jeziorze dominują takie gatunki wrotków jak: Anuraeopsis fissa i Keratella cochlearis 
f. tecta, której udział w 75−90% populacji Keratella cochlearis potwierdza wysoką trofię jeziora. 

Obecność bakterii miano Coli typu kałowego wiosną jest niewielka i kształtuje się na poziomie przyjętym dla 
I klasy czystości (> 33). Latem stan bakteriologiczny akwenu pogorszył się do II klasy czystości. 

Porównując przedstawione wyniki badań jeziora z prowadzonymi przez WIOŚ w 1997 roku należy 
stwierdzić, że wartości większości analizowanych wskaźników są w 2003 roku porównywalne. Wynik punk-
tacji zmniejszył się z 3,73 na 3,60, nie zmieniając wypadkowej klasy czystości. 
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4.2.2.3. Jezioro Rogoźno 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 125,8 ha  
• objętość – 3808,5 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 5,8 m 
• głębokość średnia – 3,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 688,0 km2 

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

Od strony zachodniej, bezpośrednio do jeziora przylega mia-
sto Rogoźno. Na tym samym brzegu usytuowany jest Ośrodek 
Żeglarski i kąpielisko miejskie. Miasto jest zwodociągowanie i 
skanalizowane, posiada zmodernizowaną, oddaną do użytku w 
2003 roku oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, jednak część 
ścieków komunalnych nadal trafia do jeziora. Od strony 
wschodniej nad jeziorem zlokalizowany jest Ośrodek Rekre-
acyjno-Sportowy oraz plaża i kąpielisko strzeżone. Bezpośrednio 
nad jeziorem usytuowane są działki rekreacyjne. 

Jezioro Rogoźno jest zbiornikiem niestratyfikowanym. Od-
tlenienie wód w warstwie naddnnej, nie pozwala zaliczyć zbior-
nika do żadnej z klas. Jezioro zawiera znaczną ilość materii 

organicznej, o czym świadczą wartości wskaźników ChZT-Cr i BZT5. Akwen jest zasobny w substancje 
biogenne. Jedynie fosforany w warstwie powierzchniowej w okresie wiosennym utrzymywały się na bardzo 
niskim poziomie, co należy wiązać z wczesną wegetacją. Bardzo duża, przekraczająca normy dla trzech klas, 
przewodność elektrolityczna wody potwierdza obecność dużej ilości soli mineralnych w zbiorniku. 

Znaczna koncentracja substancji odżywczych dała podstawę dużego przyrostu biomasy planktonu, co po-
twierdziły wysokie ponadnormatywne wartości wskaźników hydrobiologicznych. 

W okresie wiosennym fitoplankton zdominowany był przez dwie grupy organizmów: sinice i okrzemki, 
natomiast latem prawie 100 % fitoplanktonu stanowiły sinice kolonialne (rodzaj Oscillatoria), przede 
wszystkim gatunek Oscillatoria agardhii. O eutroficznym charakterze jeziora świadczą maksima liczebności 
pierwotniaków i wrotków wiosną, a latem wrotków i skorupiaków. Gatunki dominujące w zooplanktonie 
takie jak: Anuraeopsis fissa, Trichocerca pusilla oraz Keratella cochlearis f. tecta są gatunkami charaktery-
stycznymi dla wysokiej trofii.  

Stwierdzony w okresie wiosenno-letnim najgorszy wynik miana Coli typu kałowego − 0,04 − klasyfikuje 
jezioro Rogoźno do III klasy czystości. 

Porównując przedstawione wyniki badań jeziora z prowadzonymi przez WIOŚ w 1997 roku można 
stwierdzić, że w 2003 roku klasa czystości dla większości analizowanych wskaźnikach nie uległa zmianie. 
Pogorszył się jedynie o klasę azot mineralny oraz wskaźnik ChZT-Cr. Wynik punktacji zwiększył się z 3,33 
na 3,55, nie zmieniając wypadkowej klasy czystości. 

Niską jakość wód należy wiązać z wewnętrznymi przemianami zbiornika, a przede wszystkim z dopły-
wem ścieków komunalnych z miasta Rogoźno. Warunkiem poprawy czystości wód jest uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w mieście Rogoźno jak i również na terenie całej zlewni. 

Jezioro Rogoźno położone w gminie Rogoźno, stanowi część obszaru chro-
nionego krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Połaniecko-Wągrowiecka. Przez je-
zioro przepływa Mała Wełna, uchodząca około 150 m poniżej zbiornika do rzeki 
Wełny. Jezioro wypełnia dość głęboko wciętą, w stosunku do otaczającego tere-
nu, rynnę polodowcową, biegnącą z południa na północ z niewielkim odchyle-
niem w kierunku zachodnim. Roślinność wynurzona jest nieliczna, wśród 
roślinności pływającej występuje grążel żółty, a od strony dopływu rzeki Małej 
Wełny w partiach przybrzeżnych występuje roślinność bagienna. 

Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu sandaczowego. Akwen 
użytkuje prywatny dzierżawca prowadzący systematyczne odłowy i zarybienia. 
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4.2.2.4. Jezioro Bracholińskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 53,5 ha  
• objętość – 649,5 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 2,6 m 
• głębokość średnia – 1,2 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 142,8 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – poza kategorią 

Jezioro Bracholińskie położone jest na terenie gminy Wągrowiec, 
na północny-zachód od miejscowości Bracholin i około 4 km na 
wschód od Wągrowca, w strefie chronionego krajobrazu Dolina Weł-
ny i Rynna Połaniecko-Wągrowiecka. Jest płytkim, polodowcowym 
zbiornikiem, wydłużonym z północy na południe. Do jeziora od pół-
nocy dopływa rzeka Nielba, a wypływa na zachód kierując swe wody 
do Jeziora Rygielskiego.  

Jezioro nie przyjmuje ścieków ze zorganizowanych, punktowych 
zrzutów zanieczyszczeń. Zbiornik nie jest również zagospodarowany 
dla potrzeb turystyki i rekreacji. Głównym źródłem zagrożenia dla 
wód omawianego akwenu są zanieczyszczenia obszarowe ze zlewni 
o wybitnie rolniczym charakterze.  

Pod względem rybackim zbiornik zaliczany jest do typu linowo-
szczupakowego. Na jeziorze prowadzone są zarówno zarybienia jak 
i odłowy przez prywatnego dzierżawcę. 

Bardzo płytkie jezioro nie podlegało stratyfikacji termicznej. Za-
równo wiosną jak i latem wody jeziora były bardzo dobrze natlenio-
ne. Wysokie natlenienie wód mogło być wywołane dużą produkcją 
pierwotną, która nie jest wskaźnikiem dobrej jakości wód. Stężenia 

chlorofilu „a” wydają się potwierdzać to przypuszczenie. Należy podkreślić, że w 2003 roku zdecydowanie 
wyższy rozwój fitoplanktonu zaobserwowano w okresie wiosennym. W tym czasie stężenia chlorofilu „a” 
przekraczały 40 mg/m3 (poza klasą). W okresie letnim wartość parametru mieściła się w dolnej strefie prze-
działu wartości ustalonego dla klasy II. Stąd też stężenia wskaźnika BZT5 są stosunkowo niskie (II klasa 
czystości), natomiast ChZT-Cr wskazuje na znaczne obciążenie zbiornika materią organiczną nie podlegają-
cą biodegradacji. Latem wartość parametru kształtowała się na poziomie 51,5 mg O2/l (poza klasą).  

Znaczącym źródłem zanieczyszczenia wód substancjami organicznymi jest rzeka Nielba. Wiosną wartość 
wskaźnika w jej wodach przekraczała 50 mg O2/l, latem − 75 mg O2/l. Brak punktowych zrzutów ścieków, 
brunatne zabarwienie wody i niskie pH (7,3) wskazuje na duży udział substancji humusowych.  

Jezioro jest również bogate w substancje biogenne, głównie w związki azotu. Zarówno azot całkowity jak i je-
go mineralne formy przekraczały dopuszczalne wartości. Nieznaczna ilość związków fosforu, zwłaszcza fosfora-
nów w okresie wiosennym, jest wynikiem przyswajania ich przez organizmy w procesie produkcji pierwotnej. Jak 
wcześniej wspomniano w tym czasie zaobserwowano bardzo duży przyrost biomasy organizmów. 

W fitoplanktonie przewagę stanowiły okrzemki, z dominacją takich gatunków jak: Fragilaria crotonen-
sis, Stephanodiscus hantzschii i Nitzschia acicularis. Latem zmniejszyła się liczba okrzemek a wzrosła li-
czebność sinic i zielenic. Dominującymi gatunkami były: Oscillatoria agardhii i Aphanizomenon flos-aquae.  

Wysoką trofię wód Jeziora Bracholińskiego potwierdza skład gatunkowy zooplanktonu, zwłaszcza zaob-
serwowany latem duży udział Keratella cochlearis f. tecta (43–72 %) w całej populacji Keratella cochlearis. 

Stan bakteriologiczny jeziora nie budził zastrzeżeń, miano Coli typu kałowego odpowiadało II klasie czystości. 
Uwzględniając wszystkie parametry jakości wody akwen zakwalifikowano do klasy III. Średnia arytme-

tyczna z punktacji uzyskanej dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń wynosi 3,10 i jest nieznacznie 
korzystniejsza od uzyskanej w poprzednim cyklu badawczym (rok 1994 – 3,2 pkt).  
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4.2.2.5. Jezioro Rgielskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 147,0 ha  
• objętość – 7822,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 17,6 m 
• głębokość średnia – 5,3 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 152,3 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – III 

Jezioro Rgielskie położone jest 
w gminie Wągrowiec, na obszarze 
chronionego krajobrazu Dolina Wełny 
i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka. 
Zbiornik ma wydłużony kształt w kie-
runku wschód-zachód. Od wschodu 
połączony jest z Jeziorem Bracholiń-
skim poprzez rzekę Nielbę, która 
z jeziora wypływa na południe ucho-
dząc dalej do rzeki Wełny. Linia brze-
gowa zbiornika jest zróżnicowana, 

szczególnie od strony południowej. Obrzeża jeziora przechodzą płasko w grunty orne, od wschodu rozciągają 
się tereny podmokłe. Jezioro jest mocno zarośnięte, roślinność zajmuje blisko 50 % powierzchni, w tym roślin-
ność wynurzona około 11 ha. Nad Jeziorem Rgielskim bytuje wiele gatunków ptaków. Liczebność ptactwa 
wodnego sięga kilku tysięcy sztuk.  

Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowego, gospodarkę rybacką prowadzi prywatny 
dzierżawca. Na północnym brzegu jeziora we wsi Tarnowo Pałuckie zlokalizowane są działki rekreacyjne. 

Warunki tlenowe w jeziorze oceniono na podstawie średniego nasycenia hypolimnionu tlenem, które nie 
pozwala zaliczyć zbiornika do żadnej z klas. Zawartość tlenu poniżej 6 m maleje do wartości < 0,5 mg O2/l. 
Ilość materii organicznej w jeziorze w okresie prowadzonych badań była znaczna, o czym świadczą wielko-
ści wskaźników ChZT-Cr i BZT5.  

Jezioro charakteryzuje znaczna zawartość substancji biogennych, zarówno fosforowych jak i azotowych. 
Jedynie fosforany i fosfor całkowity w warstwie powierzchniowej utrzymywały się w I klasie czystości. 
Nadmierne zanieczyszczenie zbiornika potwierdzają wskaźniki hydrobiologiczne. Zasobność jeziora w sub-
stancje odżywcze dała podstawę dużego przyrostu biomasy planktonu. W okresie wiosennym i letnim fito-
plankton został zdominowany przez sinice: Oscillatoria redeckei i Oscillatoria agardhii. W zooplanktonie 
dominowały wrotki, z takimi gatunkami jak: Brachionus angularis angularis, Anuraeopsis fissa, Ascomor-
pha saltans i Keratella cochlearis. Procentowy udział formy tecta w całej populacji Keratella cochlearis 
w okresie letnim wynosił 50 %. Zdominowanie fitoplanktonu przez sinice i obecność oznaczonych wrotków 
w zooplanktonie wskazuje na postępujący proces eutrofizacji. 

Obecność bakterii miano Coli wiosną jest niewielka i kształtuje się na poziomie przyjętym dla I klasy 
(od 11 do 25). Latem stan bakteriologiczny akwenu pogorszył się do II klasy czystości (0,1 do 0,7). 

Porównując badania z 1998 roku wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Pi-
le należy generalnie stwierdzić, iż większość wskaźników zmniejszyła swoje wartości utrzymując się w tej 
samej klasie lub podwyższając ją, jedynie stan bakteriologiczny zaliczono do niższej klasy czystości. Wynik 
punktacji zmniejszył się z 3,20 do 2,87, co nie wpłynęło na zmianę klasy. 

Na niekorzystny obraz jeziora wpływają również cechy morfometryczne i hydrograficzne, które decydują 
o zaliczeniu go do III kategorii podatności na degradację. Warunkiem poprawy jakości wód jeziora jest więc 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w całej jego zlewni a przede wszystkim w użytkowanym re-
kreacyjnie bezpośrednim otoczeniu jeziora.  
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4.2.2.6. Jezioro Kaliszańskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 297,2 ha  
• objętość – 26070,5 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 26,9 m 
• głębokość średnia – 8,8 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 25,5 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Kaliszańskie położone jest około 
9 km na północ od Wągrowca, na terenie 
gminy Wągrowiec. Zbiornik składa się z 
dwóch basenów, centralnego z wieloma 
przegłębieniami i północnego o ukierunko-
waniu wschodnio-zachodnim. Linia brzego-
wa jest mocno urozmaicona. Od strony 
północnej jezioro połączone jest rzeką Rudką 
z jeziorem Strzałkowskim.  

Okalające misę tereny przybrzeżne są pła-
skie, bezleśne, z rzadka osłonięte niezbyt gę-
stym pasem nasadzeń. Naturalny brzeg 
obejmuje około 2/3 linii przybrzeża, natomiast 
pozostała część linii brzegowej uległa zmianie 
spowodowanej rozwojem bazy wypoczynko-
wej. Nad jeziorem znajdują się działki rekre-
acyjne oraz dwa ośrodki kolonijno-wczasowe. 

Nad brzegiem brak wydzielonej plaży, ale miejsc dogodnych do kąpieli jest dość dużo. 
Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu sielawowego. Jezioro jest systematycznie użytko-

wane przez prywatnego dzierżawcę. 
W sezonie letnim w najgłębszym punkcie jeziora wystąpiła pełna stratyfikacja, na pozostałym obszarze 

częściowa. Warunki tlenowe ulegają znacznemu pogorszeniu w głębszych partiach akwenu.  
Stężenie substancji organicznych określonych wskaźnikiem ChZT-Cr utrzymywało się na poziomie III 

klasy, a wskaźnikiem BZT5  latem w warstwie powierzchniowej – I klasy, w warstwie naddennej – II klasy 
czystości. Zawartość substancji biogennych była w jeziorze umiarkowana. W okresie wiosennym wody po-
wierzchniowe cechowały małe stężenia asymilowanych w procesie produkcji pierwotnej fosforanów. Nie-
wielkie były również wiosną i latem średnie stężenia fosforu całkowitego. Większe wartości posiadały 
fosforany i fosfor całkowity w warstwach naddennych oraz wszystkie związki azotu. Bardzo wysoka, prze-
kraczająca normatywy dla trzech klas, przewodność elektrolityczna wody świadczy o dużej ilości soli mine-
ralnych w akwenie. Produkcja pierwotna jeziora jest niewielka, określona niskim stężeniem chlorofilu „a”, 
suchej masy sestonu i umiarkowaną przezroczystością. 

W fitoplanktonie wiosną dominowały gatunki z gromady Bacillariophyceae i Chrysophyceae, latem na-
tomiast zdecydowanie przeważały sinice stanowiąc 90 % fitoplanktonu. Zmiany w stosunkach ilościowych 
między dominującymi grupami glonów, przede wszystkim wzrost udziału sinic w planktonie wskazuje na 
wzrost żyzności jeziora. Zooplankton w 90 % stanowiły wrotki z dominacją: wiosną – Keratella cochlearis 
i Polyarthra dolichoptera dolichoptera, latem Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis cochlearis i Keratella 
cochlearis f. tecta. 

Obecność bakterii Coli typu kałowego wiosną była niewielka na poziomie I klasy czystości (od 11 do > 33). 
Latem stan bakteriologiczny akwenu pogorszył się do II klasy czystości (w przedziale od 0,2 do 25). Zagroże-
niem obecnego dobrego stanu jeziora jest jego rekreacyjno-turystyczne użytkowanie. 
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4.2.2.7. Jezioro Margonińskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 215,4 ha  
• objętość – 15286,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 19,8 m 
• głębokość średnia – 7,1 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 150,2 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Margonińskie leży na terenie gminy Margonin, jest zbiornikiem 
rynnowym o silnie wydłużonym kształcie z północy na południe. Jego krań-
ce północne znajdują się w granicach miasta Margonin, wschodnie obrzeża 
są zalesione, a od zachodu i południa do jeziora przylegają niewielkie ob-
szary podmokłych łąk, grunty orne i zabudowania rekreacyjne. Zbiornik 
wraz z terenami przyległymi leży w obszarze chronionego krajobrazu Doli-
na Noteci. Struktura użytkowania zlewni bezpośredniej jest zróżnicowana, 
obok terenów leśnych występują grunty orne, łąki i nieużytki. Na obrzeżach 
jeziora obok Margonina zlokalizowana jest miejscowość Sypniewo. 

Ścieki z Margonina odprowadzane są po oczyszczeniu poza zlewnię je-
ziora. Zbiornik pośrednio odbiera ścieki z Palarni Kawy w Sułaszewie, Go-
rzelni Rolniczej w Dziewokluczu oraz z obiektów produkcji zwierzęcej 
i przetwórstwa mięsnego w Radwankach i Adolfowie.  

Wody jeziora podlegają pełnej stratyfikacji termicznej w głębszych par-
tiach zbiornika. Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem wskazuje na poza-
klasową jakość wód. Niskie stężenia tlenu rozpuszczonego występowały już 
w metalimnionie (na głębokości 6 m < 0,5 mg O2/l). Warunki tlenowe były 
zbliżone do stwierdzonych w 1998 roku. 

Ocena wód jeziora oparta o substancje eutroficzne − azot i fosfor − daje 
rozbieżne informacje o stanie czystości (od klasy I do wód pozaklasowych). 
Niskie stężenia fosforanów w okresie wiosennym, utrzymujące się poniżej 
0,011 mg P/l, należy wiązać z rozpoczętą wegetacją roślin. Mimo, że tempe-
ratura wody była niska (< 5ºC) w okresie tym stwierdzono bardzo duży 
przyrost biomasy planktonu, zwłaszcza roślinnego. Latem koncentracja tych 
związków w przydennych partiach akwenu była znacznie wyższa. Stężenia fosforanów przekraczały normy, 
natomiast stężenia fosforu całkowitego spełniały wymogi III klasy czystości. Nadmierne obciążenie przy-
dennych warstw wody związkami fosforu stwarza duże zagrożenie procesami eutrofizacji i degradacji wód.  

Ocena jeziora oparta o związki azotu jest bardziej jednorodna. Zarówno mineralne formy azotu jak i cał-
kowita zasobność wód w ten pierwiastek przemawiają za silnym zanieczyszczeniem zbiornika (III klasa, 
bądź poza klasą). Zestawienie wyników uzyskanych w dwóch ostatnich cyklach pomiarowych wyraźnie 
wykazuje spadek zawartości związków fosforu. Jednocześnie daje się zauważyć wzrost związków azotu.  

W oparciu o parametry hydrobiologiczne akwen można uznać za produktywny. Średnie stężenia chlorofilu 
„a” i przeźroczystość wody mieściły się w zakresie norm III klasy czystości. Zarówno wiosną jak i latem fito-
plankton zdominowany był przez sinice. Skład gatunkowy był mało urozmaicony. Wyraźnie zaznaczała się 
dominacja pojedynczych gatunków z rodzaju Oscillatoria. W zooplanktonie największą liczebnością odznacza-
ły się wrotki. Latem przewagę nad innymi gatunkami zdobyła Keratella cochlearis f. tecta. Jej udział, przekra-
czający 90% całej populacji Keratella cochlearis, świadczy o eutroficznym charakterze jeziora.  

Stan sanitarny jeziora nie budzi zastrzeżeń. Podobnie do 1998 roku wody omawianego akwenu spełniały 
wymogi II klasy czystości.  

Uzyskany w ocenie ogólnej negatywny obraz czystości jeziora potęgują niekorzystne cechy naturalne 
zbiornika. Stosunek objętości mas wodnych jeziora do długości linii brzegowej oraz stratyfikacja wód, kwa-
lifikują Jezioro Margonińskie do III kategorii podatności. Pozostałe parametry wskazują na umiarkowaną 
odporność akwenu na procesy niszczenia. Korzystny dla czystości wód jest jedynie stosunek powierzchni 
dna czynnego do objętości epilimnionu (I klasa). 
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Choć wypadkowa klasa czystości Jeziora Margonińskiego jest analogiczna do uzyskanej w czasie po-
przedniej kontroli, wynik aktualnej punktacji sumarycznej jest nieco korzystniejszy. Podczas gdy w 1998 
roku wynosił 3,20, w roku 2003 – 3,00 punkta. 

4.2.3. Pojezierze Gnieźnieńskie 
Stanowi środkową część Pojezierza Wielkopolskiego, od północy oddzielone od Pojezierza Chodzieskie-

go rzeką Wełną, na zachodzie graniczy z Poznańskim Przełomem Warty, od południa z Równiną Wrzesiń-
ską. W rynnie goplańskiej i dolinie Noteci, stanowiących wschodnią granicę z Pojezierzem Kujawskim, 
zlokalizowane są badane w 2003 roku jeziora: Ślesińskie, Mikorzyńskie i Kownackie. W obszar pojezierza 
wpisanych jest kilka znacznych rynien jeziornych. W długiej, rozciągającej się z północnego-wschodu na 
południowy-zachód od Strzelna do Słupcy znajduje się kolejny z badanych zbiorników – Jezioro Kosewskie, 
obok niego występują tu: największe Jezioro Powidzkie (1035,9 ha), Ostrowskie (314,5 ha), Budzisławskie 
(140,8 ha) i Wilczyńskie (173,8 ha). Badane jeziora Popielewskie i Ostrowieckie położone są w kolejnej 
rynnie ciągnącej się od Mogilna po Jezioro Wierzbiczańskie pod Gnieznem. 

4.2.3.1. Jezioro Ślesińskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 152,3 ha  
• objętość – 11550,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 24,5 m 
• głębokość średnia – 7,6 m 

Jezioro Ślesińskie położone jest w północnej 
części powiatu konińskiego w gminie Ślesin. Jest 
typowym jeziorem rynnowym, należącym do syte-
mu rynnowego jeziora Gopło. 

Charakteryzuje się znacznym wydłużeniem 
z południa na północ oraz dobrze rozwiniętą linią 
brzegową. Jest zbiornikiem stosunkowo głębokim. 
Ukształtowane typowo dla jezior rynnowych dno 
opada stromą skarpą i tworzy w obrębie akwenu 
pięć wyraźnych zagłębień. Na szczególną uwagę 
zasługują zagłębienia znajdujące się w południowej 
i środkowej części jeziora, gdzie zlokalizowana jest 
rozległa, płaska powierzchnia urozmaicona znacznym 
przegłębieniem.  

Od strony południowej jezioro połączone jest z Je-
ziorem Wąsowsko-Mikorzyńskim, a od północy 
z Kanałem Ślesińskim (Warta − Gopło). W środkowej 
części od strony wschodniej do jeziora uchodzi ka-
skadowo, dopływ będący ciepłym kanałem zrzuto-
wym wypływającym z Jeziora Licheńskiego. Od strony zachodniej do jeziora dopływa Kanał Szyszyński. Po-
przez kanały jezioro włączone jest do tzw. dalekiego obiegu chłodniczego Elektrowni „Patnów” i „Konin” i sta-
nowi ostatni obiekt hydrotechniczny tego obiegu, funkcjonujący tylko latem.  

W zlewni jeziora największy obszar zajmują lasy, w około 47 % stanowiące naturalną osłonę, ogranicza-
jącą niekorzystne wpływy z zewnątrz. Grunty orne, które mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia 
spływami powierzchniowymi stanowią ponad 30 % powierzchni zlewni, łąki zajmują 16 %, a zabudowania 
około 7 % zlewni. 

Zbiornik zaliczany jest do typu leszczowego, gospodarkę rybacką prowadzi Gospodarstwo Rybackie 
„Gosławice” Spółka z.o.o w Koninie.  

Ze względu na podwyższone temperatury wody, jezioro w dużym stopniu wykorzystywane jest w celach 
rekreacyjno-wypoczynkowych. Nad brzegiem akwenu zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe, pola na-
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miotowe oraz domki na prywatnych posesjach wyposażone w pomosty i kąpieliska Najbardziej dla potrzeb 
rekreacji zabudowana jest wschodnia część jeziora. Ośrodki w większości są skanalizowane, a pozostałe 
posiadają zbiorniki bezodpływowe. 

Źródłem zanieczyszczenia wód mogą być spływy powierzchniowe z pól, rekreacja oraz zanieczyszczenia 
wnoszone dopływami. Badania letnie wykazały, że kanał zrzutowy wprowadzał do jeziora wody zanieczysz-
czone pod względem sanitarnym (III klasa). 

Częściowo w zbiorniku występują zakłócenia stratyfikacji letniej wód związane z obiegiem wód chłodni-
czych. Na większości stanowisk występuje całkowite odtlenienie warstwy naddennej oraz intensywny za-
pach H2S.  

Wartości ponadnormatywne wyznaczono dla przewodności elektrolitycznej właściwej, potwierdzając wy-
soką zawartość substancji mineralnych w wodach jeziora. 

Wśród substancji biogennych pozaklasową wartość osiągnęły stężenia fosforanów latem w warstwie nad-
dennej na wszystkich stanowiskach. Na poziomie III klasy oznaczono stężenie fosforu całkowitego i azotu 
amonowego, a pozostałe związki azotu i fosforu odpowiadały II klasie czystości. Wskaźniki określające 
stopień zanieczyszczenia materią organiczną (ChZT-Cr i BZT5) odpowiadały II klasie. 

Stan sanitarny wiosną na wszystkich stanowiskach zaliczono do I klasy, latem uległ znacznemu pogor-
szeniu do III klasy czystości  

Jezioro Ślesińskie charakteryzuje wysoka trofia. Zawartość chlorofilu „a” wiosną nie mieściła się w nor-
mach dla wód jeziornych, a latem odpowiadała III klasie. Widzialność krążka Secchiego wyznaczono w III 
klasie, a suchą masę sestonu w II klasie. Średni wskaźnik saprobowości zarówno wiosną jak i latem wska-
zywał na wody betamezosaprobowe. 

Liczebność fitoplanktonu w okresach badawczych była dość wysoka. Najliczniejszą grupą były okrzemki, 
zielenice, bruzdnice i sinice. W fitoplanktonie wiosennym dominowała okrzemka Asterionella formosa, 
mniej licznie występowały: Synedra ulna, Stefanodiscus hantzschii, Melosira granulata, Diatoma vulgare. 
Latem występowała głównie okrzemka Melosira granulata. Inne częściej spotykane organizmy to: bruzdnice 
− Ceratium hirundinella, zielenice − Scenedesmus quadricauda i sinice − Lyngbya limnetica.   

W zooplanktonie wiosennym najliczniejsze były wrotki, latem skorupiaki. Pozostałe grupy to orzęski 
i mięczaki. Dominowały wrotki: Keratella cochlearis, Kreatella quadrata, Polyartra vulgaris, wśród skoru-
piaków: Diaphanosoma brachyurum, Cyclops strenuus, Eudiaptomus gracilis, forma larwalna Nauplius, 
a wśród orzęsków Codonella cratera.  

W porównaniu do badań z 1998 roku, stan czystości wód jeziora uległ pogorszeniu z klasy II do III ze 
względu na skażenie bakteriologiczne. Podwyższeniu uległy wskaźniki produkcji pierwotnej: chlorofil „a” 
z klasy II do pozaklasowej i sucha masa sestonu z klasy I do II. 

4.2.3.2. Jezioro Wąsowsko-Mikorzyńskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 251,8 ha  
• objętość – 29050,1 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 36,5 m 
• głębokość średnia – 11,5 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 103,1 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Wąsowsko-Mikorzyńskie położone jest w północnej części powiatu konińskiego, na terenie gmi-
ny Ślesin. Jest zbiornikiem rynnowym o znacznym wydłużeniu z południa na północ i dobrze rozwiniętej 
linii brzegowej. W południowo-wschodniej części jeziora przebieg linii brzegowej uległ częściowo modyfi-
kacji. Na odcinku około 1750 m brzeg umocniono groblą oraz ścianą żelbetową. Elementy te tworzą końco-
wy odcinek kanału zrzutowego elektrowni konińskich.  

Dno jeziora opada stromą skarpą i tworzy w obrębie akwenu pięć wyraźnych zagłębień, z których na 
szczególną uwagę zasługują zagłębienia znajdujące się w środkowej części jeziora (miejsca o największej 
głębokości). Jest to najgłębsze jezioro spośród jezior konińskich. 

Od północy połączone jest z Jeziorem Ślesińskim, od południa z Jeziorem Pątnowskim. Poprzez kanały 
jezioro włączone jest w obieg chłodniczy Elektrowni „Konin” i „Pątnów”, które są głównym użytkownikiem 
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jeziora. Ze względu na podwyższone temperatury wody, jezioro intensywnie wykorzystywane jest do celów 
rekreacyjno-wypoczynkowych.  

Ośrodki wypoczynkowe i pola namiotowe nad jeziorem znajdują się w miejscowościach: Mikorzyn, Wą-
sosze i Półwiosek Stary. Nad jeziorem znajduje się również dość liczna zabudowa domków letniskowych na 
prywatnych działkach, które w sezonie letnim mogą być źródłem zanieczyszczenia.  

Niekorzystny wpływ na jakość wód mogą również powodować spływy powierzchniowe z pól przylegają-
cych do jeziora, które w powierzchni zlewni bezpośredniej stanowią około 76 %. Pozostałą część zajmują lasy 
− 12 % i łąki − 2 % oraz obszary zabudowane − 10 %.  

Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowe-
go. Gospodarkę rybacką prowadzi Gospodarstwo Rybackie „Gosła-
wice” Spółka z o.o. w Koninie. W końcowym odcinku kanału 
zrzutowego elektrowni oraz w jeziorze, równolegle do kanału, Zespół 
Hodowli Ryb Wąsosze prowadzi hodowlę sadzową narybku pstrąga w 
okresie zimowo-wiosennym. Wody kanału zrzutowego w okresie 
letnim zakwalifikowano do III klasy ze względu na miano Coli. 

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2003 roku, jezioro za-
kwalifikowano do III klasy czystości pod względem bakteriologicz-
nym i II klasy pod względem fizykochemicznym.  

W części zbiornika ma miejsce zaburzenie występującej stratyfi-
kacji letniej wód związanej z wprowadzaniem ciepłych wód z obiegu 
chłodniczego elektrowni. Na większości stanowisk występuje całko-
wite odtlenienie warstwy naddennej oraz intensywny zapach H2S.  

Jezioro jest nie w pełni stratyfikowane. Latem na większości sta-
nowisk stwierdzono całkowity deficyt tlenowy w warstwie przyden-
nej z intensywnym zapachem H2S. Wielkość przewodności 
elektrolitycznej właściwej wiosną w warstwie powierzchniowej nie 
mieściła się w żadnej z klas czystości. Poziom III klasy osiągały stę-
żenia fosforanów i azotu amonowego latem w warstwie naddanej. 
Pozostałe substancje biogenne oraz wskaźniki określające ilość mate-
rii organicznej występowały na poziomie I/II klasy czystości. 

Stan sanitarny jeziora w ocenie ogólnej na większości stanowisk 
wskazywał na III klasę i był zdecydowanie gorszy w sezonie letnim. 
Świadczy to o dużym obciążeniu wód jeziora zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze znacznie rozwiniętej rekreacji.  

Średni wskaźnik saprobowości sestonu wiosną i latem wskazywał 
na wody β-mezosaprobowe. Wskaźniki świadczące o produkcji pier-
wotnej chlorofilu „a” i widzialność krążka Secchiego kształtowały się 
na poziomie III klasy, a suchej masy sestonu – II klasy czystości.  

Plankton jeziora można określić jako okrzemkowy. Liczebności fi-
toplanktonu były niższe w warstwach naddennych niż powierzchnio-
wych oraz niższe w okresie wiosennym niż letnim. Wśród okrzemek 
najliczniej reprezentowane były: wiosną gatunki Synedra acus v. angusti-
ssima, Asterionella formosa, latem − Melosira granulata. W znacznie 
mniejszych grupach fitoplanktonu występowały zielenice i sinice. 

Liczebność zoplanktonu wiosną w warstwie powierzchniowej i naddennej była zbliżona, latem znaczniej 
zróżnicowana. Do najliczniej oznaczanych wśród gatunków mikrofauny należały: z wrotków Keratella cochlearis 
i Polyarthra sp. (wiosna i lato), Trichocerca sp. (lato), ze skorupiaków Nauplius (Copepoda) oraz wioślarki. 

W porównaniu do badań przeprowadzonych w 1998 roku, jezioro pozostało w III klasie czystości ze 
względu na skażenie bakteriologiczne. Pod względem fizyko-chemicznym nastąpiła poprawa jakości wody 
do II klasy, na co wpływ miało obniżenie stężeń substancji biogennych.  

W trofii zbiornika nie zauważa się wyraźnych zmian, jednak wysoka presja człowieka związana z usytu-
owaniem w pobliżu 80-tysięcznego miasta Konina, intensywne wykorzystanie dla sportów motorowodnych 
i rekreacji, a także dopływ wód z otwartego obiegu chłodzenia elektrowni mogą przyspieszyć naturalne pro-
cesy „starzenia się” jeziora.  
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4.2.3.3. Jezioro Kownackie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 89,7 ha  
• objętość – 5731,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 21,6 m 
• głębokość średnia – 6,4 m 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – III 

Jezioro Kownackie położone jest na pograniczu gmin: 
Orchowo powiat Słupca i Wilczyn powiat Konin, na tere-
nie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Jezioro Kownackie stanowi głębszą część Jeziora 
Kownacko-Wójcińskiego, które obecnie jest podzielone 
na dwa zbiorniki. Podział nastąpił w wyniku obniżenia się 
poziomu wody o około 1,3 m (IMGW Poznań 1992). Jest 
typowym jeziorem rynnowym, wchodzącym w skład 
Rynny Jezior Wilczyńskich, o silnie wydłużonym kształ-
cie z północnego-wschodu na południowy-zachód. Linia 
brzegowa jest dobrze rozwinięta, urozmaicona licznymi 
cyplami i zatokami. Południowe ploso jeziora, podobnie 
jak jego środkowa część, odznacza się stromymi stokami 
misy jeziornej. Część północna zbiornika oraz wyraźne 
przewężenie rynny występujące w jego południowej części 
są zdecydowanie płytsze, charakteryzujące się licznymi 
wypłyceniami. Znaczną część jeziora zajmuje rozległy 
głęboczek, z głębokością maksymalną 21,6 m.  

Jezioro od strony południowo-zachodniej połączone jest z Jeziorem Suszewskim, od strony wschodniej 
z Jeziorem Wilczyńskim. Odpływ jeziora stanowi połączenie z Jeziorem Ostrowskim. 

W zlewni bezpośredniej jeziora około 54 % powierzchni stanowią grunty orne, lasy około 42 %, łąki 4 %. 
Jedyne zabudowania stanowi położona nad jeziorem miejscowość Mrówki, w której znajdują się prywatne 
domki letniskowe oraz gospodarstwo agroturystyczne. Zbiornik jest jeziorem typu leszczowego, gospodarkę 
rybacką prowadzi Związek Wędkarski w Koninie. 

W 2003 roku wody jeziora były w pełni stratyfikowane. Charakterystycznym zjawiskiem dla wszystkich 
badanych stanowisk był fakt, że począwszy od warstwy metalimnionu następował gwałtowny spadek zawar-
tości tlenu rozpuszczonego, włącznie do całkowitego odtlenienia wody, któremu w warstwie naddennej to-
warzyszył intensywny zapach H2S.  

Latem w warstwie naddennej stwierdzono pozaklasową zawartość BZT5 i fosforanów, a wiosną wielkość 
przewodności elektrolitycznej właściwej. Na poziomie III klasy utrzymywały się badane wiosną i latem 
w obydwu warstwach związki azotu oraz ilość materii organicznej wyrażonej wskaźnikiem ChZT-Cr latem 
pod powierzchnią. Stężenie fosforu całkowitego latem w warstwie naddanej utrzymywało się w normach II 
klasy, a fosforanów wiosną w warstwie powierzchniowej na poziomie I klasy.  

Stan sanitarny wiosną na wszystkich stanowiskach wykazywał I klasę czystości. Latem nieznacznie się 
pogorszył na jednym ze stanowisk i odpowiadał II klasie. Średnia wartość wskaźnika saprobowości zbliżona 
wiosną i latem, pozwoliła zaliczyć wody do strefy betamezosaprobowej. Wskaźniki produkcji pierwotnej: 
chlorofil „a”, sucha masa sestonu i widzialność krążka Secchiego kwalifikowały wodę do II klasy.  

Liczebność fitoplanktonu była najwyższa wiosną, dominowały okrzemki i zielenice. Wiosną i latem 
oznaczano głównie sinice: Aphanizomenon flos-aquae, Lyngbya sp, Chroococcus turgidus, Gomphosphaeria 
naegeliana, Microcystis aeruginosa.  

Liczebność zooplankonu była zbliżona wiosną i latem. Wiosną najliczniejszą grupą były wrotki, latem skoru-
piaki, mniej licznie występowały orzęski i mięczaki. Dominujące wśród wrotków były: Keratella cochlearis, 
Keratella quadrata, Polyarthra vulgaris, wśród skorupiaków: Cyclops strenuus, forma larwalna Nauplius. 
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Niezadowalający obraz stanu czystości wód jeziora (III klasa) oraz III kategoria podatności na degradację, 
świadczą jednoznacznie o dużym zanieczyszczeniu zbiornika i jego małej odporności na wpływy z zewnątrz.  

W porównaniu do badań przeprowadzonych w 1998 roku, stan czystości jeziora uległ pogorszeniu pod 
względem fizyko-chemicznym z klasy II do III i bakteriologicznym z klasy I do II.  

Konieczna jest stała kontrola jakości wód akwenu, zwłaszcza południowego plosa, gdzie zaobserwowano 
pozaklasowe wartości związków organicznych oraz biogennych. 

4.2.3.4. Jezioro Kosewskie (Naprusewskie) 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia –  87,6 ha  
• objętość – 4025,94 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 8,6 m 
• głębokość średnia – 4,6 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 16,9 km2 

KLASA CZYSTOŚCI –  II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  III 

Jezioro Kosewskie, zwane również Napru-
sewskim, położone jest w północnej części 
powiatu słupeckiego, w gminie Ostrowite. 
Znajduje się ono na terenie Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego. 

Kształt jeziora jest regularnie wydłużony po 
linii wschód-zachód. Linia brzegowa jest średnio 
rozwinięta, a teren otaczający jezioro równinny. 
Ukształtowanie dna zbiornika jest płaskie i wy-
równane, jedynie w części zachodniej znajduje 
się większe zagłębienie. Stoki misy jeziora opa-
dają łagodnie, a skrajne części akwenu (zachod-
nia i wschodnia) charakteryzują się znacznymi 
wypłyceniami. Rowy łączą zbiornik z jeziorami 
Powidzkim i Kańskim (Skrzynka). Jedyną miej-
scowością położoną nad jeziorem Kosewskim 
jest wieś Lipnica. 

Powierzchnię zlewni bezpośredniej stanowią w 70 % grunty orne i w 12 % łąki. Jedyny kompleks leśny 
występuje na południowo-wschodnim brzegu jeziora i zajmuje powierzchnię 17,4 %.  

Zbiornik ze względu na typ rybacki zaliczony jest do jezior leszczowych, gospodarkę na tym terenie prowadzi 
prywatny dzierżawca. Ponadto jezioro wykorzystywane jest w celach turystyczno-wypoczynkowych. Na 
wschodnim brzegu jeziora znajdują się domki letniskowe. Przewaga pół uprawnych w zlewni bezpośredniej oraz 
zabudowa letniskowa mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia wód jeziora. 

Jezioro nie jest w pełni stratyfikowane. Średnia wartość tlenu rozpuszczonego utrzymywała się na po-
ziomie II klasy. Jednak dobre natlenienie wody w warstwie naddennej było tylko na stanowisku w części 
wschodniej jeziora. Na pozostałych stanowiskach występował deficyt tlenowy z charakterystycznym zapa-
chem H2S w części zachodniej zbiornika. 

Zawartość materii organicznej kwalifikuje akwen do II klasy czystości. Wiosną i latem zawartość związków 
fosforowych wskazywała na I klasę czystości, a związków azotowych na II klasę. Jedynym wskaźnikiem dyskwa-
lifikującym wodę w jeziorze była przewodność elektrolityczna właściwa.  

Wiosną, wartości miana Coli odpowiadały normom I klasy czystości. Latem podwyższoną liczebność 
bakterii kałowych (II klasa) notowano na skrajnych stanowiskach, natomiast centralna część akwenu charak-
teryzowała się wodami klasy I. 

Wskaźniki saprobowości utrzymywały się na poziomie II klasy i wskazywały na wody β-mezosaprobowe. 
Przeźroczystość wód jeziora były stosunkowo dobra, a produkcja biologiczna na wszystkich badanych sta-
nowiskach niewielka.  

W okresie wiosennym w zbiorowisku fitoplanktonu wyróżniały się okrzemki. Najobficiej wystąpiły ga-
tunki: Synedra acus v. angustissima, Melosira granulata., Stephanodiscus hantzschii, a także nieczęsty w je-
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w jeziorach naszego regionu gatunek Centronella reicheltii. Latem, w licznym jeszcze sąsiedztwie okrzemek 
pojawiły się eugleniny. Ich występowanie wskazuje na możliwość zachodzenia niekorzystnych zmian w tym 
jeszcze nie zdegradowanym biologicznie ekosystemie wodnym. Sinice, charakterystyczne dla sezonu letnie-
go, w trakcie tegorocznych badań występowały również w chłodniejszym sezonie wczesnowiosennym. 

Zooplankton nie był liczny, z przewagą wrotków i skorupiaków. Z wrotków prawie na wszystkich stano-
wiskach były obecne Keratella sp. i Polyarthra sp. (wiosna i lato) oraz Trichocerca sp. (lato). Wśród skoru-
piaków najczęściej oznaczano Copepoda – Eudiaptomus gracilis oraz stadium młodociane Nauplius.  

Ilościowe i jakościowe relacje między podstawowymi grupami zooplanktonu i fiotoplanktonu charaktery-
zują ogół środowisk o umiarkowanym zanieczyszczeniu. Można stwierdzić, że jezioro zachowuje jeszcze 
cechy wskazujące na średni poziom trofii. 

W porównaniu do badań z 1999 roku, jezioro zachowało tę samą II klasę ze względu na parametry fi-
zyczno-chemiczne, przy widocznej poprawie wartości niektórych wskaźników (ChZT-Cr, azot całkowity, 
widzialność krążka Secchiego) z klasy III do II. Nastąpiła również poprawa do poziomu norm II klasy czy-
stości stanu sanitarnego wód jeziornych. 

W celu utrzymania II klasy czystości wód, należy przestrzegać zasad gospodarki ściekowej w całej zlewni 
oraz zagospodarowania turystycznego terenu. 

4.2.3.5. Jezioro Popielewskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia –  300,0 ha  
• objętość – 34656,3 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 48,8 m 
• głębokość średnia – 11,6 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 151,5 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Popielewskie położone jest około 11 km na wschód od Gnie-
zna, na terenie gminy Trzemeszno, w jednej z licznych na Pojezierzu 
Gnieźnieńskim rynien jeziornych, rozprzestrzeniającej się od Mogilna 
(Jezioro Mogileńskie) po Jezioro Wierzbiczańskie. Posiada stały kontakt 
z Jeziorem Ostrowickim poprzez Kanał Zieleń, natomiast Kanał Fosa 
umożliwia połączenie pomiędzy zlewniami Panny i Wełny. Zbiornik 
zasilany jest przez szereg niewielkich okresowo suchych cieków. 

Jezioro ma kształt silnie wydłużony z północnego-wschodu na połu-
dniowy-zachód. Dno jest zróżnicowane, z licznymi przegłębieniami. 
W zbiorniku wyróżnić można obok środkowej, najobszerniejszej i najgłęb-
szej części, osiągającej głębokość 48,8 m, ploso wysunięte na północny-
wschód rozdzielające się na dwie odnogi o przegłębieniach 10,8 m i 11,0 m 
oraz wysunięte na południe rozgałęzione ploso o głębokości 8,2 m.  

Teren otaczający zbiornik stanowią w większości grunty orne dochodzą-
ce do wysokich skarp jeziora. Brzegi jeziora wznoszą się nawet 10–15 m nad 
poziom wody przy nachyleniu zboczy do 25º. Wzdłuż brzegów zbiornika 
porastają w niewielkich skupiskach krzewy i zadrzewienia. Roślinność 
wynurzona występuje na około 11 % powierzchni jeziornej, porastając do 
80 % długości linii brzegowej.  

Zlewnię bezpośrednią jeziora, o powierzchni 8,59 km2, zajmują pra-
wie w całości grunty orne – 95,5 %. Na lasy, położone na niewielkim 
odcinku przy wpływie Kanału Folusz oraz łąki przy południowym krańcu 
zbiornika przypada 1,5 % zlewni. Pozostałą część stanowią zabudowania 
wsi: Zieleń, Popielewo, Lubiń oraz miasta Trzemeszno.  

Wody z jeziora wykorzystywane są do nawodnień rolniczych oraz ce-
lów produkcyjnych przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w 
Trzemesznie oraz Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Lubinie. Do tej 
pory zbiornik nie jest wykorzystywany w celach rekreacyjnych i turystycz-
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nych W ostatnich latach nad jeziorem na wysokości Wydartowa powstało kilka domków letniskowych.  
Znaczącym źródłem zanieczyszczenia wód jeziora są spływy z pól. Istnieje również możliwość przedo-

stawania się do wód ścieków bytowych z gospodarstw spółdzielczych (dwie duże fermy hodowlane) oraz 
gospodarstw indywidualnych będących w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika.  

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód od lat są ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z mia-
sta Trzemeszno. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia zlokalizowana w pobliżu jeziora (około 300 m) 
kieruje ścieki poprzez Kanał Fosa. Problemem są ścieki deszczowe z terenów miejskich odprowadzane bez-
pośrednio do zbiornika. Ścieki produkcyjne powstające w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego 
w Trzemesznie kierowane są na pola rolniczego wykorzystania ścieków. Ścieki bytowe z zakładu po oczysz-
czeniu mechaniczo-biologicznym i hydrobiologicznym, kierowane są do jeziora poprzez Kanał Folusz. 

Jezioro Popielewskie w warunkach naturalnych byłoby umiarkowanie podatne na degradację — sklasyfi-
kowano je w II kategorii. Najniżej na poziomie III kategorii określono stosunek objętości jeziora do długości 
jego linii brzegowej oraz sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej. Zbiornik jest jednak od lat silnie 
obciążony bezpośrednim i pośrednim dopływem ścieków. W związku z tym jego wody nie odpowiadają żadnej 
z klas czystości.  

Na ocenę czystości wód w jeziorze wpłynęło niedotlenienie warstwy naddennej, ponadnormatywna wiel-
kość przewodności elektrolitycznej właściwej, stężenia fosforanów wiosną przy powierzchni i latem nad dnem 
oraz fosforu całkowitego latem nad dnem. Odnotowano nieznaczny spadek stężeń związków fosforowych w sto-
sunku do badań wcześniejszych. Natomiast zawartość związków azotu wzrosła; azot mineralny wiosną dyskwali-
fikował wody, azot amonowy i całkowity zaliczono do III klasy. Znaczna ilość substancji biogennych w wodach 
odzwierciedliła się wysoką ponad normatywną zawartością chlorofilu „a”, ilości suchej masy sestonu określono 
na poziomie norm II klasy. 

Zawartość materii organicznej wyrażonej wskaźnikami ChZT-Cr i BZT5 mieściła się w normach III kla-
sy. Widzialność krążka Secchiego wiosną oznaczono w III klasie, natomiast latem była zdecydowanie niż-
sza, poza zakresem dopuszczalnym. Stan sanitarny odpowiadał II klasie czystości. 

Zawartość w wodach metali ciężkich oraz pestycydów chloroorganicznych odpowiadała I klasie, natomiast 
stężenie fenoli lotnych wiosną w północno-wschodniej części zbiornika przekraczało normy dla III klasy czy-
stości określone rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 5.11.1991 roku /Dz. U. Nr 116, poz. 503/. 

Plankton roślinny wiosną to głównie okrzemki: Stephanodiscus hantzschi, Cyclotella sp., Synedra acus 
i Asterionella formosa. Latem przeważały gatunkowo zielenice a ilościowo sinice.  

Wiosną pierwotniaki rozwijały się dość licznie, dominowały wiciowce bezbarwne i orzęski. W wrotko-
wo-skorupiakowym zooplanktonie przeważały wrotki, głównie: Keratella cochlearis, Keratella quadrata, 
Brachionus angularis, Polyarthra dolichoptera oraz Synchaeta oblonga. Również latem jakościowo domi-
nowały wrotki, głównie Keratella cochlearis i Trichocerca capucina.  

Wskaźniki trofii określiły żyzność zbiornika na poziomie daleko posuniętej eutrofii. Natomiast zooplanktono-
wy wskaźnik trofii określił trofię najobszerniejszej części zbiornika jako wysoką eutrofię, w pozostałych plosach 
jako politrofię. Potwierdziły to badania hydrobiologiczne; wysoka liczebność fitoplanktonu, zakwit okrzemkowy 
wiosną oraz zakwit sinicowo-zielenicowy latem. 

4.2.3.6. Jezioro Ostrowickie (Prymasowskie) 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia –  276,4 ha  
• objętość – 21233,7 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 27,0 m 
• głębokość średnia – 7,7 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 33,1 km2 

KLASA CZYSTOŚCI  –  II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  II 

Jezioro Ostrowickie położone jest około 11 km na wschód od Gniezna, na granicy gmin Trzemeszno 
i Witkowo. Stanowi odgałęzienie rynny jeziornej rozprzestrzeniającej się od Mogilna (Jezioro Mogileńskie) 
przez Jezioro Popielewskie do Jeziora Wierzbiczańskiego. Od 1998 roku jezioro wpisane jest w obszar Po-
widzkiego Parku Krajobrazowego.  

Zbiornik posiada charakterystyczne, prawie równomierne rozczłonkowanie w trzech kierunkach: północ-
nym, zachodnim i południowo-wschodnim. Dno zbiornika jest urozmaicone z licznymi wypłyceniami i kil-
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koma przegłębieniami oraz wyniesieniem w postaci wyspy, o powierzchni 1,89 ha, w północnej odnodze. 
Zachodnie ploso osiąga głębokość 11,5 m, w środkowej części występuje 19,4 m przegłębienie zbiornika, 
w południowo-wschodniej części głębokość dochodzi do około 10 m, natomiast największa − 27,0 m wystę-
puje w odnodze północnej.  

Teren otaczający zbiornik stanowią 
w większości grunty orne dochodzące do 
wysokich skarp jeziora. Stromizny ciągną 
się nieprzerwanie po kilkaset metrów 
wzdłuż brzegów zbiornika na przemian 
z obniżeniami terenu, na które składają się 
łąki oraz mokradła porosłe trzciną, krze-
wami i drzewami. Roślinność wynurzona 
porasta brzeg pasem od 5 do 20 m, a na 
wypłyconych partiach dna, szczególnie 
w odnodze południowo-wschodniej osiąga 
miejscami szerokość od 80 do 100 m. Wy-
jątek stanowi głęboka, o dużych spadkach 
dna odnoga północna, której brzegi po-
zbawione są praktycznie roślinności. 

Jezioro Ostrowickie zasilane jest przez 
szereg niewielkich rowów okresowo su-
chych, odpływ stanowi ciek zwany „kana-
łem Zieleń” łączący zbiornik z Jeziorem 
Popielewskim. Na kanale posadowiono 
próg piętrzący wodę. Z jeziora wypływa 
również Kanał Trzemżel, okresowo suchy, 
przepływający wzdłuż stawów hodowla-
nych zlokalizowanych w rejonie wsi 
Ostrowite.  

Jezioro Ostrowickie należy do jezior 
sielawowych przechodzących w leszczowe. 
Gospodarka rybacka na jeziorze prowadzona jest przez prywatne Gospodarstwo Rybackie w Skorzęcinie. 

Zlewnię bezpośrednią jeziora, o powierzchni 4,48 km2, w większości stanowią grunty orne − 85,8 % oraz łąki 
− 8,0 %. Lasy położone przy zachodnim plosie jeziora zajmują jedynie 3,6 % powierzchni zlewni. Pozostała 
część to zabudowania wsi: Bieślin, Ostrowite, Ostrowite Prymasowskie oraz Ostrowite Trzemeszańskie. 

Obciążenie zbiornika rekreacją jest niewielkie. W ostatnich latach nad jeziorem powstały nieliczne działki re-
kreacyjne z domkami letniskowymi, zlokalizowane głównie na skarpach północnej i zachodniej odnogi zbiornika. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jeziora są znaczne spływy z pól, ułatwione dzięki wysokim 
i stromym brzegom zbiornika. Istnieje możliwość przedostawania się do wód jeziornych ścieków bytowych 
z gospodarstw i budynków indywidualnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika.  

Zwiększona podatność zbiornika na wpływy zewnętrzne powodowana jest niewielkim udziałem wód 
w warstwie hypolimnionu, niekorzystnym stosunkiem długości linii brzegowej do objętości jeziora zwięk-
szającym możliwość kontaktu masy wody w jeziorze z otaczającym terenem oraz typowo rolnicze zagospo-
darowanie zlewni bezpośredniej. 

Wypadkowa wskaźników fizyczno-chemicznych badanych w roku 2003 określiła II klasę czystości, co 
stanowi poprawę jakości wód w stosunku do badań w prowadzonych roku 1995 (III klasa). 

Na ocenę czystości wód w jeziorze wpłynęło przede wszystkim słabe natlenienie latem wód nad dnem. 
Stwierdzono również wysoką, nie odpowiadającą normom przewodność elektrolityczną właściwą oraz wy-
sokie stężenia fosforanów latem nad dnem. Z pozostałych związków biogennych; azot mineralny wiosną, 
azot amonowy i fosfor całkowity latem oznaczono na poziomie norm III klasy. Stężenie azotu całkowitego 
utrzymywało się w normach II klasy. 

Zawartość chlorofilu „a” oraz suchej masy sestonu odpowiadała I klasie czystości, wykazując znaczną popra-
wę w stosunku do wcześniejszych badań. Zmniejszyła się również zawartość materii organicznej w wodach jezio-
ra, wskaźniki określające jej poziom ChZT-Cr i BZT5 mieściły się w I/II klasie. Przezroczystość wód była 
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znaczna 2,7−2,8 m wiosną i 2,3−2,5 m latem. Dla stanu sanitarnego wyznaczono II klasę czystości, o czym zade-
cydowało miano coli typu kałowego latem, pod powierzchnią, w zachodnim plosie na wysokości wsi Bieślin 
i Ostrowite Prymasowskie. Na pozostałych stanowiskach odnotowano I klasę czystości.  

Zawartość metali ciężkich, cyjanków i pestycydów chloroorganicznych odpowiadała I klasie czystości wód, 
a ilość fenoli wiosną w zachodnim plosie zbiornika zaliczono do klasy II − określonej rozporządzeniem MOŚZ-
NiL z dnia 5.11.1991 roku /Dz. U. Nr 116, poz. 503/. 

Wody rowów zasilających jezioro nie wpływają w znaczący sposób na stan czystości jego wód, głównie 
ze względu na niewielki przepływ. 

Fitoplankton roślinny wiosną charakteryzowała przewaga okrzemek oraz złotowiciowców. Gatunkiem 
dominującym była okrzemka Asterionella formosa i Cyclotella. Latem jakościowo dominowały zielenice, 
w zachodnim plosie również sinice z dominacją Gomphosphaeria pusilla i Lyngbya limnetica. 

W zooplanktonie wiosennym, pierwotniaki rozwijały się dość licznie, dominowały wiciowce bezbarwne 
i orzęski. Zooplankton wrotkowo-skorupiakowy charakteryzował się jakościową i ilościową z przewagą 
wrotków, głównie: Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Polyarthra dolichoptera, Filinia longiseta. 
Latem zooplankton był dość ubogi ilościowo, dominowały wrotki (Keratella cochlearis, Keratella quadrata 
i Trichocerca capucina) oraz widłonogi reprezentowane przez organizmy z rzędu Cyclopoida. 

Wyznaczone wskaźniki trofii pozwoliły określić żyzność zbiornika na poziomie górnej granicy mezotro-
fii, co potwierdzają badania hydrobiologiczne; niezbyt wysoka liczebność fitoplanktonu, brak zakwitów, 
dominacja okrzemek i złotowiciowców. Zooplanktonowy wskaźnik trofii określił trofię zbiornika na pozio-
mie mezotrofii i niskiej eutrofii. Porównanie z badaniami wcześniejszymi wskazuje na znaczne obniżenie się 
żyzności wód Jeziora Ostrowickiego. 

4.2.4. 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. Z nielicznych jezior tego regionu 
badaniami w 2003 roku objęto największe: Jezioro Wolsztyńskie i Berzyńskie oraz Kuźnickie położone w 
pobliżu Wolsztyna. Na pograniczu Równiny Opalenickiej i Równiny Poznańskiej ciągnie się rynna z jezio-
rami Niepruszewskim i Tomickim, które również ujęto w programie badań w roku 2003. Kolejny monitoro-
wany zbiornik Jezioro Kierskie znajduje się na Wzgórzach Owińsko-Kierskich, obszarze moreny fazy 
poznańskiej rozciągającej się na północny-zachód od Poznania. 

4.2.4.1. Jezioro Wolsztyńskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia –  124,2 ha  
• objętość – 2522,6 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 4,2 m 
• głębokość średnia – 2,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 193,5 km2 

KLASA CZYSTOŚCI  –  III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ  –  III 

Jezioro położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wolsztyna, na jego 
północnym krańcu. Jest jeziorem przepływowym, należącym do zlewni 
Dojcy – prawostronnego dopływu Północnego Kanału Obry. Rzeka Doj-
ca dopływa do zbiornika z północy i odpływa z południowego krańca 
w stronę Jeziora Berzyńskiego.  

Jezioro ma kształt wydłużony, o osi z północnego zachodu na połu-
dniowy zachód. W części środkowej znacznie poszerza się w kierunku 
wschodnim; w tej części jeziora znajduje się wyspa o powierzchni 1,3 ha 
(Wyspa Tumidaj). Jezioro osłonięte jest wąskim pasem drzew. Od połu-
dnia do linii brzegowej przylegają zabudowania Wolsztyna oraz tereny 
rekreacyjne. Po stronie północno-zachodniej do jeziora dochodzą zabu-
dowania wsi Karpicko, od północnego-wschodu w odległości około 1 km 
znajduje się wieś Chorzemin.  
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Jezioro położone jest na obszarze chronionego krajobrazu. W sąsiedztwie dopływu do jeziora znajduje się re-
zerwat przyrody Bagno Chorzemińskie (rezerwat torfowiskowy ścisły o powierzchni 3,76 ha) oraz użytek ekolo-
giczny Rozlewiska rzeki Dojcy (obszary podmokłe o powierzchni 2,29 ha). Otoczenie Jeziora Wolsztyńskiego to 
tereny atrakcyjne turystycznie, odpowiednie dla miłośników pieszych wędrówek, wędkarstwa i łowiectwa. Samo 
jezioro ze względu na małą przezroczystość wody i muliste dno nie zachęca do kąpieli. 

Jezioro Wolsztyńskie należy do grupy jezior bardzo podatnych na degradację, o wodach obecnie już silnie za-
nieczyszczonych. Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych zbiornika jest niekorzystny: jezioro jest płytkie, 
niestratyfikowane, ze zlewnią o dużej powierzchni i znaczną wymianą wody w roku, szacowaną na około 950 % 
rocznie. Jedyną cechą korzystniejszą jest różnorodny sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej. 

Jezioro należy do typu jezior linowo-szczupakowych; prowadzona jest na nim gospodarka rybacka. 
Zlewnia jeziora jest użytkowana w sposób różnorodny. Do zbiornika odprowadzane są jedynie wody desz-

czowe z miasta oraz zanieczyszczenia pośrednie dopływające wraz z wodami cieków. Zagrożeniem mogą być 
także nieprawidłowości w gospodarce ściekowej na terenach indywidualnej zabudowy letniskowej w Karpicku.  

Jezioro jako płytkie nie jest stratyfikowane. Wyniki przeprowadzonych w roku 2003 badań wykazały, że 
w ocenie stanu fizykochemicznego Jezioro Wolsztyńskie odpowiadało klasie III. Wskaźniki określające po-
ziom zanieczyszczenia materią organiczną były zróżnicowane: od klasy I do nie odpowiadającej normom. 
Wody jeziora zawierały nadmierne ilości substancji biogennych, świadczące o wielkości produkcji pierwot-
nej, przekraczające normy. Zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością miana Coli mieściło się 
w granicach klasy III. 

Wiosną w planktonie dominowały okrzemki (79–87 %), poza tym licznie występowały kryptofity. 
W okresie letnim w składzie planktonu dominowały sinice (83–89 %). 

Jezioro Wolsztyńskie dotychczas badane było trzykrotnie, w latach 1989, 1995/96 i 1998. Porównanie 
oceny punktowej wskaźników fizykochemicznych z roku 1998 i 2004 wskazuje na poprawę stanu czystości 
wód, przy jednoczesnym pogorszeniu stanu sanitarnego wód z klasy I do III. Analiza poszczególnych 
wskaźników pozwala stwierdzić, że zmniejszyło się ogólne zanieczyszczenie wód materią organiczną przy 
wzroście poziomu zanieczyszczenia substancjami trudnorozkładalnymi. W roku 2003 korzystniejsze są 
wskaźniki określające zasobność wód w związki azotu, wzrosła natomiast znacznie zawartość fosforu ogól-
nego w wodach. Wskaźniki produkcji pierwotnej nie zmieniły się znacząco, zwiększyła się biomasa plankto-
nu, ale zmniejszyła się zawartość chlorofilu „a”.  

We wszystkich badanych w okolicach Wolsztyna i Zbąszynia jeziorach występował silny rozwój fito-
planktonu. W kolejnych latach badań średnia (wiosna i lato) koncentracja chlorofilu „a” wielokrotnie prze-
kraczała dopuszczalne wartości. 

Zagrożenie jakości wód jeziora wynika z sąsiedztwa zabudowy miejskiej. Zagrożeniem może być także 
brak higienizacji nowo powstającej zabudowy letniskowej w Karpicku. Podstawowym zadaniem dla popra-
wy jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego jest z pewnością wyeliminowanie tego zagrożenia oraz odcięcie 
źródeł zanieczyszczeń z przylegających do linii brzegowej terenów miejskich. Źródłem wtórnego zanie-
czyszczania wód są także ładunki zanieczyszczeń zdeponowane uprzednio w osadach dennych. 

4.2.4.2. Jezioro Berzyńskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 330,8 ha  
• objętość – 7839,8 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 4,5 m 
• głębokość średnia – 2,4 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 210,9 km2 

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

Jezioro Berzyńskie leży na południowy zachód od Wolsztyna. Zabudowania miasta otaczają północne 
brzegi jeziora, od północnego wschodu do linii brzegowej przylega wieś Berzyna, a od północnego zachodu 
– wieś Niałek Wielki. Do jeziora położonego w zlewni Dojcy dopływają poprzez tzw. Rów Miejski oraz 
rowy odwadniające, wody z pól filtracyjnych oczyszczalni ścieków dla miasta. Wokół jeziora wybudowana 
jest kanalizacja opaskowa; wody przerzucane są do zbiornika poprzez pompownie. Odpływ z jeziora jest 
regulowany jazem na Dojcy wypływającej z jeziora. Drugi odpływ wód stanowi Kanał Pintus, łączący jezio-
ro z jeziorem Świętym (Krutla). Wymiana wody w roku wynosi około 350 %.  
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Jezioro ma kształt owalny i dość regularną konfigurację dna. Należy do rybackiego typu jezior linowo-
szczupakowych; na jeziorze jest prowadzona gospodarka rybacka. Jezioro i jego otoczenie położone są na 
obszarze chronionego krajobrazu. Zbiornik nie jest wykorzystywany rekreacyjnie, brak również kąpielisk, 
korzystają z niego głównie żeglarze. Północno-zachodnie obrzeże jeziora jest terenem atrakcyjnym dla spa-
cerów, a tereny położone dalej na południe są odpowiednie dla bytowania rozmaitych gatunków ptaków. 

Zlewnia jeziora użytkowana jest w sposób różnorodny. Znaczny udział mają grunty orne oraz użytki zielone; 
północny brzeg jeziora jest bagnisty i porośnięty krzewami. Zlewnia bezpośrednia jest ograniczona groblami cią-
gnącymi się wokół jeziora, obejmuje ścisłą strefę przybrzeżną, która w całości zagospodarowana jest łąkami. 

Zanieczyszczenia z punktowych źródeł doprowadzane są do jeziora za pośrednictwem Rowu Miejskiego, 
gdzie kierowane są oczyszczone ścieki z modernizowanych oczyszczalni: mleczarni i oczyszczalni komu-
nalnej w Wolsztynie. Modernizowana (październik 2003 roku) 
oczyszczalnia komunalna, wcześniej jedynie mechaniczna z 
osadnikiem Imhoffa i polami irygacyjnymi, nie dawała wyma-
ganego efektu oczyszczania. 

Jezioro Berzyńskie dotychczas było badane dwukrotnie: w ro-
ku 1989 i 1998. Badania w roku 2003 wykazały nie odpowiada-
jący normom czystości stan fizykochemiczny wód jeziora. Ze 
względu na pomierzone wartości miana Coli wody jeziora kwali-
fikowały się do klasy II. Dodatkowym potwierdzeniem złego 
stanu wód było stwierdzone niewielkie przekroczenie dopusz-
czalnych stężeń substancji ekstrahujących się eterem naftowym.  

Analizy hydrobiologiczne wykazały, że w okresie wiosen-
nym w planktonie jeziora występowały głównie sinice z ga-
tunkiem Oscillatoria redeckei oraz okrzemki; w okresie letnim 
zdecydowana przewagę w planktonie miały sinice (89–94 % 
udziałów w próbach). 

Jezioro Berzyńskie należy do grupy jezior wyjątkowo po-
datnych na degradację, o wodach nadmiernie zanieczyszczo-
nych. Porównanie wskaźników zanieczyszczeń z badań z roku 
1998 i 2003 wskazuje na pogorszenie fizykochemicznego 
i sanitarnego stanu wód: przede wszystkim zwiększyła się 
zawartość związków biogennych (azotu i fosforu) w wodach jeziora i wzrosła wielkość produkcji pierwot-
nej. Skład gatunkowy i ilościowy planktonu wskazuje na silną eutrofizację wód. Zauważalny wzrost pozio-
mu zanieczyszczenia wód jeziora materią organiczną w ostatnich latach i coraz silniejszy rozwój 
fitoplanktonu w jeziorze może świadczyć zarówno o zwiększaniu się ładunków zanieczyszczeń zawartych 
w wodach dopływających do jeziora, jak i funkcjonowaniu bardzo znaczącego źródła zanieczyszczeń we-
wnętrznych, jakim są osady denne. 

Niekorzystne cechy morfometryczne i zlewniowe wraz z ciągłym zanieczyszczaniem spowodowanym silnymi 
oddziaływaniami antropogennymi sprawiają, że poprawa fizykochemicznej jakości wód jeziora Berzyńskiego jest 
praktycznie niemożliwa. Celowe jest natomiast podjęcie działań dla poprawy stanu sanitarnego wód. 

4.2.4.3. Jezioro Kuźnickie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 75,7 ha  
• objętość – 5264,9 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 13,2 m 
• głębokość średnia – 7,0 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 2,9 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – II 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Kuźnickie położone jest w zachodniej części gminy Rakoniewice, około 12 km na południe od 
Nowego Tomyśla, w dolinie otoczonej zalesionymi pagórkami. Jezioro znajduje się na pograniczu dwóch 
zlewni: Szarki i Dojcy, choć formalnie zaliczane jest do zlewni Szarki. Dolinę, w której położone jest Jezioro 
Kuźnickie i dolinę rzeki Dojcy rozdzielają zalesione, pagórkowate wydmy. Jezioro praktycznie należałoby 
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zaliczyć do zbiorników bezodpływowych, jedyny odpływ zlokalizowany na zachodnim brzegu został zasy-
pany, obecnie brak możliwości odpływu wód. Wymiana wody w roku szacowana jest na około 7 %. 

W granicach zlewni bezpośredniej brak zabudowy osadniczej, 
w bliskim sąsiedztwie znajdują się dwie wsie: Boruja i Kuźnica Zbą-
ska, przy czym ta ostatnia położona jest już w granicach zlewni rzeki 
Dojcy. W sezonie letnim jezioro jest wykorzystywane w celach re-
kreacyjnych. Kąpieliska zlokalizowane są na południowym krańcu 
jeziora (od strony Kuźnicy Zbąskiej) i przy zachodnim brzegu, na 
skraju wsi Boruja, gdzie również znajdują się pola namiotowe, za-
kładowe ośrodki wczasowe i indywidualne domki rekreacyjne. Jezio-
ro jest użytkowane przez wędkarzy; należy do rybackiego typu jezior 
sielawowych. 

Zlewnia jeziora jest niewielka, zalesiona; w bezpośrednim oto-
czeniu dominują lasy sosnowe. Niewielkie połacie gruntów ornych 
znajdują się w pobliżu wsi Boruja. W zlewni bezpośredniej jeziora 
Kuźnickiego nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Jezioro dotychczas badano jedynie w roku 1993. W trakcie badań 
letnich w roku 2003 stwierdzono pełną stratyfikację termiczną jedynie 
w największym przegłębieniu zbiornika, gdzie odnotowa-
no odtlenienie wód hypolimnionu. Wskaźniki określające stopień za-
nieczyszczenia materią organiczną były zróżnicowane w zakresie od 
klasy I do pozaklasowego (nasycenie hypolimnionu tlenem). Wody 
jeziora zawierały małe ilości związków azotu (klasa I) i nieco większe 
ilości związków fosforu (klasa II). Przewodność elektrolityczna wła-
ściwa odpowiadała klasie II. Wartości wskaźników świadczących o wielkości produkcji pierwotnej mieściły się 
w klasie I i II. Zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością miana Coli zaliczono do I klasy.  

Wiosną w planktonie jeziora blisko połowę liczebności stanowiły pierwotniaki. W fitoplanktonie wystę-
powały głównie okrzemki, kryptofity i zielenice. W okresie letnim liczebność fitoplanktonu znacznie się 
zmniejszyła. W fitoplanktonie dominowały okrzemki i zielenice, udział pierwotniaków był znikomy. 

Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych zbiornika jest zróżnicowany, przeważają jednak czynniki 
korzystne: ukształtowanie misy jeziornej nie sprzyja intensywności krążenia materii w wodzie, zlewnia je-
ziora jest niewielka i zalesiona, a wymiana wody w roku bardzo mała. 

Jezioro Kuźnickie należy do grupy jezior o wodach średniej jakości, umiarkowanie podatnych na wpływy ze-
wnętrzne. Utrzymanie lub poprawa jakości wody wymaga właściwego użytkowania jeziora i jego zlewni, w tym 
przede wszystkim prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wykorzystywanych turystycznie.  

Porównanie oceny punktowej wskaźników fizykochemicznych branych pod uwagę przy ocenie czystości je-
ziora z roku 1993 i 2003 wskazuje na poprawę stanu wód (przy nie zmienionej klasie), przy zachowywanym do-
brym stanie sanitarnym wód (klasa I). Analiza poszczególnych wskaźników pozwala stwierdzić, że w warstwie 
powierzchniowej zmniejszyło się zanieczyszczenie wód materią organiczną oraz związkami biogennymi (azotem 
i fosforem), ale w dolnych warstwach wody zawartość związków biogennych zaczyna powoli wzrastać.  

Wskaźniki produkcji pierwotnej są obecnie mniej korzystne: zwiększyła się zawartość chlorofilu „a”, 
zmniejszyła się przezroczystość wody. Klasa czystości wód ze względu na stan sanitarny wód także nie ule-
gła zmianie, ale miano Coli jest obecnie mniej korzystne. 

Mimo intensywnego wykorzystywania rekreacyjnego oraz użytkowania przez wędkarzy jezioro dotych-
czas nie uległo degradacji. Jest jednak ciągle narażone na dużą presję turystyczną, co wymaga ścisłego kon-
trolowania gospodarki ściekowej terenów rekreacyjnych. 
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4.2.4.4. Jezioro Niepruszewskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 242,3 ha  
• objętość – 7578,3 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 5,2 m 
• głębokość średnia – 3,1 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 53,9 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – poza klasą 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – III 

Jezioro Niepruszewskie, położone w granicach gmin Buk i Dopiewo, jest 
zbiornikiem przepływowym, o kształcie wydłużonym z południa na północ, 
otoczonym łąkami i polami uprawnymi oraz zabudową wsi Niepruszewo, Cieśle 
i Zborowo. W pobliżu Niepruszewa zlokalizowane są tereny rekreacyjne wraz 
z kąpieliskiem.  

Roślinność wynurzona rozwinięta silnie wzdłuż całej linii brzegowej, two-
rzy szerokie pasy trzcinowisk oraz situ jeziornego.  

Jezioro Niepruszewskie jest jeziorem sandaczowym, gospodarkę rybacką 
prowadzi Polski Związek Wędkarski w Poznaniu, realizowane są corocznie 
zarybienia i odłowy. Zbiornik udostępniono do wędkowania. Na jeziorze 
wprowadzono zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami 
spalinowymi. 

Samica Stęszewska, główny ciek zasilający jezioro, wpływa od strony pół-
nocno-zachodniej, niezbyt szerokim, silnie zarośniętym korytem. Do jeziora 
dopływają ponadto rowy melioracyjne, okresowo suche, odwadniające przyległe grunty orne. Wypływ 
z jeziora Samicy Stęszewskiej, w południowej części zbiornika, regulowany jest jazem. 

Zlewnia całkowita Jeziora Niepruszewskiego rozciąga się równomiernie wzdłuż zbiornika. W zlewni 
bezpośredniej jeziora, o powierzchni 7,0 km2, przeważają grunty orne stanowiące 64,3 % powierzchni i łąki 
− 18 %. Niewielkie zalesione tereny występują tylko od strony południowej. W większości brzegi jeziora są 
niskie i podmokłe. 

Jezioro stanowiło źródło zaopatrzenia w wodę do celów nawodnieniowych. Ujęcia zlokalizowane są przy 
wschodnim brzegu w pobliżu miejscowości Zborowo oraz przy zachodnim na wysokości miejscowości Cie-
śle. W roku 2003 ze względu na znaczne obniżenie lustra wody i wypłycenie zbiornika wody do nawodnień 
nie pobierano. Miejscowości w pobliżu zbiornika nie objęto kanalizacją, ścieki wywożone są do oczyszczal-
ni mechaniczno-biologicznej zakładu Inter Fragrances Sp z o.o. w Niepruszewie. Ścieki po oczyszczeniu 
odprowadzane są do rowu w odległości około 2 km od jego ujścia do jeziora. Jakość wód rowu w trakcie 
badań odpowiadała III klasie czystości. 

Powierzchniowe źródła zanieczyszczeń stanowią przede wszystkim spływy z pól położonych w zlewni 
bezpośredniej jeziora. Zbocza o deniwelacji dochodzącej do 15 m otaczające zbiornik od wschodu stanowią 
grunty orne ANIMEX Wielkopolska. Znajdująca się w pobliżu zbiornika ferma warchlaków z obsadą 36 tys. 
sztuk na rok, wytwarza na dobę 36 Mg obornika oraz 18 Mg gnojówki. Ze zlokalizowanej w pobliżu rowu 
odwadniającego grunty orne pryzmy obornika, obserwowano odsącz wody gnojowej trafiający do gruntu i 
rowu (pryzmę zlikwidowano we wrześniu 2003 roku). 

Niekorzystnymi dla jeziora parametrami, wpływającymi na znaczącą podatność zbiornika na degradację 
jest długa linia brzegowa w stosunku do objętości jeziora, zwiększająca możliwość kontaktu masy wody w 
jeziorze z otaczającym terenem, brak stratyfikacji wód jeziora, zwiększający produktywność zbiornika oraz 
stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu, obrazujący wzbogacanie jeziora w biogeny 
pochodzące z osadów dennych 

W roku 2003 wypadkowa wskaźników fizyczno-chemicznych wykazała, że woda nie odpowiada żadnej z 
klas czystości. Obniżenie jakości wód w jeziorze związane było z pozaklasowymi wartościami przewodności 
elektrolitycznej właściwej, ponadnormatywną wartością wskaźników określających zawartość materii orga-
nicznej BZT5 i ChZT-Cr latem w warstwie powierzchniowej, wysokim stężeniem azotu mineralnego wiosną, 
azotu całkowitego wiosną i latem w warstwie powierzchniowej oraz chlorofilu „a” i suchej masy sestonu. 
Zawartość fosforu całkowitego kwalifikowała wody jeziora do III klasy czystości. Stan sanitarny odpowiadał I klasie 
czystości, w warstwie naddennej odnotowano II klasę. 
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Zawartość substancji toksycznych, metali ciężkich i fenoli lotnych odpowiadała I klasie, również obecność pe-
stycydów chloroorganicznych wykazały minimalne stężenia w zakresie norm I klasy. 

Fitoplankton roślinny podczas badań wiosennych charakteryzował się jakościową przewagą okrzemek, 
w trakcie badań letnich − zielenic. Ilościowo wiosną i latem dominowały sinice, głównie Oscillatoria redeckei. 
Wiosną wśród pierwotniaków dominował orzęsek Coleps hirtus. W planktonie zwierzęcym ilościowo i jakościo-
wo dominowały wrotki, dość znaczny udział miały także widłonogi z rzędu Cyclopoida. W zooplanktonie letnim 
pierwotniaki rozwijały się licznie, głównie wiciowce bezbarwne, korzenionóżka Actinophrys sol oraz orzęsek 
Coleps hirtus. Plankton zwierzęcy był mało różnorodny jakościowo, a ilościowo dominowały wrotki Polyarthra 
vulgaris i Filinia longiseta. 

Wskaźniki trofii, jakimi są sucha masa sestonu, koncentracja chlorofilu i widzialność krążka Secchiego 
nie odpowiadały normom czystości jezior. Wskaźnik trofii Carlsona pozwala określić żyzność zbiornika na 
poziomie politrofii, o czym świadczy również wysoka liczebność fitoplanktonu oraz zakwit sinicowy wiosną 
i latem. Porównanie badań hydrobiologicznych z badaniami przeprowadzonymi w roku 1994 wskazuje na 
postępującą eutrofizację Jeziora Niepruszewskiego. Jakość wód w zestawieniu z rokiem 1994 uległa obniże-
niu z klasy III do poza klasowej.  

Po wyznaczeniu w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej obszaru wód zanieczyszczonych związkami azotu 
ze źródeł rolniczych (od źródeł do wypływu rzeki z jeziora) na Jeziorze Niepruszewskim od września 
2003 roku rozpoczęto realizację programu demonstracyjnego w oparciu o system monitoringu jakości wody 
oraz upowszechnienie doradztwa rolniczego w kontekście wdrażania Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG. 
Założono roczny okres prowadzenia działań, a następnie weryfikację i ocenę.  

4.2.4.5. Jezioro Tomickie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 47,3 ha  
• objętość – 452,0 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 1,6 m 
• głębokość średnia – 0,95 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 71,7 km2 

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

Jezioro Tomickie położone jest około 15 km na zachód 
od Poznania, na granicy gmin Stęszew i Dopiewo. Jest 
zbiornikiem przepływowym, leżącym w zlewni Samicy Stę-
szewskiej. Ma kształt lekko wydłużony z południowego-
wschodu na północny-zachód, jest otoczone polami uprawny-
mi i podmokłymi łąkami tworzącymi obszary nieużytków. 
W pobliżu zbiornika zlokalizowane są wsie Tomice, Mirosławki 
oraz Lisówki.  

Roślinność wynurzona rozwinięta jest wzdłuż całej linii 
brzegowej, tworząc pasy trzciny pospolitej i pałki wąskolist-
nej. Z roślinności pływającej występuje głównie grążel. Je-
zioro położone jest na obrzeżach Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. W pobliżu jeziora wyznaczono obszar chro-

niony Rezerwat Trzcielińskie Bagno. W pobliżu zbiornika przebiegają ścieżki rowerowe i dydaktyczne. Do 
tej pory jezioro nie jest wykorzystywane w celach rekreacyjnych. 

Zlewnia całkowita jeziora rozciąga się równomiernie wzdłuż rzeki Samicy Stęszewskiej, w kierunku 
z północy na południe. Zlewnię bezpośrednią jeziora, o powierzchni 1,2 km2, stanowią w 60,2 % grunty orne 
i 21,5 % łąki. Niewielkie zalesione tereny występują od strony południowej.  

Znaczącym źródłem zanieczyszczenia wód jeziornych są spływy z pól położonych w zlewni bezpośred-
niej. Zbocza zbiornika, o znacznym spadku, zagospodarowane są głównie przez grunty orne oraz zabudowa-
nia wsi Tomice i Mirosławki. Nie stwierdzono punktowych zrzutów zanieczyszczeń do jeziora. 

Jezioro Tomickie zaliczane jest do typu sandaczowego. Uprawnionym do prowadzenia gospodarki rybac-
kiej na jeziorze jest Polski Związek Wędkarski w Poznaniu.  
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Wszystkie parametry morfometryczne związane z misą jeziora oraz zlewnią wpływają niekorzystnie na 
podatność zbiornika na degradację. 

Obniżenie jakości wód w jeziorze związane było z wysokimi stężeniami większości wskaźników zanie-
czyszczenia, jedynie zawartość fosforanów i fosforu całkowitego utrzymywała się na poziomie II–III klasy. 
Wykonane badania wykazały duże obciążenie jeziora materią organiczną, ponadnormatywne wartości 
przyjmował latem wskaźnik BZT5 oraz ChZT-Cr. Wysokie stężenia wyznaczono dla związków azotu oraz 
substancji nieorganicznych, przewodność elektrolityczna właściwa nie odpowiadała normom. Stan sanitarny 
wód określono na poziomie I klasy czystości, miano coli typu kałowego przyjmowało wartość od 2,3 do 4,3.  

Zawartość metali ciężkich, fenoli lotnych oraz pestycydów chloroorganicznych mieściła się w normach 
I klasy czystości wód powierzchniowych. 

Wiosną w fitoplanktonie jakościowo przeważały okrzemki, ilościowo dominowały sinice z gatunkiem 
Oscillatoria redeckei. Latem oznaczano głównie sinice i zielenice, z ilościową przewagą sinic: Lyngbya limne-
tica, Oscillatoria redeckei i Microcystis incerta. Wśród pierwotniaków wiosną przeważała korzenionóżka 
Vahlkampfia limax. W planktonie zwierzęcym ilościowo i jakościowo dominowały wrotki. W zooplanktonie 
letnim oznaczano głównie Coleps hirtus i Vahlkampfia limax. oraz wrotka z rodzaju Ascomorpha, licznie 
rozwijała się również Polyarthra vulgaris. 

Wskaźniki trofii, jakimi są sucha masa sestonu, koncentracja chlorofilu i widzialność krążka Secchiego 
nie odpowiadają normom czystości jezior. Wskaźnik trofii Carlsona określił żyzność zbiornika na poziomie 
daleko posuniętej eutrofii. Potwierdziły to badania hydrobiologiczne: bardzo wysoka liczebność fitoplankto-
nu, zakwity sinicowe wiosną i latem. 

Zasilające jezioro wody rzeki Samicy Stęszewskiej miały znaczący wpływ na stan czystości jego wód, głów-
nie ze względu na wysoką zawartość związków azotowych pochodzących ze zlewni, której część została wyzna-
czona jako szczególnie narażona na zanieczyszczenie azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

4.2.4.6. Jezioro Kierskie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 288,1 ha  
• objętość – 31230,6 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 36,0 m 
• głębokość średnia – 10,8 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 171,6 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – II 

Jezioro Kierskie położone na północno-zachodnim 
krańcu miasta Poznania jest zbiornikiem pochodzenia 
polodowcowego o wydłużonym kształcie, z licznymi 
przegłębieniami i słabo rozwiniętą linią brzegową. Przy 
brzegach jeziora zlokalizowane są liczne ośrodki rekre-
acyjne. Wschodni niski brzeg otaczają lasy komunalne 
miasta Poznania, a od północy i zachodu przylegają 
grunty orne i łąki. 

Jezioro Kierskie to zbiornik sielawowy przechodzący 
w leszczowy. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi 
Zakład Rybacko-Wędkarski Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Poznaniu. Jezioro jest corocznie zarybiane i 
eksploatowane pod kątem wędkarskim.  

Przez północną część jeziora przepływa Samica Kier-
ska. Jezioro przyjmuje również kilka niewielkich dopły-
wów. W celu uniknięcia możliwości dopływu do jeziora 
zanieczyszczeń, z obszaru zabudowy osiedlowej oraz drogi krajowej nr 2, rowem wpływającym od południa, 
zainstalowano na nim zastawkę oraz utworzono niewielki staw. 

Zlewnię bezpośrednią jeziora stanowią w większości tereny rolnicze: grunty orne – 65,3 % i łąki – 7,6 %. 
Na lasy przypada około 21 % powierzchni, pozostałą część stanowią zabudowania osiedli: Kiekrz, Krzy-
żowniki, Baranowo, Chyby, Wielkie i Rogierówko oraz ośrodki sezonowe i całoroczne położone wzdłuż 
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brzegów jeziora. Obciążenie zbiornika rekreacją jest bardzo duże. Ze względu na położenie w granicach 
miasta Poznania jezioro stanowi miejsce wypoczynku sobotnio-niedzielnego. Jest jednym z ważniejszych 
w kraju ośrodków żeglarstwa i sportu bojerowego. Główne źródło zanieczyszczeń wód jeziornych to nie-
prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa na obszarach mieszkaniowych i rekreacyjnych oraz spływy zanie-
czyszczeń z pól położonych w zlewni bezpośredniej. W okresie letnim źródło zanieczyszczenia stanowią 
również kąpieliska. Do końca 2000 roku do jeziora poprzez rowy odprowadzano ścieki z oczyszczalni me-
chaniczno-biologicznych w Tarnowie Podgórnym oraz Baranowie. Obecnie ścieki kierowane są poza zlew-
nię jeziora.  

Zbiornik o umiarkowanej podatności na degradację (zaliczony do II kategorii) nie ma możliwości zacho-
wania dobrej jakości wód, wobec wieloletniego spływu zanieczyszczeń oraz bardzo intensywnego użytko-
wania. Od 17 lat jezioro poddawane jest rekultywacji poprzez natlenianie wód hypolimnionu najgłębszych 
partii misy jeziornej w obszarze głębokości 36 m, od 1988 roku za pomocą trzech urządzeń „Ekoflox”, po 
1995 roku pięciu aeratorów napowietrzających.  

W roku 2003 wypadkowa wskaźników fizyczno-chemicznych wykazała wody odpowiadające III klasie 
czystości, co stanowi poprawę jakości wód w stosunku do badań w prowadzonych roku 1998. 

Jezioro oceniano jako stratyfikowane. Nie stwierdzono znacznego natlenienia wody na obszarze wokół 
aeratorów. Latem nasycenie tlenem na badanych stanowiskach było zbliżone i wynosiło na głębokości 8 m 
około 20–45 %, przy dnie 2−3 % (2,8–3,5 mg O2/l) − nie odpowiadało normom, było jednak wyższe niż w 
roku 1998, kiedy stwierdzono całkowity brak tlenu. Stwierdzono ponadnormatywną wielkość przewodności 
elektrolitycznej właściwej, stężenia fosforanów, azotu mineralnego oraz azotu całkowitego. Znaczna ilość sub-
stancji biogennych odzwierciedliła się wysoką zawartością chlorofilu „a”. Zawartość materii organicznej od-
powiadała III klasie czystości. Widzialność krążka Secchiego również mieściła się w zakresie III klasy. Stan 
sanitarny określono w II klasie czystości, o czym zadecydowało miano coli typu kałowego na głębokości 15 m.  

W wodzie nie stwierdzono obecności fenoli lotnych i cyjanków wolnych. Stężenia metali ciężkich utrzy-
mywały się w I klasie czystości. Zawartość potasu i siarczanów odpowiadała II klasie czystości. 

Fitoplankton roślinny charakteryzował wiosną zakwit okrzemkowy. Latem jakościowo dominowały ziele-
nice i okrzemki, ilościowo okrzemki i sinice. Wiosną obserwowano silny rozwój pierwotniaków, dominowały 
wiciowce bezbarwne, liczne były też korzenionóżki i orzęski. Latem zooplankton odznaczał się niewielką 
różnorodnością, przeważały wrotki. Wskaźniki trofii pozwoliły określić żyzność zbiornika na poziomie da-
leko posuniętej eutrofi. Porównanie z badaniami przeprowadzonymi w 1998 roku nie wskazuje na zasadnicze 
zmiany w trofii Jeziora Kierskiego, jednak dają się zauważyć pewne tendencje do zmniejszenia stopnia zanie-
czyszczenia i zatrzymania postępu eutrofizacji.  

4.2.5. Kotlina Kargowska 
Obejmuje piaszczystą i podmokłą równinę urozmaiconą wydmami. Zachodnim skrajem kotliny przepły-

wa Odra i jej dopływ Obrzyca. Wschodnią część kotliny odwadnia rzeka Obra, której wody rozdzielone są 
na trzy równolegle płynące kanały. Kanał Północny i Środkowy po połączeniu kierują swe wody do jezior 
zbąszyńskich, natomiast Kanał Środkowy do jeziora Rudno i dalej do Obrzycy. Większość regionu jest zale-
siona lub zajęta przez łąki, słabo zaludniona. Wśród lasów w zlewni Środkowego Kanału Obry, tuż przed 
jego ujściem do Kanału Północnego, położone jest Jezioro Obrzańskie badane w 2003 roku. 

4.2.5.1. Jezioro Obrzańskie 
DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 86,8 ha  
• objętość – 1585,3 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 5,1 m 
• głębokość średnia – 1,8 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 104,0 km2 

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

Jezioro Obrzańskie położone jest w gminie Wolsztyn, około 2 km na południowy zachód od wsi Obra. 
Jest jeziorem przepływowym, poza Środkowym Kanałem Obry nie ma innych dopływów i odpływów. 
Zbiornik ma kształt bardzo nieregularny, z przewężeniem pośrodku; część północna jest mniejsza i płytsza, 
ploso południowe – większe, o głębokości maksymalnej 5,1 m.  
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Jezioro położone jest na obszarze chronionego krajobrazu, w 
jego sąsiedztwie zaprojektowano dwa obszary, które mają być 
objęte ochroną systemową w postaci użytków ekologicznych: 
Bagna Świętno jako siedliska roślinności bagienno-torfowiskowej 
o powierzchni około 3 ha oraz Konwaliowa górka − obszar obej-
mujący pozostałości starodrzewu dębowego w wieku około 120 
lat. Samo jezioro jest bardzo atrakcyjne przyrodniczo.  

W latach wcześniejszych jezioro nie było wykorzystywane re-
kreacyjnie; obecnie w sezonie letnim powstało miejsce pobytu 
czasowego, głównie wypoczynku sobotnio-niedzielnego, zago-
spodarowano kąpielisko z pomostem i pole biwakowe. 

Jezioro należy do rybackiego typu jezior linowo–
szczupakowych, prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, jest 
udostępnione do wędkowania. 

W zlewni bezpośredniej jeziora największy udział mają lasy 
sosnowe, a na terenach wilgotnych – olchowe. W granicach zlew-
ni bezpośredniej nie ma żadnych miejscowości. Szacunkowa wy-
miana wody w jeziorze wynosi około 720 % rocznie. W zlewni 
jeziora nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. Wpływ na jakość wód w zbiorniku mają zanieczyszcze-
nia wprowadzane wraz z zawierającymi znaczne ilości związków biogennych wodami Środkowego Kanału 
Obry, odwadniającego tereny rolnicze,. 

Jezioro badano dotychczas dwukrotnie: w roku 1989 i 1995 (WIOŚ w Zielonej Górze). Jezioro jako płyt-
kie nie jest stratyfikowane. W roku 2003 w ocenie stanu fizykochemicznego wody Jeziora Obrzańskiego 
odpowiadały klasie III. Wskaźniki określające stopień zanieczyszczenia materią organiczną były zróżnico-
wane, wody jeziora zawierały również znaczne ilości związków azotu i fosforu. Przewodność elektrolityczna 
właściwa przekroczyła wartości dopuszczalne. Wartości wszystkich wskaźników świadczących o wielkości 
produkcji pierwotnej przekraczały normy. Również zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością 
miana Coli przekroczyło wartości dopuszczalne, co wpłynęło na weryfikację oceny końcowej stanu czystości 
wód Jeziora Obrzańskiego do pozaklasowej. 

Wiosną w planktonie jeziora najliczniej występowały okrzemki. W okresie letnim zmniejszyło się zróżni-
cowanie gatunkowe planktonu. Dominowały sinice z tworzącym zakwity gatunkiem Oscillatoria aghardii 
(76–86 % udziałów w próbach). 

Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych jeziora jest niekorzystny: zbiornik jest płytki i niestratyfi-
kowany, ma znaczne tempo wymiany wody. Jedynym czynnikiem zdecydowanie korzystnym jest duża po-
wierzchnia lasów w zlewni bezpośredniej jeziora. Jezioro Obrzańskie należy do grupy jezior wyjątkowo 
podatnych na degradację, o wodach obecnie już silnie zanieczyszczonych. Porównanie oceny punktowej 
wskaźników fizykochemicznych z roku 1995 i 2004 wskazuje na pogorszenie jakości wód, w tym zdecydo-
wane pogorszenie stanu sanitarnego − z klasy I do nie odpowiadającego normom, co wskazuje na antropo-
genne przyczyny tych zmian.  

Jakość wód jeziora zależy w dużej mierze od jakości wód Środkowego Kanału Obry. Jezioro jest również 
zagrożone zanieczyszczeniami pochodzącymi z nieprawidłowo rozwijającej się rekreacji. Niekontrolowany 
rozwój funkcji turystycznych, bez uprzedniego przygotowania infrastruktury terenów przeznaczonych na 
rekreację, stanowi zagrożenie jakości wód, zwłaszcza pod względem sanitarnym. 

4.2.6. Pojezierze Krzywińskie 
Położone jest pomiędzy Pojezierzem Sławskim, Równiną Kościańską i Wałem Żerkowskim, a od połu-

dnia graniczy z Wysoczyzną Leszczyńską. W zachodniej części pojezierza występuje kilkadziesiąt jezior 
umiejscowionych w zróżnicowanym i malowniczym krajobrazie, stanowiącym atrakcyjne tereny dla wypo-
czynku i turystyki. W 2003 roku prowadzono badania Jeziora Krzyckiego znajdującego się na zachodnim 
skraju pojezierza w zlewni Rowu Krzyckiego.  

43

5,1

1
2

1

Środkowy
Kanał Obry

Środkowy
Kanał Obry

0         300 m



RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2003 27

4.2.6.1. Jezioro Krzyckie 

DANE MORFOMETRYCZNE 
• powierzchnia – 80,1 ha  
• objętość – 3511,1 tys. m3 
• głębokość maksymalna – 9,9 m 
• głębokość średnia – 4,4 m 
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) – 34,0 km2 

KLASA CZYSTOŚCI – III 
KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ – III 

Jezioro Krzyckie (nazywane również Gołanickim) położone jest w gminie 
Leszno, w odległości około 10 km na północny-zachód od Leszna. W jego w bez-
pośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są wsie: Gołanice, Krzycko Małe oraz 
Krzycko Wielkie.  

Jezioro Krzyckie jest jeziorem rynnowym, o osi rynny ukierunkowanej połu-
dnikowo. Linia brzegowa zbiornika jest słabo rozwinięta, dno zamulone. Pas ro-
ślinności brzegowej otacza niezbyt szerokim pasem większość jeziora poza 
terenem kąpieliska. W okresie przedwojennym w południowej części jeziora (na 
linii łączącej Gołanice i Krzycko Małe) wybudowano niewielką sztuczną wyspę. 
Powierzchnia wyspy zmienia się w zależności od poziomu zwierciadła wody, 
średnio wynosi około 20 m2. Uchwałą Rady Gminy Święciechowa obszar wyspy 
został uznany za użytek ekologiczny. 

Jezioro położone jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu Śmigielsko- Święciechowskiego. Około 
0,5 km od jeziora po stronie zachodniej przebiega granica Przemęckiego Parku Krajobrazowego. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie. Znajduje się tu ogólnie dostępna plaża z kąpieliskiem i wypo-
życzalnią sprzętu, stanica Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ośrodek wypoczynkowy. 

Jezioro Krzyckie jest jeziorem przepływowym, Rów Krzycki dopływa do północnego krańca zbiornika 
i odpływa z krańca południowego. Do jeziora w części południowo-zachodniej dopływa rów od strony wsi 
Gołanice, do którego odprowadzane są ścieki z mleczarni w Jezierzycach, ciek ten przepływa przez niewiel-
ki staw, do którego podłączone są wyloty z kanalizacji deszczowej wsi Gołanice. Do jeziora dopływają rów-
nież rowy odwadniające grunty orne. Wymiana wody w jeziorze jest znaczna, wynosi około 100 %.  

Zlewnia jeziora jest zlewnią rolniczą o przewadze gruntów ornych, udział lasów w zagospodarowaniu 
wynosi około 16 %. Do jeziora doprowadzane są za pośrednictwem cieków ścieki komunalne z oczyszczalni 
byłego POM-u Krzycko Wielkie (obecnie: Werner Kenkel spółka z o.o. w Krzycku Wielkim). Do zbiornika 
trafiały również wody chłodnicze z gorzelni w Krzycku Wielkim (obecnie nieczynnej) oraz zrzut ścieków 
z oczyszczalni mleczarni w Jezierzycach Kościelnych. 

W roku 2003, w okresie letnim, w największym przegłębieniu jeziora wykształciła się niepełna stratyfi-
kacja termiczna. W ocenie stanu fizykochemicznego wód jezioro odpowiadało klasie III. Wskaźniki określa-
jące stopień zanieczyszczenia materią organiczną były zróżnicowane. Wody jeziora zawierały znaczne ilości 
związków azotu i nieco mniej związków fosforu, które były unieruchamiane głównie w dolnych warstwach 
wody, na co wskazywały stężenia fosforanów i fosforu ogólnego w warstwie naddennej. Przewodność elek-
trolityczna właściwa przekraczała wartości dopuszczalne. Wielkość wskaźników świadczących o produkcji 
pierwotnej odpowiadały klasie II (sucha masa sestonu) oraz przekraczały normy (zawartość chlorofilu „a” 
i widzialność krążka Secchiego). Zanieczyszczenie bakteriologiczne określane wartością miana Coli mieści-
ło się w granicach klasy III. 

W okresie wiosennym plankton jeziora był zróżnicowany gatunkowo, występowały w nim okrzemki, eu-
gleny i zielenice oraz sinice, bakterie i pierwotniaki. W okresie letnim zróżnicowanie gatunkowe planktonu 
znacznie się zmniejszyło, występowały praktycznie dwie grupy organizmów: sinice (Oscillatoria redeckei) 
oraz różne gatunki pierwotniaków. Na płytszym stanowisku w rejonie kąpieliska plankton składał się prawie 
wyłącznie z sinic (97,8 % udziałów w próbach). 

Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych Jeziora Krzyckiego jest zróżnicowany. Cechami korzystnymi 
dla zbiornika są: ukształtowanie misy jeziornej i wynikająca stąd niska wartość współczynnika charakteryzujące-
go intensywność krążenia materii w wodzie oraz średnie tempo wymiany wody w jeziorze. Do czynników nieko-
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rzystnych zaliczyć należy małą zdolność rozcieńczania wód, brak stratyfikacji oraz dużą powierzchnię pól upraw-
nych w zlewni bezpośredniej jeziora.  

Jezioro Krzyckie należy do grupy jezior bardzo podatnych na degradację, o wodach obecnie już silnie za-
nieczyszczonych. Porównanie ocen przeprowadzonych w roku 1999 i 2003 wskazuje na nieznaczne pogor-
szenie jakości wód oraz ich stanu sanitarnego z klasy II na klasę III. Analiza poszczególnych wskaźników 
pozwala stwierdzić, że pogorszenie jakości dotyczy zwłaszcza warstwy naddennej, gdzie zwiększył się po-
ziom zanieczyszczenie materią organiczną i biogenami. W roku 2003 korzystniejsze były wskaźniki określa-
jące zasobność jeziora w związki azotu i fosforany,ss co jednak mogło być spowodowane przyspieszonym 
tempem rozwoju fitoplanktonu w okresie wiosennym. Zwiększyła się biomasa fitoplanktonu, ale spadła za-
wartość chlorofilu „a” i nieznacznie wzrosła przezroczystość wody. 

Podstawowym zadaniem dla poprawy jakości wód jeziora jest ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do-
prowadzanych z wodami rowu od strony Gołanic oraz zagrożenia wynikającego z wykorzystywania jeziora 
do celów rekreacyjnych. 

4.2.8. Podsumowanie 
W ramach monitoringu regionalnego prowadzonego w 2003 roku na terenie województwa wielkopol-

skiego przebadano 22 jeziora o łącznej powierzchni 3.576,4 ha i objętości 237.162,5 tys. m3. Większość 
badanych zbiorników znajduje się na pojezierzach: Chodzieskim, Gnieźnieńskim i Poznańskim. Pojedyncze 
jeziora badano na Pojezierzu Krzywińskim, Równinie Wałeckiej oraz w Kotlinie Kargowskiej. Wyniki ba-
dań przedstawiono w tabeli 2 oraz na mapie . 

Wśród badanych jezior jedno oceniano powtórnie po 30 latach, w analizie potraktowane zostało jako ba-
dane po raz pierwszy. Z pozostałych objętych badaniami jezior osiem zmieniło klasę czystości w stosunku 
do poprzedniego cyklu badawczego − w czterech zbiornikach nastąpiła poprawa stanu czystości, w kolej-
nych czterech stwierdzono pogorszenie jakości wód. Jakość wód 13 jezior nie uległa zmianie, w tym trzy 
akweny ponownie sklasyfikowano poza klasą. 

Wykres 4.7. Procentowy udział badanych jezior oraz ich powierzchni i objętości w poszczególnych kla-
sach czystości wód jezior badanych w 2004 roku. 

Określono również podatność na degradację badanych akwenów: 10 zakwalifikowano do II kategorii po-
datności, siedem − do III. Dla pięciu jezior warunki hydrometryczno-morfologiczno-zlewnione oceniono 
poza kategorią podatności na degradację. Jeziora, których podatność na degradację określono jako „poza 
kategorią” w 60% przypadków miały wody poza klasą czystości.  

23% 45%

32%

 II kategoria   III kategoria   poza kategorią  
Wykres 4.8. Procentowy udział badanych jezior badanych w 2004 roku w poszczególnych kategoriach 

podatności na degradacje. 
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Żadne spośród badanych jezior nie zostało zaliczono do I klasy czystości, dla pięciu zbiorników określo-
no II klasę czystości wód jeziorowych, wody 10 akwenów zaliczono do III klasy, natomiast stan czystości 
wód pozostałych siedmiu zbadanych jezior określono jako pozaklasowy.  

Wody klasy II wyznaczono w pięciu jeziorach zajmują łączne powierzchnię 810,8 ha, co stanowi prawie 
23 % powierzchni przebadanej i objętość 62.235,3 tys. m3 – tj. 26 % zbadanych wód.  

Dwa z nich − jeziora Kaliszańskie i Ostrowickie zwane również Prymasowskim − to stosunkowo duże 
i warunki naturalne, pozwalające zachować dobrą jakość wód, wpływ presji człowieka jest obecnie jeszcze 
nieznaczny, zagrożenie może wystąpić ze strony rozwijającej się rekreacji. W jeziorach tych odnotowano 
jedynie wysokie stężenie soli mineralnych. Jeziora Krępsko Długie i Kuźnickie położone w zalesionych 
zlewniach oraz Kosewskie charakteryzują wody najlepszej jakości wśród badanych w 2003 roku. Na obniże-
nie jakości do II klasy wpływ miało w jeziorze Krępsko Długie – podwyższone stężenie związków fosforu 
gromadzących się w warstwie przydennej, w Kuźnickim niedotlenienie wód hypolimnionu, a w Kosewskim 
znaczne ilości soli mineralnych wnoszonych z przyległych terenów rolniczych. 

Tabela 4.22. 
Stan czystości jezior według badań z roku 2003 

Klasa czystości ze 
względu na wskaźniki 

Wcześniejsze       
badania Lp. Nazwa jeziora 

Po-
wierzchnia 

[ha] 

Głębo-
kość mak-
symalna 

[m] 

Objętość 
[tys. m3] 

Podat-
ność na 
degrada-

cję 
fizyczno-

chemiczne 
bakterio-
logiczne rok klasa      

czystości 
Klasa I – brak −  −   

1 Krępsko Długie 73,9 15,1 5640,3 II II I 1998 II 
2 Kaliszańskie 297,2 26,9 26070,5 II II II 1998 II 
3 Kosewskie 87,6 8,6 4025,9 III II II 1999 III 
4 Kuźnickie 75,7 13,2 5264,9 II II I 1993 II 
5 Ostrowickie 276,4 27,0 21233,7 II II II 1995 III 

Klasa II – 5 jezior 810,8  62235,3      

6 Bracholińskie 53,5 2,6 649,5 poza 
kategorią III II 1994 III 

7 Kownackie 89,7 21,6 5731,7 III III II 1998 II 

8 Kierskie 288,1 36,0 31230,6 II III II 1998 poza klasa

9 Krzyckie 80,1 9,9 3511,1 III III III 1999 III 
10 Margonińskie 215,4 7,1 15286,0 II III II 1998 III 
11 Mikorzyńskie 251,8 36,5 29050,1 II II III 1998 III 
12 Prusieckie 67,5 14,0 3809,8 II III I 1998 III 
13 Rgielskie 147,0 17,6 7822,7 III III II 1998 III 
14 Ślesińskie 152,3 24,5 11550,0 II III III 1998 III 
15 Wolsztyńskie 124,2 4,2 2522,6 III III III 1998 poza klasą

Klasa III –  10 jezior 1469,6  111164,1      
16 Budziszewskie 163,0 14,0 7842,9 III poza klasą II 1997 poza klasą

17 Berzyńskie 330,8 4,5 7839,8 poza 
kategorią poza klasą II 1998 III 

18 Niepruszewskie 242,3 5,2 7578,3 III poza klasą II 1994 poza klasą

19 Obrzańskie 86,8 5,1 1585,3 poza 
kategorią III poza klasą 1998 III 

20 Popielewskie 300,0 48,8 34656,3 II poza klasą II 1997 poza klasą

21 Rogoźno 125,8 5,8 3808,5 poza 
kategorią poza klasą III 1997 poza klasą

22 Tomickie 47,3 1,6 452,0 poza 
kategorią poza klasą I - - 

Poza klasą – 7 jezior 1296  63763,1      
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Wody III klasy czystości stwierdzono w 10 zbiornikach. Są to jeziora o znacznie zróżnicowanej powierzch-
ni, od 53,5 ha do 288,1 ha i głębokości od płytkich 2,6 m do głębokich 36,5 m. Charakteryzuje je również bar-
dzo zróżnicowana podatność na degradację. Łącznie 1469,6 ha powierzchni zbiorników zaliczono do III klasy, 
jest to 41,0 % zbadanej powierzchni jeziornej. Ilość zretencjonowanej w nich wody wynosi 111164,1 tys. m3, 
co stanowi 46,0 % objętości wód zbadanych w 2003 roku.  

Wśród jezior, których wody zaliczono do III klasy czystości najmniejszym stopniem zanieczyszczenia 
odznaczają się jeziora Wąsowsko-Mikorzyńskie i Ślesińskie włączone w obieg chłodniczy Elektrowni „Ko-
nin” i „Pątnów”. Wpływ na obniżenie stanu czystości w jeziorze Wąsowsko-Mikorzyńskim miał głównie zły 
stan sanitarny wód, weryfikujący wskaźniki fizykochemiczne zaliczone do II klasy. Wody Jeziora Ślesiń-
skiego charakteryzowały się wysokim stężeniem związków fosforu nad dnem, co wpłynęło na wzrost chloro-
filu „a”, niedotlenieniem wód w głębszych warstwach oraz wysoką zawartością soli mineralnych 
zwiększającą przewodnictwo elektrolityczne wód. 

W pozostałych przebadanych jeziorach zaliczonych do III klasy czystości odnotowano brak tlenu roz-
puszczonego w hypolimnionie, wysokie przewodnictwo elektrolityczne oraz znaczne ilości związków bio-
gennych; azotu i fosforu determinujące wzrost stopnia zeutrofizowania wód w zbiornikach. Wpływ na 
wysoki stopień zanieczyszczenia wód w odniesieniu do jezior Margonińskiego i Wolsztyńskiego mają do-
prowadzane z otaczających zbiornik terenów zurbanizowanych (Margonin, Wolsztyn) ścieki nie zawsze 
w odpowiednim stopniu oczyszczone. Również jeziora Kierskie i Krzyckie, gdzie rozwój rekreacji jest zna-
czący, obciążone są dopływem zanieczyszczeń z punktowych źródeł. W pozostałych zbiornikach wpływ na 
wysoki stopień eutrofizacji wód mają zanieczyszczenia wnoszone poprzez spływy powierzchniowe z tere-
nów rolniczych oraz doprowadzane wraz z dopływami z całej zlewni jeziornej.  

W siedmiu zbadanych jeziorach jakość wód nie odpowiadała żadnej z klas czystości, zostały uznane za 
pozaklasowe, silnie zanieczyszczone. Stanowią łącznie 1296,0 ha powierzchni wód badanych (36 %) oraz 
63763,1 tys. m3 (27 %) objętości wód.  

Płytkie jeziora Niepruszewskie i Tomickie położone w zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej wyznaczonej 
jako obszar zanieczyszczony azotanami pochodzenia rolniczego, poddawane są silnej presji rolnictwa. 
W dolnym odcinku rzeki Mała Wełna zlokalizowane są jeziora Budziszowskie i Rogoźno, pierwsze z nich 
zanieczyszczane jest głównie przez nieprawidłowo rozwijającą się nad zbiornikiem rekreację, do drugiego 
trafiają ścieki z terenów miejskich Rogoźna. Podobny wpływ obszarów zurbanizowanych na jakość wód 
obserwowany jest w Jeziorze Popielowskim i Berzyńskim, gdzie wieloletnie zrzuty zanieczyszczeń z miasta 
Trzemeszna i Wolsztyna dyskwalifikują wody zbiorników. Na pogorszenie jakości wód Jeziora Obrzańskie-
go z klasy III do pozaklasowej wpływ miał zły stan sanitarny związany jednoznacznie z dopływem ścieków 
bytowych niesionych wraz z wodami Środkowego Kanału Obry. 
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