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rynnowych Ryńskie, Tałty, Mikołajskie i Bełdany, oraz system J. Śniardwy. Tałty, Mikołajskie i Bełdany, 
oraz system J. Śniardwy. Systemy te są ze sobą połączone dzięki ciągowi kanałów żeglownych 
wybudowanym w XIX pomiędzy jeziorami kompleksu Mamr a systemem jezior rynnowych i naturalnemu 
połączeniu tych ostatnich z J. Śniardwy. Powierzchnia zlewni WJM wynosi 3179,6 km2. Specyficzną cechą 
systemu WJM jest  jego bifurkacyjny charakter, co oznacza, ze część tworzących go jezior należy do zlewiska 
rzeki Węgorapy, część zaś do zlewiska rzeki Pisy-Narwi. Przebieg granicy działu wodnego, determinujący 
odpływ wód jeziornych do obydwu rzek zmienia się w zależności od sytuacji hydrometeorologicznej oraz 
funkcjonowania urządzeń piętrzących na rzece Węgorapie oraz kanale Jeglińskim. W zależności od roku 
hydrologicznego maksymalny zasięg dorzecza Pisy sięga jeziora Dargin, minimalny zaś J. Mikołajskiego.  
Zwykle jednak wody z kompleksu jeziora Mamry odprowadzane są rzeką Węgorapą w kierunku północnym 
do Pregoły zaś z jezior: Jagodne, Szymoneckie, Szymon, Kotek Tałty-Ryńskie, Mikołajskie. Bełdany i 
Śniardwy – w kierunku południowym do rzek Pisy i Narwi. 

ŚNIARDWOM 
ZAGRAŻA SZYBKA 

EUTROFIZACJA WÓD
Wyniki badań  jakości wód 
jeziora przeprowadzone w 
latach 2012 - 2013 wykazały, 
że Śniardwom zagraża 
szybka eutrofizacja wód, 
szczególnie jest to zauwa-
żalne w  okresie letnim.

Jeziora zbierające za- 
nieczyszczenia. począwszy od 
Jeziora Niegocin aż do jeziora 
Mikołajskiego i Bełdany, ze 
zlewni oraz turystycznego 
ruchu nawodnego w połud-
niowej części kompleksu 
Wielkich Jezior Mazurskich, 
zgodnie z warunkami hydro- 
logicznymi, odpływają do 
Jeziora Śniardwy powodując 
jego szybką eutrofizację. 
Główne niebezpieczeństwo 
eutrofizacji jezior wynika z 
niew łaściwej gospodarki 
wodno-ściekowej oraz inten- 
sywnego ruchu nawodnego 
jachtów motorowych i żaglo-
wych.
  Ryszard J. Chróst
 ! ! i Waldemar Siuda

Pojezierze Mazurskie jest częścią pasa Pojezierzy Bałtyckich a 
ściślej Pojezierza Wschodniobałtyckiego. Ekosystemy jeziorne wraz z 
terenami bagiennymi mszarami i mokradłami zajmują około 30% 
powierzchni regionu, który uznawany jest za obszar o największym 
wskaźniku jeziorności a zarazem o największych zasobach wód 
powierzchniowych w Polsce. Dzięki połączeniu przez Pisę i Narew 
jest także strategicznym rezerwuarem wody pitnej dla Polski 
Centralnej. Kompleks Wielkich Jezior Mazurskich (WJM) budują 
cztery główne systemy jeziorne: system J. Mamry, system jezior 
NiegocinTałty wraz z łączącymi je kanałami, system głębokich 

Opracowanie wykonane na zlecenie Lokalnej Grupy Działania 
„Mazurskie Morze” przez prof. dr hab. Ryszarda J. Chrósta przy 

udziale dr hab. Waldemara Siudy z Zakładu Ekologii 
Mikroorganizmów Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Stan jakości wód oraz zagrożeń eutrofizacyjnych dla 
jezior w południowej części kompleksu Wielkich Jezior 

Mazurskich odprowadzających wodę do Jeziora Śniardwy

Jezioro Śniardwy  przeczka (fot. R.J. Chróst)
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  Zmiany przebiegu działu wodnego w systemie 
WJM determinują kierunek i tempo przepływu 
wód a tym samym wpływając na transport 
biogenów i zanieczyszczeń do poszczególnych 
zbiorników wodnych (Ryc. 1). położonych w ich 
sąsiedztwie mniejszych jezior i oczek wodnych 
decydują o pięknie, charakterze krajobrazu i 
dużej wartości przyrodniczej i regionu. Pojezierze 
Mazurskie jest najbogatszym przyrodniczo 
pojezierzem Europy. Jego unikatowe walory 
przyrodnicze chronione są w wielu rezerwatach 
przyrody oraz w Mazurskim Parku Krajo- 
brazowym położonym na pograniczu dwóch 
odmiennych form geomorfologicznych -  moreny i 
sandrów, obfitującym w lasy, torfowiska, jeziora i 
wody p łynące oraz gromadzącym wielkie 
bogactwo świata roślin i zwierząt. 

CELE BADAŃ 

Wyniki badań w roku 2012 wykazały, że jezioro Śniardwy jest zagrożone szybko postępującą 
eutrofizacją wód [1]. To największe w Polsce jezioro jest ostatnim ogniwem południowej części 
kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich, do którego zgodnie z hydrologią zlewni, docierają wody z jezior 
położonych powyżej jeziora Śniardwy (system jezior połączonych: Niegocin → Boczne → Jagodne → 
Szymoneckie → Szymon → Tałtowisko → Tałty-Ryńskie → Mikołajskie-Bedany). 

Hipoteza badawcza zakładała, że wody jezior południowej części kompleksu Wielkich Jezior 
Mazurskich „zbierają po drodze” zanieczyszczenia, które ostatecznie docierają do jeziora Mikołajskiego i 
dalej odprowadzane są bezpośrednio do jeziora Śniardwy.

Celem badań 2013 r. było: 
1. analiza stanu jakości wód jezior w strefie fotycznej oraz w wodach przydennych na podstawie analiz 

biologicznych, chemicznych i fizycznych
2. określenie głównych źródeł zanieczyszczeń docierających do wód badanych jezior
3. propozycja strategii ochrony jezior przed ich eutrofizacją ze szczególnym uwzględnieniem jeziora 
Śniardwy

Ryc. 1. Mapa Wielkich Jezior Mazurskich z zazna- 
czeniem kierunku spływu wód oraz stanem troficznym 
jezior (na podstawie badań w 2013 r., wg. Chróst 2013)

Zarastające Jezioro Kotek pomiędzy jeziorami 
Szymon i Tałtowisko (fot. R.J. Chróst)
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METODY BADAŃ JEZIOR I ANALIZY PRÓBEK WODY

W celu możliwości wykonania pomiarów jakości fizyko-chemicznych wody in situ (bezpośrednio w 
jeziorach) oraz poboru próbek wody do analiz laboratoryjnych (chemicznych i biologicznych) do 
stanowisk badawczych (Tabela 1) docierano przy pomocy dużej łodzi motorowej. Badania 
przeprowadzono dwukrotnie w okresie letnim 2013 r. (lipiec - sierpień).

Bezpośrednio w jeziorze w warunkach in situ mierzono przy pomocy wieloparametrycznej sondy 
pomiarowej (Yellow Spring Instruments, USA) w kolumnie wody jeziornej (od powierzchni wody do dna 
w odstępach co 5 cm):

1. temperaturę wody
2. stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie
3. pH
4. przewodnictwo elektrochemiczne wody
5. zawartość zawiesiny (mętność wody)
6. stężenie substancji organicznych (autofluorescencja)
7. zasięg penetracji światła w głąb kolumny wody

Dodatkowo na stanowiskach badawczych oznaczano przezroczystość wody przy pomocy krążka 
Secchi’ego, oraz czerpakiem typu Bernatowicza pobrano zintegrowane próbki wody ze strefy fotycznej 
jezior w celu dalszej ich analizy laboratoryjnej.
! W laboratorium biologiczno-chemicznym w pobranych próbkach wody jeziornej oznaczono:

1. stężenie chlorofilua w fitoplanktonie (metodą fluorometryczną po ekstrakcji barwników 
acetonem, w fluorymetrze Turner’a TD-700, USA)

2. stężenie związków azotu oraz fosforu, wg. Grasshoff i wsp. [2]
3. ogólną liczbę bakterii, wg. metody bezpośredniego liczenia preparatów wybarwionych DAPI w 

mikroskopie epifluorescencyjnym (Nikon E400 Eclipse, Japonia)
! Na podstawie analiz zawartości chlorofilua, widzialności krążka Secchi’ego oraz stężenia fosforu 
całkowitego wyznaczono w badanych jeziorach indeks stanu troficznego (Trophic State Index, wskaźnik 
eutrofizacyjny TSI) wg. Carlson’a [4].

! Finalnie, na podstawie zebranych wyników badań dokonano oceny źródeł zagrożeń procesem 
eutrofizacji wód badanych jezior.

Łódź badawcza „Monitor”: pomiary in situ przy pomocy sondy wieloparametrycznej oraz pobieranie próbek wody do analiz 
czerpakiem Bernatowicza (fot. T. Kaliński)
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Jezioro Stanowisko badawcze

(pozycja GPS)

Powierzchnia

(ha)

Głębokość 
maksymalna 
[średnia]  (m)

 Niegocin
  - ploso
  - oczyszczalnia

N 54°00’06.8’’  E 21°46’00.9’’
N 54°01’12.8”  E 21°47’51.4”

2604 39,7  [12,6]

   Boczne   N 53°57’53.4’’  E 21°45’15.6’’ 183 17,0  [8,7]

   Jagodne   N 53°55’27.9’’  E 21°42’52.3’’ 872 37,4  [8,7]

   Szymoneckie   N 53°54’49.6’’  E 21°41’42.8’’ 480 16,5  [7,8]

   Szymon   N 53°53’21.4’’  E 21°38’15.2’’ 154 2,9  [1,5]

   Tałtowisko
    - ploso
    - marina

  N 53°52’39.7’’  E 21°34’06.8’’
  N 53°52’54.8’’  E 021°33’29.7’’

327 39,5  [14,1]

   Tałty
    - ploso
    - oczyszczalnia

  N 53°51’40.7”  E 21°32’04.7”
  N 53°48”32.6”  E 21°33’52.7”

1836 44,0  [14,1]

   Ryńskie
    - ploso
    - marina
    - oczyszczalnia

  N 53°54’27.0”  E 21°29’04.9”
  N 53°56’08.1”  E 21°32’39.1”
  N 53°55’47.0”  E 21°31’35.8”

670 50,8  [13,6]

   Mikołajskie
    - ploso
    - marina

  N 53°47’03.0”  E 21°35’22.6”
  N 53°47’46.4”  E 21°34’40.1”

498 25,9  [11,2]

   Bełdany
    - ploso
    - prom

  N 53°44’51.0”  E 21°35’19.9”
  N 53°45’03.2”  E 21°35’44.2”

944 46,0 [10,1]

   Śniardwy
    - ploso
    - przeczka 

  N 53°45’22.6”  E 21°39’22.2”
  N 53°45’27.0”  E 21°38’34.5”

11380 23,0  [6,5]

Tabela 1. Jeziora i stanowiska badawcze

Jezioro Bełdany (fot. R.J. Chróst) Jezioro Mikołajaskie (fot. R.J. Chróst)
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W badanych jeziorach zbadano przezroczystość 
wody przy pomocy krążka Secchie’go. Widzialność 
krążka Secchie’gp jest zależna od ilości planktonu, 
martwej zawiesiny organicznej i mineralnej, barwy 
wody oraz intensywności światła docierającego na 
powierzchnię jeziora. Wg. Carlson’a [4] prze- 
zroczystość wody jest jednym z głównych parametrów 
służącym do określenia indeksu stanu troficznego 
zbiornika wodnego albowiem wraz ze wzrostem 
eutrofizacji wód zwiększa się w nich ilość planktonu i 
zawiesiny, a więc spada drastycznie przezroczystość 
wody.

Ciąg jezior od Niegocina do Tałtowisko charakte- 
ryzował się podobną przezroczystością wody jeziornej 
(1,60 – 1,65 m), Ryc. 2. Jezioro Ryńskie wykazało 
najniższą przezroczystość wody (0,9 m), jeziora 
Śniardwy i Mikołajskie cechowała identyczna (1,1 m) 
przezroczystość wody. Generalnie ciąg jezior od 
Ryńskiego, Talty, Mikołajskie, Bełdany i Śniardwy 
wykazały znacznie mniejszą przezroczystość wody 
charakterystyczną dla jezior silnie zeutrofizowanych.

PRZEZROCZYSTOŚĆ WODY

ZAWARTOŚĆ CHLOROFILU

Ryc. 2. Widzialność  krążka Secchie’go w 
wodzie badanych jezior (wartości średnie dla 
okresu: lipiec - sierpień 2013)

Wraz ze wzrostem żyzności wód jeziornych 
w substancje odżywcze wzrasta w nich biomasa 
fitoplanktonu. Najczęściej używanym bio- 
markerem ilości biomasy fitoplanktonu w 
wodach naturalnych jest zawartość chlo- 
rofilu_a, barwnika fotosyntetycznego w komór- 
kach glonów i sinic.

Zawartość chlorofilu w fitoplanktonie jezior- 
nym była najwyższa w jeziorach o najmniejszej 
przezroczystości wody (Ryc. 3). Najwyższą 
zawartość chlorofilu zbadano w jeziorze Ryń- 
skim, Mikołajskim, Tałty i Śniardwy – tj. w 
wodach o najbujniejszym rozwoju fitoplankto- 
nu, który jednoznacznie świadczy o silnym 
zanieczyszczeniu tych jezior substancjami 
odżywczymi (związki azotu i fosforu).

Ryc. 3. Stężenie chlorofilu_a w próbkach wody 
badanych jezior (wartości średnie dla okresu: lipiec - 

MĘTNOŚĆ WODY

Ryc. 4. Mętność wody w 
badanych jeziorach

Mętność wody w jeziorze jest jednym z głównych czynników, które 
bezpośrednio wpływają na zasięg światła w głąb kolumny wody, a co z tym 
jest związane ogranicza ona miąższość strefy, w której zachodzi 
fotosyntetyczne wytwarzanie tlenu i związków organicznych przez 
fitoplankton. Duża mętność wody spowodowana znaczną ilością 
zawiesiny organicznej  (głównie żywych i obumarłych organizmów 
planktonowych), ale także zawiesiny nieorganicznej skutkuje ograni- 
czeniem natlenienia wód strefy powierzchniowej. W badanych jeziorach 
w okresie letnim największą mętność wód stwierdzono w jeziorach 
Ryńskie, Mikołajskie, Śniardwy, Bełdany i Tałty (Ryc. 4).
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PRZEWODNICTWO ELEKTROCHEMICZNE WODY

Przewodnictwo elektrochemiczne próbek wody 
wskazuje na ogólną zawartość w nich mineralnych i 
organicznych substancji chemicznych rozpuszczo- 
nych w wodzie, które mają zdolność do przewo- 
dzenia prądu stałego a więc wodzie jeziornej nadają 
charakter elektrolitu (im mniejsza wartość przewod- 
nictwa elektrochemicznego tym próbka wody lepiej 
przewodzi prąd, tzn. więcej jest w niej substancji 
chemicznych). Rycina 5 przedstawia zmiany prze-
wodnictwa elektrochemicznego w wodzie badanych 
jezior. 

Najbardziej zanieczyszczone dużą ilością substan- 
cji chemicznych były próbki wody pobrane z jezior: 
Ryńskie, Mikołajskie, Bełdany oraz Śniardwy. Duża 
zawartość substancji chemicznych w wodach tych 
jezior sprzyjała bujnemu rozwojowi fitoplanktonu 
(duża zawartość chlorofilu_a (Ryc. 3) co spowodo- 
wało dużą mętność tych wód (Ryc. 4).

AUTOFLUORESCENCJA MATERII ORGANICZNEJ W WODZIE

Szereg związków organicznych rozpuszczonych 
w wodzie ma właściwości autofluorescencji w 
świetle UV, której intensywność jest propor- 
cjonalna do ilości substancji organicznych. Pomiary 
wykonane in situ bezpośrednio w jeziorze przy 
pomocy sondy wieloparametrycznej wykazały 
największą  autofluorescencję materii organicznej 
w jeziorach: Ryńskie, Mikołajskie, Bełdany i 
Śniardwy (Ryc. 6). Na podstawie tej analizy 
najbardziej zanieczyszczone wody wykazały jeziora 
Ryńskie i Mikołajskie.

Ryc. 5. Przewodnictwo elektrochemiczne próbek 
wody ze strefy fotycznej badanych jezior (wartości 
średnie za okres: lipiec-sierpień 2013 r.)

Ryc. 6. Autofluorescencja materii organicznej 
w badanych jeziorach (wartości średnie dla 
okresu: lipiec-sierpień 2013 r.).

Jezioro Tałty (fot. R.J. Chróst)

Kanał Tałcki łączący jeziora Tałtowisko i Tałty (fot. R.J. Chróst)
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Związki azotu i fosforu rozpuszczone w wodzie stanowią konieczne składniki odżywcze limitujące 
rozwój i wielkość biomasy planktonu, a w szczególności fitoplanktonu. W wodach jezior, w których 
znajdują się nielimitujące stężenia związków azotowych i fosforowych istnieją doskonałe warunki do 
szybkiego wzrostu glonów i sinic, które w procesie produkcji pierwotnej jeziora wytwarzają ogromne 
ilości materii organicznej. Nadmierna, w stosunku do zużycia i zapotrzebowania, ilość materii 
organicznej w jeziorze doprowadza do jej kumulacji w wodzie w postaci rozpuszczonej materii 
organicznej (DOM) oraz częściowo do odkładania jej postaci cząstkowej (partykularnej) w osadach 
dennych. 

Mikrobiologiczny metabolizm materii organicznej w jeziorze pociąga za sobą znaczne zużycie tlenu 
rozpuszczonego w wodzie, który to jest niezbędny w procesie biologicznej oksydacji materii organicznej. 
Przy wysokim stężeniu materii organicznej w wodzie oraz dużej aktywności bakterii wodnych dochodzi 
do odtleniania środowiska wodnego. Tym samym prowadzi to do zmiany warunków środowiskowych dla 
organizmów tlenowych (np. ryb) na niekorzystne, które albo są całkowicie eliminowane z jeziora (np. 
podczas przyduchy tlenowej) lub ich przestrzeń (objętość wód w jeziorze) znacząco ogranicza się do 
płytkiej warstwy powierzchniowej natlenionych wód.

Kontrolując i ograniczając procesy eutrofizacyjne należy więc zapobiegać przedostawaniu się do wód 
powierzchniowych (warstwy fotycznej) jezior związków azotu i fosforu, które są pierwotną, bezpośrednią 
przyczyną eutrofizacji jezior. 

AZOT I FOSFOR W WODZIE JEZIOR

Fosfor mineralny (ortofosforany) jest 
jedyną bezpośrednio przyswajalną formą 
tego pierwiastka przez wszystkie organizmy. 
Dlatego jego dostępność w środowisku 
wodnym gwałtownie sprzyja szybkiemu 
rozwojowi fitoplanktonu. W strefie fotycznej 
w każdym z badanych jezior w okresie 
letnim stwierdzono obecność ortofosfo- 
ranów (Ryc. 7). Najmniej zanieczyszczone 
fosforowo były jeziora Tałtowisko i Szymon. 
Największe stężenia fosforu mineralnego 
zmierzono na stanowisku w jeziorze Tałty, do 
którego odprowadzane są niedoczyszczone 
całkowicie ścieki z oczyszczalni miejskiej w 
Mikołajkach. Znaczne koncentracje fosforu 
mineralnego zmierzono także w jeziorach na 
stanowiskach, które podlegały wpływom 
oczyszczalni ścieków (Niegocin, Ryńskie) lub 
zlokalizowanych w pobliżu mariny (Ryńskie, 

Ryc. 7. Stężenie mineralnych związków fosforu w 
badanych jeziorach (średnie wartości w strefie fotycznej w 
okresie lipiec-sierpień 2013 r.). Stanowiska oznaczone: M - 
marina, O - oczyszczalnia ścieków.

Mikołajskie). Również w jeziorze Bełdany na stanowisku w pobliżu przeprawy promowej zmierzono 
podwyższone stężenia fosforu mineralnego, którego hipotetycznym źródłem zanieczyszczeń wydaje się 
być rzeka Krutynia odprowadzająca swe wody do pobliskiej zatoki Iznota. 

Inną formą chemiczną związków fosforowych równie eutrofogenną jak fosfor mineralny są 
połączenia organiczne tego pierwiastka. Co prawda fosfor organiczny nie jest bezpośrednio 
asymilowalny z wody do komórek organizmów planktonowych - to jednak dzięki wytwarzaniu przez 
nie szeregu enzymów fosfohydrolitycznych pierwiastek ten jest szybko uwalniany do wody z jego 
organicznych połączeń w formie fosforu mineralnego ortofosforanowego. Tak więc również organiczne 
związki fosforowe są równie niebezpieczne dla jezior w procesie gwałtownej eutrofizacji ich wód.
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Na Rycinie 8 przedstawiono dynamikę stężeń 
organicznych związków fosforu w strefie fotycznej 
badanych jezior. W porównaniu se stężeniem 
mineralnych form fosforu: 1,5 - 4,9 µg P/L (Ryc. 
7), jego organiczne połączenia występowały w 
wodzie jezior w kilkakrotnie wyższej koncentracji: 
8,5 - 14,4 µg P/L. Najbardziej skażone zanieczysz- 
czeniami organicznymi fosforu były, podobnie jak 
w przypadku fosforu mineralnego, stanowiska 
będące pod wpływem oczyszczalni ścieków jak i w 
pobliżu marin w jeziorach Niegocin, Ryńskie, 
Tałty.

Amonowe związki azotu, podobnie jak i w 
przypadku fosforu mineralnego ortofosfora- 
nowego, są bezpośrednio asymilowalne z wody 
przez fitoplankton i bakterie, przez które zostają 
wykorzystane do szybkiego wzrostu i produkcji 
biomasy. Oznacza to, że związki amonowe wpły- 
wają na podwyższenie produkcji pierwotnej jezior.

Ryc. 8. Stężenia organicznych związków fosforu 
rozpuszczone w wodzie strefy fotycznej badanych 
jezior (wartości średnie w okresie: lipiec-sierpień 
2013 r.). Stanowiska oznaczone: M - marina, O - 
oczyszczalnia ścieków.

Ryc. 9. Koncentracje amonowych związków azotu w 
strefie fotycznej wód badanych jezior wartości średnie 
w okresie: lipiec-sierpień 2013 r.). Stanowiska 
oznaczone: M - marina, O - oczyszczalnia ścieków.

Stężenie azotowych związków amonowych 
wahało się od 7,5 (jezioro Tałty) do 12,5 µg N/L w 
jeziorze Tałty na stanowisku zanieczyszczanym 
ściekami z oczyszczalni miejskiej Mikołajki (Ryc. 
9). Analiza związków azotu amonowego w 
jeziorach potwierdziła, także zaobserwowany fakt 
w przypadku zanieczyszczeń fosforowych, że na 
stanowiskach badawczych w jeziorach, do których 
dopływały niedoczyszczone ścieki z oczyszczalni 
miejskich oraz podlegające wpływom intensywnej 
aktywności nawodnej w marinach zmierzono 
najwyższe stężenia amonu.

Analizy laboratoryjne próbek wody potwier- 
dziły te same źródła zanieczyszczeń eutrofogen- 
nych w badanych jeziorach, które wykazały 
pomiary in situ bezpośrednio w wodzie przy 
pomocy zanurzeniowej sondy wieloparame- 
trycznej (Ryc. 4 - 6).

Intensywny nawodny ruch turystyczny źródłem zanieczyszczeń jezior (fot. R.J. Chróst)
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LICZEBNOŚĆ BAKTERII W WODZIE

Liczebność bakterii w wodach jezior zależy od 
wielu czynników środowiskowych: abiotycznych 
(do najważniejszych należą: temperatura, natle-
nienie, zawartość materii organicznej i związków 
mineralnych, pH, nasłonecznienie) oraz biotycz-
nych (śmiertelność poprzez wyjadanie przez 
bakteriożerców). Ogólna liczba bakterii w wodzie 
jezior jest wypadkową ww. procesów. W przypadku 
jezior czystych i niezanieczyszczonych ściekami lub 
spływami powierzchniowymi ze zlewni procesy 
namnażania się bakterii i ich śmiertelności są w 
dużym stopniu zrównoważone a ogólna liczba 
bakterii jest liczona w setkach tysięcy lub kilku 
milionów komórek w 1 mililitrze (cm3). Wieloletnie 
badania jezior mazurskich wykazały, że liczebność 
bakterii w wodzie jest wprost proporcjonalna do 
stopnia eutrofizacji wód (indeksu stanu troficz-
nego) a parametr ten może być dobrą miarą stopnia 
eutrofizacji wód oraz dopływu zanieczyszczeń 
organicznych [5, 6].

Najmniejszą liczebność bakterii określono w 
próbkach wody strefy fotycznej pobranej z jezior: 
Niegocin, Boczne i Tałtowisko (4,25 - 4,75 milionów 
bakterii w 1 mL). Liczba bakterii w jeziorach: 
Jagodne, Szymoneckie, Szymon, Tałty była podo-
bna i wahała się od 5,3 do 5,7 miliona bakterii w 1 
mL wody. W wodzie ciągu jezior od Ryńskiego do 
jeziora Śniardwy zmierzono najwyższe liczebności 

bakterii (5,9 - 8,1 milionów bakterii/mL), w 
szczególności dotyczyło to stanowisk ulokowanych 
w pobliży zrzutu niedoczyszczonych ścieków z 
oczyszczalni oraz marin (Ryn, Mikołajki), Ryc. 10.

BIOMASA BAKTERII W WODZIE

Zmiany biomasy bakterii w próbkach wody przed-
stawiono na Rycinie 11. Porównując liczebność 
bakterii i ich biomasę stwierdzono, że w niektó-
rych jeziorach (np. Niegocin, Tałty przy oczysz-
czalni) o wielkości biomasy bakterii decydowała nie 
tylko ich bezwzględna liczebność ale także i 
wielkość komórek (biomasa bakterii jest pochodną 
liczebności oraz wielkości/objętości komórek). 
Jednakże podobnie jaki i w przypadku liczebności 
(Ryc. 10) to także biomasa bakterii osiągała naj-
wyższe wartości w wodzie ciągu jezior Ryńskie − 
Śniardwy i była największa w jeziorach i na sta-
nowiskach podlegających antropopresji (zrzuty 
niedoczyszczonych ścieków, mariny w pobliżu 
miast Ryn i Mikołajki).

Biomasa i liczebność bakterii w jeziorze pełnią 
niezwykle ważne funkcje troficzne (biomasa bak-
terii poprzez pętlę mikrobiologiczną dostarcza 
pokarmu dla organizmów bezkręgowych i ryb) oraz 
poprzez biochemiczny rozkład materii i zanieczy-
szczeń organicznych zużywając tlen w wodzie 
decydują o natlenieniu wód {7].

MIKROBIOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI WÓD JEZIORNYCH

Ryc. 10. Ogólna liczba bakterii w wodzie badanych 
jezior (wartości średnie w okresie: lipiec-sierpień 
2013 r.).

Ryc. 11. Biomasa bakterii w badanych jeziorach w 
strefie fotycznej (wartości średnie w okresie: 
lipiec-sierpień 2013 r.).
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CHEMIZM WÓD PRZYDENNYCH - ZAPIS WPŁYWU 
CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA JEZIORO

Większość jezior systemu Wielkich Jezior 
Mazurskich (WJM), szczególnie zaś kompleks 
jezior rynnowych (Ryńskie, Tałty, Mikołajskie, 
Bełdany) a także jezioro Tałtowisko to zbiorniki 
głębokie, podlegające w okresie letnim wyraźnej 
stratyfikacji termicznej i tlenowej oraz mieszaniu 
się wód wiosną i jesienią (okresy homotermii).  
Efektem letniej stratyfikacji głębokich zbiorników 
wodnych jest w naszej szerokości geograficznej 
podział słupa wód jeziornych na jednolitą ter- 
micznie, intensywnie mieszaną warstwę powierz- 
chniową (epilimnion), warstwę gwałtownego 
spadku temperatury i stężenia zawartości tlenu 
(metalimnion), której wody podlegają jedynie 
niewielkim zmianom termicznym, oraz termicznie 
i hydrodynamicznie stabilną strefę przydenną 
(hypolimnion), która nie kontaktuje się fizycznie z 
epilimnionem. Jedną z cech charakterystycznych 
tego typu jezior w okresach ich stratyfikacji jest 
prawie jednokierunkowy (z epilimnionu do 
hypolimnionu) transport materii organicznej, 
biogenów a także szeregu innych substancji (w tym 
związków szkodliwych dla środowiska) związanych 
w nierozpuszczalnych związkach mineralnych oraz 
zaadsorbowanych na cząstkach koloidów orga- 
nicznych. O ile znane są fizyczne i biologiczne 
mechanizmy umożliwiające ograniczony ilościowo 
powrót materii organicznej i biogenów ze strefy 
metalimnionu do epilimnionu (np. podsiąkanie, 
pionowe migracje fito- i zooplanktonu) to tego 
typu “komunikacja” pomiędzy wodami przyden- 
nymi a epilimnionem w okresach stratyfikacji 
letniej praktycznie nie istnieje. Materia organiczna 
i substancje biogenne są mniej lub bardziej trwale 
deponowane w osadach dennych a jedynie ich część 
powraca do warstwy powierzchniowej a także do 
innych stref słupa wody jedynie w okresach mie- 
szania się wód (wiosną i jesienią). 
! Powyższe ustalenia pozwalają na rozróż-
nienie dwóch, typów odpowiedzi (reakcji) ekosys- 
temów jeziornych na oddziaływanie, w okresach 
letnich, czynników zewnętrznych, wpływających na 
stan jakości ich wód, takich jak: dopływ materii 
organicznej, biogenów, substancji toksycznych lecz 
również czynników związanych z anomaliami 
pogodowymi, do  których  należą:  wahania  tempe- 

ratury, intensywność opadów, nasłonecznienie, czy 
siła i kierunek wiatrów. Podstawą klasyfikacji jest 
tu kryterium czasu reakcji najbardziej “wrażliwych” 
elementów ekosystemu jakimi są zespoły mikro- 
organizmów wodnych pozwalające wyróżnić: 
krótkotrwałą odpowiedź wczesną ujawniającą się i 
zanikającą w ciągu godzin czy dni oraz trwalszą 
odpowiedź późną, którą zaobserwować można po 
tygodniach, miesiącach czy latach. 

Warto także podkreślić, że o ile odpowiedź 
wczesna ogranicza się wyłącznie do podlegającej 
szybkim i często gwałtownym zmianom warstwy 
wód powierzchniowych (epilimnionu) to odpo- 
wiedź późna dotyczy całego ekosystemu jeziornego 
i choć po okresie mieszania się wód ujawnia się 
także w epilimnionie to latem jest najlepiej 
widoczna w warstwie hypolimnion, ze względu na 
stosunkowo stabilne, w porównaniu z epilim- 
nionem, warunki panujące w tej strefie zbiornika. 
Przykładem może tu być np. punktowy dopływ ze 
zlewni związków fosforu i azotu wywołujący, jako 
wczesną odpowiedź ekosystemu jeziornego, zakwit 
fitoplanktonu i wzrost produkcji materii organicz- 
nej w strefie powierzchniowej, zaś jako odpowiedź 
późną, gwałtowny zanik tlenu i wzrost stężenia 
substancji biogennych w wodach przydennych 
spowodowany ich uwalnianiem w warunkach 
beztlenowych (dopływem wewnętrznym) z osadów 
dennych jeziora. Uwolnione z osadów biogeny 
powracają częściowo do strefy powierzchniowej 
zbiornika wywołując, jako odpowiedź wczesną, 
wiosenne zakwity okrzemek.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NAJWIĘKSZYM  ZAGROŻENIEM  DLA JAKOŚCI WÓD 
POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SYSTEMU WIELKICH  JEZIOR MAZURSKICH 

Zarastające jezioro Kotek (fot. R.J. Chróst)
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OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW JAKO PUNKTOWE 
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD 

Paradoksalnie, jednym z największych zagrożeń 
dla jakości wód południowej części systemu WJM 
stają się obecnie oczyszczalnie ścieków [8]. 
Zbiorniki wód stojących a zwłaszcza głębokie 
jeziora, ze względu na ich szczególną podatność na 
wpływ zlewni, nie powinny być odbiornikami nie 
tylko ścieków surowych, lecz również ścieków 
oczyszczonych (odcieku z oczyszczalni).  W 
porównaniu do wód płynących (rzek i strumieni) są 
one bowiem znacznie bardziej produktywne i 
mniej otwarte na wymianę biogenów i gazów z 
lądem i atmosferą a przez to bardziej podatne na 
eutrofizację, znacznie mniej zaś na naturalne 
procesy samooczyszczania się wód. Chociaż w 
zlewni WJM funkcjonuje więcej lokalnych 
oczyszczalni ścieków to monitoringiem objęto 
jedynie trzy największe oczyszczalnie regionu (w 
miastach Gizycko, Ryn i Miko łajki ) . Jako 
kryterium wyboru przyjęto sposób postępowania z 
odciekiem (ściekami oczyszczonymi). Na jeziora 
południowej części system WJM najbardziej 
bowiem oddzia ływa ją ob iekty zrzuca jące 
oczyszczone ścieki wprost do jezior. Teoretycznie 
mniej istotnym (i dotychczas niezbadanym) 
zagrożeniem dla wód WJM są prawdopodobnie 
oczyszczalnie wprowadzające swój odciek do wód 
jeziornych poprzez naturalne lub sztucznie 
stworzone cieki wodne (oczyszczalnie w Rucianym-
Nidzie i w Orzyszu). Spośród trzech obiektów 
wybranych do badań największy wpływ na całą 
po łudniową część system WJM wywierają 
oczyszczalnie w Giżycku i w  Mikołajkach. Wynika 
to z faktu, że obiekty te zostały w ostatnich latach 
rozbudowane i powiększone a zwiększony w ten 
sposób całkowity ładunek biogenów zawartych w 
ich odcieku przemieszczają się stosunkowo szybko 
w dół systemu i w wyraźny sposób oddziaływają na 
jeziora leżące poniżej. Wpływ biogenów z odcieku 
oczyszczalni w Rynie ogranicza się głównie do 
stosunkowo g łębokiego jeziora Ryńskiego, 
oddziałując jedynie nieznacznie na jeziora Tałty i 
Mikołajskie. Znacząca część ładunku  azotu i 
fosforu wprowadzanego przez tą oczyszczalnie do 
wód pozostaje w oddzielonym płytkim prze-
wężeniem i położonym poza głównym przepływem 
wód Jeziorze Ryńskim dlatego, że okres wymiany 
wody w tym jeziorze jest prawdopodobnie 
znacząco dłuższy niż 2 lata jakie określono dla 
całego kompleksu Tałty–Ryńskie. 

Zgodnie z polskimi normami (Dz. U. z dnia 31 
lipca 2006 r.) stężenie azotu Kiejdahla (azot 
całkowity bez NO3- i NO2-) nie może przekraczać 
15 mg N/l a fosforu całkowitego - 2 mg/L. 
Aczkolwiek zgodnie z informacjami uzyskanymi od 
władz lokalnych normy te są przestrzegane to w 
sytuacjach awaryjnych rzeczywisty dopływ tych 
biogenów, a zwłaszcza azotu do wód może być 
znacznie wyższy [9]. Ponadto, co należy podkreślić, 
rzeczywiste oddziaływanie oczyszczalni zrzu-
cających swój odciek wprost do jezior na eko-
system jeziorny zależy nie tyle od przestrzegania 
istniejących norm co od aktualnej przepustowości 
oczyszczalni, określającej całkowity ładunek 
biogenów wprowadzany wraz z odciekiem do wód 
jeziornych. Zwiększenie  bowiem przepustowości 
obiektu o każde 1000m3/dobę przy zachowaniu 
obowiązujących norm, powoduje wzrost zawartości 
fosforu w wodach o 2 kg/dobę azotu zaś o 15 kg/
dobę. Wpływ tych biogenów, wprowadzanych wraz 
z odciekiem z oczyszczani, na jakość wód jeziora 
jest trudny do oszacowania, bowiem brak jest 
danych określających jaka ilość tych biogenów jest 
z wód jeziornych eliminowana a jaka pozostaje w 
biologicznym obiegu. Eliminacja N i P z eko-
systemów jeziornych może następować, miedzy 
innymi, poprzez ich wynoszenie poza zbiornik 
wraz z biomasą ryb przez człowieka, ptaki i ssaki 
r ybożerne, trwałe deponowanie w osadach 
dennych (fosfór) lub uwalniania do atmosfery w 
wyniku denitryfikacji (azot). Według Vallentyne’a 
[10] 1 kg fosforu pozostającego w biologicznym 
obiegu umożliwia organizmom fitoplanktonowym 
wytworzenie, przy dostatecznej dostępności azotu, 
aż 500 kg biomasy. 

Oczyszczalnia w Bystrym, k. Giżycka
Oczyszczalnia ta jest obiektem najnowocześ-

niejszym lecz również najbardziej kluczowym dla 
jakości wód południowej części systemu WJM. Jak 
się wydaje powstanie i stosunkowo sprawne dzia-
łanie tej właśnie oczyszczalni przyczyniło się do 
zahamowania a nawet cofnięcia procesów eutro- 
fizacyjnych w jeziorach położonych poniżej 
(Niegocin, Boczne, Jagodne, Szymoneckie). Nie 
bez znaczenia było przy tym początkowe uwal- 
nianie jej odcieku do jeziora Grajewko, co przez 
długi czas ograniczało negatywny wpływ zawartych 
w nim resztek biogenów na jezioro Niegocin. W 
chwili obecnej przepływa przez nią 6 500 m3/dobę, 
co przy zawartości  5,68 mg N Kiejdahla /L i 0,31 
mg/L fosforu całkowitego w odcieku, wzbogaca 
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wody Niegocina w 13,1 tony N i 0,73 tony P rok. 
Zgodnie z danymi projektowymi oczyszczalnia ta 
dostosowana jest do średniego  dobowego 
przepływu ścieków wynoszącego 10 581 m3/dobę a 
więc dalsze rozwijanie sieci kanalizacyjnej i 
zwiększenie jej przepustowości do tego bezpie-
cznego z pozoru maksimum może wprowadzić do 
wód ładunek biogenów równy 21,9 tony N/rok i 1,2 
tony P/rok.

Oczyszczalnia w Rynie
Resztki biogenów zawarte w odcieku tej 

oczyszczalni wywierają szczególnie spektakularny 
wpływ na ekosystem jeziora Ryńskiego bowiem 
jezioro to leży poza głównym nurtem przepływu 
wód czyli innymi słowy nie jest “przepłukiwane” 
wodami spływającymi z jezior Niegocin, Boczne, 
Jagodne, Szymoneckie i Tałtowisko. Wpływ 
początkowo nieoczyszczonych, potem zaś oczysz-
czonych ścieków na to jezioro przejawiał się 
występowaniem w nich, od końca lat 70-tych XX 
wieku szczególnie dużych stężeń chlorofilu oraz 
znacząco wyższą, w porównaniu z jeziorami 
sąsiednimi (Tałtowiskiem Tałtami i Mikołajskim), 
produkcją pierwotną fitoplanktonu. Według 
aktualnych danych przez oczyszczalnię w Rynie 
przepływa dziennie 700 m3 ścieków a średnie 
roczne wartości całkowitych stężeń fosforu i azotu 
w odcieku wynoszą  odpowiednio 1 mg P/l i 12 mg 
N/l. Daje to ok.  0,25 tony P i 3,1 tony N 
wzbogacającego w chwili obecnej wody jeziora 
Ryńskiego w ciągu roku. Maksymalna przepus-
towość tej oczyszczalni pozwala na zwiększenie 
ilości oczyszczanych ścieków do 2000 m3/dobę. 
Należy się więc spodziewać, że dalsza rozbudowa 
dotychczas istniejących systemów kanalizacyjnych 
oraz wykorzystanie istniejących rezerw oczysz-
czalni może doprowadzić do prawie trzykrotnego 
zwiększenia ilości biogenów odprowadzanych do 
wód jeziornych.

Oczyszczalnia w Mikołajkach
Aczkolwiek obiekt ten zlokalizowany jest w 

środku południowej części WJM (południowy 
kraniec jeziora Tałty) to ze względu na hydrody- 
namikę jezior Tałty i Mikołajskie i kierunek 
przepływu wód oddziałuje on najbardziej na 
końcowe jezioro systemu (Śniardwy). Podobnie jak 
oczyszczalnia w Giżycku obsługuje on jedno z 
dwóch głównych centrów ruchu turystycznego w 
systemie WJM. Zarówno ilość oczyszczanych 

ścieków, sposób wprowadzania odcieku do wód 
jeziornych (spust umieszczony na głębokości ok 7 
m) jak również znaczne wahania sezonowe obję-
tości oczyszczanych ścieków (nasilenie ruchu tu- 
rystycznego w okresie lipiec-sierpień i jego ogra- 
niczenie w miesiącach jesienno-zimowych) 
sprawiają, że oczyszczalnia ta jest jedną z najbar- 
dziej groźnych dla zachowania dobrej jakości wód 
jeziornych. Zgodnie z danymi, uzyskanymi w  
gminie Mikołajki średnia przepustowość oczysz- 
czalni w 2012 r. wynosiła 1226 m3 /dobę a ilość N i P 
wprowadzanego wraz z odciekiem do Jeziora 
Mikołajskiego odpowiednio: 5,4 i 0.11 ton/rok. 
Zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków do 3000 
m3 (średnia przepustowość zgodna z danymi 
projektowymi) przy zachowaniu dotychczasowej 
sprawności oczyszczalni spowodowałaby wzrost 
ładunku N i P wprowadzanego do Jeziora 
Mikołajskiego odpowiednio do: 13,0 ton N i 0,27 
tony P rok. 

Wpływ oczyszczalni ścieków na stężenie 
z w iąz k ó w a z o t u i f o s f o r u w s t re f i e 
przydennej badanych jezior

Jednym z późnych efektów oddziaływania 
oczyszczalni ścieków na jeziora systemu WJM jest 
wzrost stężeń azotu i fosforu w ich wodach 
przydennych. Biogeny kumulują się przy tym w 
najgłębszych partiach zbiornika położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni i w 
okresach mieszania się wód przemieszczają się w 
dół  systemu.  Mapy  zamieszczone  na   Ryc.  12

Ryc. 12. Lokalizacja miejsc poboru próbek wody ze 
strefy przydennej jezior: Niegocina (A), Ryńskiego 
(B) oraz Tałty, Mikołajskie i Bełdany (C).	  
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przedstawiają lokalizację miejsc poboru próbek. 
W badaniach uwzględniono dodatkowo jezioro 
Bełdany aby określić potencjalny dopływ zanie-
czyszczeń mineralnych z oczyszczalni Piaski a ta-
kże wniesione rzeką Krutynią.

W celu określenia dynamiki wpływu oczysz-
czalni na badane jeziora wyniki pomiarów przepro-
wadzonych w okresie letnim 2013 w jeziorach 
Mikołajskie i Bełdany porównano z analogicznymi 
danymi uzyskanymi w analogicznym okresie roku 
2008. Oprócz zmian stężeń azotu amonowego oraz 
fosforu całkowitego w pobranych próbkach wody 
określano także stężenie jonów chlorkowych. 
Ponieważ jon chlorkowy nie podlega w wodach 
naturalnych żadnym przemianom a głównym 
źródłem jego pochodzenia w wodach jeziornych są, 
obok nawozów sztucznych, zarówno oczyszczone 
jak i surowe ścieki [11]. Dlatego też zmiany jego 
stężenia dobrze obrazują stopień presji wywieranej 
przez oczyszczalnie na badane jeziora. Ponadto o 
ile stężenia chlorków w strefie powierzchniowej 
jezior są markerem sezonowych, szybkich zmian 
tempa dopływu zanieczyszczeń pochodzenia antro-
pogenicznego do wód jeziornych warunkujących 
wczesną odpowiedź zespołów planktonu, to 
zmiany ich stężenia w wodach przydennych 
określają, jak się wydaje, raczej długookresowy, 
stały wpływ źródeł zanieczyszczeń na ekosystem 
jeziorny.

Wyniki przedstawione na Ryc. 13 dowodzą, że 
stężenie chlorków w wodach przydennych w bez- 
pośrednim sąsiedztwie oczyszczalni w Giżycku i w 
Rynie (stanowiska Niegocin 1, Ryńskie 2) było 

ponad dwukrotnie wyższe w centralnej części 
jeziora Bełdany (stanowiska Bełdany 16 i 17, Ryc. 
12), które dzięki zalesionej zlewni bezpośredniej 
jest stosunkowo dobrze chronione przed zew-
nętrznym dopływem biogenów. Przyczyny zas- 
kakująco wysokiego, w porównaniu z jeziorem 
Mikołajskim, stężenia chlorków w Jeziorze Tałty są 
w chwili obecnej nieznane. Można przypuszczać, 
że znaczne ich ilości mogą spływać bezpośrednio 
lub rzeką Jorką z otaczających Tałty obiektów tu- 
rystycznych, wsi oraz osiedli (Tałt, Jory Wielkiej 
Starych Sadów, Skorupek), a także być może wraz z 
nawozami mineralnymi lub organicznymi z otacza- 
jących jezioro pól uprawnych. Znaczące stężenia 
chlorków obserwowano również w wodach przy- 
dennych jeziora Mikołajskiego (stanowiska 12-15), 
co również wskazuje na istnienie w zlewni bez-
pośredniej tego jeziora znaczących źródeł zanie- 
czyszczeń wód pochodzenia antropogenicznego. 
Podobnie jak w przypadku jeziora Tałty sto- 
sunkowo trudne do wyjaśnienia jest wysokie 
stężenie Cl- w północnej części pozbawionego 
większych źródeł zanieczyszczeń jeziora Bełdany 
(stanowiska 7 – 15, Ryc. 12). Nie można wykluczyć, 
że pomimo spływu wód tego jeziora w kierunku 
północnym, część wód przydennych Mikołajskiego 
wraz z rozpuszczonymi w nich substancjami 
biogennymi i chlorkami może być „zasysana” w 
kierunku odwrotnym i w ten sposób zwiększa ich 
stężenie w wodach przydennych północnego 
krańca jeziora Bełdany. 

Zawartość fosforu całkowitego i azotu amo- 
nowego w wodach przydennych Niegocina i 
Ryńskiego na stanowiskach zlokalizowanych w 
bezpośrednim otoczeniu  oczyszczalni ścieków 
oraz stanowiskach referencyjnych, położonych 
poza bezpo ś redn im wp ływem odc ieku 
z oczyszczalni przedstawia Ryc. 14. Stwierdzono, 
że odciek z badanych oczyszczalni ścieków 
znacząco (około 5-cio krotnie w przypadku azotu i 
około dwukrotnie w przypadku fosforu) zwiększa 
stężenie obydwu badanych biogenów w wodach 
przydennych jezior Niegocin i Ryńskie. Należy 
przy tym wyjaśnić, efekty oddziaływania na jezioro 
oczyszczalni w Bystrym nie są widoczne na 
stanowisku 2 (oczyszczalnia), gdzie głębokość 
jeziora jest stosunkowo niewielka (14 m), lecz w 
znacznie głębszym stanowisku 1 (miasto, 28 m), 
gdzie nakładają się one na bezpośredni dopływ 
zewnętrzny z mariny w Giżycku. W przeci-
wieństwie bowiem do jeziora Ryńskiego, w którym  
woda przemieszcza sie od stanowiska 1 do 
stanowiska 3, w jeziorze Niegocin kierunek słabego 

R yc . 1 3 . S tężen ie ch lorków w wodach 
przydennych badanych jezior w sierpniu 2013. 
Cyframi oznaczono stanowiska poboru próbek 
wody.
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przepływu wód wywołany siłami Coriolisa jest 
odwrotny (od stanowiska 3 do stanowiska 1).

Ze względu na kierunek spływu wód a także na 
specyfikę ukształtowania dna jezior tej części 
systemu WJM, czyszczalnia w Mikołajkach, oprócz 
oddziaływania na południową część  Jeziora Tałty 
wpływa także na zawartość biogenów w Jeziorze 
Mikołajskim oraz być może w północnej części 
jeziora Bełdany. Na Ryc. 15 i 16 przedstawiono 
zmiany stężeń azotu amonowego (N-NH4+) oraz 
fosforu całkowitego (PT) w strefie przydennej 
wszystkich tych jezior.

Z danych otrzymanych w okresie letniej stra- 
tyfikacji wód w roku 2013 (Ryc. 15) wynika, że 
choć w części Tałt nie podlegającej wpływowi 
odcieku z oczyszczalni (stanowiska 1 i 2) stężenia 
N-NH4+ i PT były stosunkowo niskie (odpowie- 
dnio: 0,05 – 0.07 mg N/L oraz 0,05 – 0,06 mg P/L ) 
to w głęboczku Tałt położonym poniżej ujścia oczy- 
szczonych ścieków (stanowisko 6), będącym 
bezpośrednim odstojnikiem dla spływających wraz 
z odciekiem zanieczyszczeń stężenia te wzrastały 
dziesięciokrotnie (odpowiednio do: 0,60 mg N/L i  
0,4 mg P/L). Warto przy tym zauważyć, że choć 
związki fosforu ulegały w jeziorze Mikołajskim 
częściowej immobilizacji i rozcieńczeniu do 0.20 – 
0,30 mg P/L to wysokie stężenia azotu amonowego 
(0,4 – 0,6 0,60 mg N/L ) utrzymywały się prak- 
tycznie we wszystkich najgłębszych partiach tego 
jeziora. 

Podobnie jak w przypadku chlorków w chwili 
obecnej trudno jest wyjaśnić kumulację azotu 
amonowego oraz fosforu całkowitego w wodach 
przydennych północnej części jeziora Bełdany 
(stanowisko 15). Teoretycznie możliwym, lecz dotąd 
jedynie hipotetycznym wytłumaczeniem jest 
kumulacja w tej, stosunkowo głębokiej części tego 
jeziora biogenów spływających z oczyszczalni w 
Piaskach, niesionych z wodami Krutyni, lub „za-
sysanych” z wód przydennych południowego krańca 
Jeziora Mikołajskiego dzięki mechanizmowi 
przedstawionemu na Ryc. 17.

Ryc. 14. Stężenie azotu amonowego (N-NH4+ , 
A, C) oraz fosforu całkowitego (PT, B, D) w 
wodach przydennych jeziora Niegocin i 
Ryńskie. Cyframi oznaczono stanowiska 
poboru próbek wody.	  

Ryc. 15. Stężenie azotu amonowego (N-NH4+, A) i 
fosforu całkowitego (PT, B) w wodach przydennych 
jezior: Tałty Mikołajskie i Bełdany w sierpniu 2013. 
Cyframi oznaczono miejsca poboru próbek wody.	  	  

Ryc. 16. Stężenie azotu amonowego (N-NH4+, 

A) i fosforu całkowitego (PT, B) w wodach 
przydennych jezior: Tałty Mikołajskie i Bełdany 
w sierpniu 2008. Cyframi oznaczono miejsca 
poboru próbek wody.	  	  
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MIKROORGANIZMY WODNE A NATLE- 
NIENIE WÓD – ROLA W EUTROFIZACJI 
JEZIOR

Tlen, oprócz dwutlenku węgla, jest jednym 
z najważniejszych gazów rozpuszczonych w wo-
dzie jeziornej, którego ilość jest ściśle uzależniona 
przede wszystkim od aktywności metabolicznej 
mikroorganizmów wodnych. Aktualne stężenie 
tego gazu w wodzie jest wypadkową: (1) tempa 
wytwarzania tlenu w procesie fotosyntezy auto-
troficznego fitoplanktonu (glony cyanobakterie), 
(2) jego zużywania w procesach oddechowych 
(respiracja) organizmów cudzożywnych (głównie 
bakterie heterotroficzne i pierwotniaki, a także 
zwierzęta: bezkręgowce i kręgowce), oraz (3) 
właściwości fizycznych i chemicznych środowiska 
wodnego, od których zależy rozpuszczalność tlenu 
w wodzie (najważniejsze to: temperatura, zasolenie, 
pH, ciśnienie baryczne). Stosunkowo niewielka 
ilość tlenu rozpuszczonego w zbiornikach wodnych 

pochodzi z procesu jego dyfuzji z atmosfery do 
wody i dotyczy głównie stosunkowo cienkiej, 
powierzchniowej warstwy wód. Efektywność 
natlenienia wód powierzchniowych w wyniku 
rozpuszczania się w wodzie tlenu z atmosfery w 
ogólnym bilansie tlenowym mas wodnych głębo-
kich jezior zwykle stanowi niewielką część jego cał-
kowitych zasobów rozpuszczonych w wodzie (kilka 
– kilkanaście procent) albowiem zależy ściśle od 
warunków atmosferycznych (silne falowanie, opady 
deszczu stymulują proces dyfuzyjnego natlenienia 
wód) i temperatury wód (podwyższona temperatu-
ra zmniejsza drastycznie rozpuszczalność tlenu w 
wodzie).

Dynamika stężenia tlenu w jeziorach jest 
związana bezpośrednio ze stężeniem i krążeniem 
dwutlenku węgla, albowiem obydwa te gazy są 
niezmiernie ważnymi produktami finalnymi 
procesów biologicznych (fotosyntezy i respiracji) 
ściśle powiązanych z cyklem biogeochemicznym 
krążenia węgla w przyrodzie (Ryc. 18).

Ryc. 17. Hipotetyczny model hydrauliczny mieszania się zanieczyszczonych wód jeziora 
Mikołajskiego z wodami jeziora Bełdany.

Parametry fizyko-chemiczne wód podlegają nie tylko krótkookresowym wahaniom sezonowym lecz 
również dynamicznym zmianom wieloletnim. Porównanie danych zamieszczonych na Ryc. 15 i Ryc. 
16 pozwala stwierdzić, że o ile dopływ azotu amonowego do północnej części jeziora Bełdany uległ od 
roku 2008 istotnemu zmniejszeniu to dopływ obydwu badanych form azotu i fosforu do wód 
przydennych jeziora Mikołajskiego pozostał na podobnym poziomie. Świadczy to być może o 
poprawie efektywności usuwania azotu ze ścieków przez usprawnioną w ostatnich latach oczyszczalnię 
w Piaskach lecz jednocześnie, o wciąż istotnym szkodliwym oddziaływaniu na jeziora Mikołajskie i 
Śniardwy tych zanieczyszczeń eutrofogennych obecnych w odcieku oczyszczalni ścieków w 
Mikołajkach.

NATLENIENIE WÓD BADANYCH JEZIOR
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Produkcja pierwotna w pelagialu zdecydowanej 
większości zbiorników wodnych powstaje głównie 
w wyniku fotosyntezy fitoplanktonu, tj. zespołu 
tlenowych, światłolubnych mikroorganizmów eu- 
kariotycznych (glony) i prokariotycznych (cyano- 
bakterie,  powszechnie nazywanych sincami). W 
wyniku procesów fotosyntetycznej redukcji CO2 
powstają niskocząsteczkowe związki organiczne 
(produkty fotosyntezy), które przy udziale mineral- 
nych związków fosforu (P), azotu (N), siarki (S) i 
mikroelementów następnie przekształcane są w 
wielkocząsteczkowe składniki materii organicznej 
budującej komórki glonów i cyanobakterii tworzące 
biomasę fitoplanktonu oraz tlen pochodzący 
z fotolizy wody.

Równolegle wraz z produkcją pierwotną fito- 
planktonu w tym samym czasie i przestrzeni środo- 
wiska wodnego zachodzą procesy biologiczne, w 
wyniku których materia organiczna i tlen powstałe 
w fotosyntezie fitoplanktonu są zużywanie w meta- 
boliźmie organizmów heterotroficznych (cudzo-
żywnych). Materia organiczna powstała w procesie 
produkcji pierwotnej jeziora tworzy bazę pokar- 
mową dla organizmów cudzożywnych. Bakterie 
heterotroficzne stanowią najbardziej wydajny i 
efektywnie zużywający materię organiczną kompo- 
nent biotyczny wód naturalnych z pośród wszyst- 
kich organizmów jeziornych.  Różnorodne związki 
organiczne wchodzące w skład materii organicznej 
w wodach są wykorzystywane przez bakterie 
heterotroficzne zarówno jako źródło pokarmu 
(substraty budulcowe, z których powstaje biomasa 
bakterii) jak i źródło energii (substraty energe- 

tyczne, z których wykorzystywana jest energia ich 
wiązań chemicznych do produkcji biomasy). 
Ponad 70% pobranych z wody składników materii 
organicznej bakterie przeznaczają na swoje 
potrzeby energetyczne. Wytwarzanie energii na 
potrzeby metaboliczne w komórce bakteryjnej i 
gromadzenie jej zapasów w postaci ATP następuje 
wtedy kiedy zredukowane związki organiczne 
zostają utlenione biologicznie w procesie respiracji. 
Proces ten, przebiegający w dobrze natlenionych 
wodach powierzchniowych co prawda dostarcza 
bakteriom dużej ilości energii (ATP) następnie 
zużywanej w ich procesach metabolicznych i 
powoduje remineralizację materii organicznej, 
z której uwalniane są mineralne związki biogenne 
(P, N, S) z powrotem do wód, to jednak także po- 
ciąga za sobą znaczny ubytek tlenu rozpuszczonego 
w wodzie (Ryc. 19).
!

Biorąc pod uwagę, że procesy respiracji za- 
chodzą w cyklu całodobowym a proces fotosyntezy, 
w której tlen jest uwalniany do wody, dotyczy 
wyłącznie słonecznego cyklu dziennego, bardzo 
często w zbiornikach silnie zanieczyszczonych lub 
zeutrofizowanych o dużej ilości materii organicznej 
w cyklu dobowym (w późnych godzinach nocnych) 
często dochodzi do gwałtownego spadku stężenia 
tlenu rozpuszczonego w wodzie. 

Ryc. 18. Tlen (O2) w wodzie jest produktem 
finalnym fotosyntezy fitoplanktonu, dwutlenek 
węgla (CO2) jest wytwarzany głównie przez 
bakterie heterotroficzne w procesie respiracji, 
czyli oddychania, wg. Chróst [7].

Ryc. 19. Tempo respiracji bakterii hete- 
rotroficznych reguluje proces produkcji pier- 
wotnej fitoplanktonu udostępniając w wyniku 
remineralizacji materii organicznej mineralne 
związki biogenne (P, N, S) oraz dwutlenek 
węgla, niezbędne prekursory fotosynte- 
tycznego wytwarzania materii organicznej w 
ekosystemach wodnych. W wyniku respiracji 
bakterie zużywają duże ilości tlenu w wodzie 
pochodzącego z fotosyntezy fitoplanktonu, wg. 
Chróst [7]
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 Bardzo często do takich sytuacji w jeziorach 
dochodzi w szczególności w okresie letnim, w 
którym na skutek podwyższonej temperatury wód 
powierzchniowych w sposób naturalny spada 
drastycznie rozpuszczalność tlenu w wodzie (Ryc. 
20), w szczytowej fazie rozwoju zakwitów fito- 
planktonu. Obumierająca duża biomasa fito- 
planktonu tworząca zakwit uwalnia gwałtownie do 
środowiska ogromne ilości materii organicznej 
stwarzając tym samym optymalne warunki pokar- 
mowe i energetyczne do szybkiego namnażania się 
bakterii heterotroficznych a podwyższona (>18 oC) 
temperatura środowiska wodnego dodatkowo 
stymuluje tempo procesów metabolicznych i 
respiracji bakterii co jeszcze bardziej potęguje 
gwałtowne obniżenie zawartości tlenu rozpusz- 
czonego w wodzie.

Okresowe, kilkugodzinne gwałtowne obniżenie 
zawartości tlenu rozpuszczonego w powierz- 
chniowych wodach jezior zachodzące w cyklu 
dobowym doprowadza do ograniczonej możliwości 
aktywnego życia w takim środowisku szeregu 
zwierząt, zarówno bezkręgowych jak i kręgowców. 
W przypadkach kiedy stężenie tlenu rozpuszczo- 
nego obniży się poniżej 4-5 mg O2 w litrze wody i 
trwa kilka godzin to może doprowadzić do tzw. 
przyduchy w jeziorze i spowodować masowe śnię- 
cie szeregu cennych gospodarczo gatunków ryb. 

Optymalne dla szeregu mikro- i makroorga- 
nizmów jeziornych stężenie tlenu rozpuszczonego 
w wodzie oraz miąższość natlenionej warstwy wód 
w jeziorach głębokich ściśle zależą od dynamicznej 
równowagi pomiędzy fotosyntezą fitoplanktonu i 
respiracją bakterii heterotroficznych. Obydwa te 
z pozoru przeciwstawne procesy wytwarzania i 

wykorzystywania materii organicznej i tlenu w 
środowiskach wodnych są zwrotnie sprzężone i 
regulujące się wzajemnie. W jeziorach, do których 
nie docierają dodatkowe ładunki zarówno materii 
organicznej jak i biogenów mineralnych ze zlewni 
najczęściej bilans tlenowy ich wód jest dodatni w 
cyklu dobowym i korzystny dla organizmów 
wodnych, albowiem proces fotosyntetycznego 
wytwarzania tlenu i materii organicznej w porze 
dziennej jest w równowadze całodobowego 
zapotrzebowania tych abiotycznych składników 
środowiska wodnego przez bakterie hetero- 
troficzne. Szczególnie niebezpieczny dla jezior 
głębokich jest dodatkowy dopływ do ich wód 
materii organicznej ze zlewni (np. niedoczyszczone 
ścieki komunalne z oczyszczalni, spływy organicz- 
nego nawożenia gleb uprawnych, turystyczne 
zanieczyszczenia nawodne i w obrzeżu jezior, itp.) 
a lbowiem stymulują one jednokierunkowo 
wyłącznie rozwój i aktywność bakterii hetero- 
troficznych stwarzając im dogodne warunki 
pokarmowe i energetyczne, a to pociąga za sobą 
katastrofalne zwiększenie ich zapotrzebowania na 
t len rozpuszczony w wodzie . Jak wynika 
z powyższych rozważań maleńkie, mikroskopowej 
wielkości organizmy wodne decydują o jakości wód 
jeziornych albowiem zmieniając właściwości 
fizyczne i chemiczne środowiska bezpośrednio 
wpływają na jego bioróżnorodność i podatność lub 
oporność na procesy eutrofizacyjne.

MIĄŻSZOŚĆ STREFY NATLENIONEJ W 
JEZIORACH

W badanych jeziorach ciągu od jeziora 
Niegocin do jeziora Śniardwy, oraz w jeziorach 
Ryńskie i Bełdany zmierzono zawartość tlenu 
rozpuszczonego w kolumnie wody od powierzchni 
do dna. Na kolejnych rycinach przedstawiono 
stężenia tlenu rozpuszczonego w kolumnie wody w 
jeziorach z zaznaczeniem głębokości, na których 
zawartość tlenu spadała poniżej 4,5 mg O2 w litrze 
wody; poniżej tej głębokości w jeziorach panowały 
warunki tlenowe, które ograniczały lub uniemo- 
żliwiały aktywne przebywanie ryb (na wykresach 
zaznaczone gradacją koloru czerwonego). Dolną 
granicę miąższości warstwy wód o warunkach 
optymalnych tlenowo dla zamieszkiwania przez 
ryby przedstawia na wykresach pozioma czarna 
strzałka wskazująca na osi głębokości graniczne 
stężenie tlenu 4,5 mg O2/L.

Ryc. 20. Zależność rozpuszczalności tlenu od 
temperatury wody
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Jezioro Niegocin i Boczne

Jezioro Niegocin na przeważającej swej po-
wierzchni jest zbiornikiem płytkim o głębokości 
nieprzekraczającej kilku-kilkunastu metrów głębo-
kości. Pomiary tlenu w tym jeziorze wykazały, że 
warstwa wód natlenionych o zawartości tlenu 
powyżej 4,5 mg O2/L sięgała w lipcu do głębokości 
ok. 10 m i 7,8 m, w lipcu i w sierpniu, Ryc. 21).

W stosunkowo płytkim jeziorze Boczne, 
podobnie jak i w jeziorze Niegocin, zawartość 
tlenu na stanowisku pomiarowym sięgała do dna (11 
m). Grubość warstwy wód natlenionych powyżej 
4,5 mg O2/L w tym jeziorze w lipcu osiągnęła 8,5 m, 
natomiast w sierpniu zwiększyła się do 10,2 m 
(Ryc. 22).

Jezioro Jagodne i Szymoneckie

Jezioro Jagodne jest typowym głębokim 
jeziorem rynnowym, które w okresie letnim 
podlega wyraźnej stratyfikacji termicznej i tlenowej 
wód. Wraz ze wzrostem głębokości (poniżej 5 m) w 
jeziorze tym gwałtownie spadało stężenie tlenu 
rozpuszczonego w wodzie. W wodach głębinowych 
i przydennych na głębokościach poniżej 20 m 
stężenie tlenu osiągało wartości poniżej 2 mg O2/L 
(Ryc. 23). Warstwa wód natlenionych w jeziorze 
powyżej 4,5 mg O2/L wynosiła w lipcu: 0-8,2 m, w 
sierpniu była mniejsza 0-7 m.

Jezioro Szymoneckie pod względem ukształ-
towania i morfometrycznym jest podobne do 
jeziora Jagodne. Podobnie jak i w jeziorze Jagodne, 
w jeziorze tym zaobserwowano ostrą stratyfikację 
termiczno-tlenową w lipcu i w sierpniu 2013 r. 
(Ryc. 24). Na stanowisku pomiarowym na plosie 
jeziora  (25 m głębokość)  gwałtowny  spadek  tlenu

Ryc. 21. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Niegocin w 
lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne 
strzałki pokazują głębokość  jeziora, na której 
stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).

Ryc. 22. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Bopczne w 
lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne 
strzałki pokazują głębokość  jeziora, na której 
stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).

Ryc. 23. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Jagodne w 
lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne 
strzałki pokazują głębokość  jeziora, na której 
stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).
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w wodzie następował poniżej 6 m głębokości. 
Warstwa wód, w której stężenie tlenu wynosiło 
powyżej 4,5 mg O2/L zawierała się pomiędzy 
0-7,5-8,1 m w lipcu i w sierpniu. Nie stwierdzono 
istotnych różnic w zawartości tlenu w kolumnie 
wody jeziora Szymoneckiego w obydwu badanych 
miesiącach letnich (Ryc. 24).

Jezioro Tałtowisko

Tałtowisko, głębokie, rynnowe, wyraźnie straty-
fikowane termicznie i tlenowo jezioro wykazało  w 
lipcu znacznie lepsze natlenienie kolumny wód w 
porównaniu z poprzednio opisanymi jeziorami 
(Ryc. 25). Powierzchniowa warstwa wód w lipcu 
była dobrze natleniona a gwałtowny spadek 
zawartości tlenu w wodzie następował poniżej 12,5 
m głębokości. Miąższość warstwy wód o zawartości 
tlenu powyżej 4,5 mg O2/L w lipcu wynosiła 12 m.

Pogorszenie warunków natlenienia wód jeziora 
Tałtowisko zaobserwowano w sierpniu. W wyniku 
wzrostu temperatury wody powierzchniowej do 
22-23 °C zmalała w niej również rozpuszczalność 
tlenu w wodzie z 11,5 mg O2/L w lipcu do 10,2 mg 
O2/L w sierpniu. Gwałtowny spadek zawartości 
tlenu w wodzie (oksyklina) stwierdzono na 
głębokości poniżej 6 m (w lipcu 12,5 m). Również 
grubość warstwy wody o natlenieniu powyżej 4,5 

mg O2/L, w porównaniu z lipcem, bardzo się 
zmniejszyła o 5 m i wynosiła 7,5 m. 

W obydwu miesiącach badań zmierzono strefę 
wód beztlenowych na głębokości ok. 33 m, 
aczkolwiek wody głębinowe jeziora poniżej 20 m w 
sierpniu były nieco lepiej natlenione aniżeli w lipcu 
(Ryc. 25).

Jezioro Ryńskie

Ryc. 24. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Szymoneckie 
w lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne 
strzałki pokazują głębokość  jeziora, na której 
stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).

Ryc. 25. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Tałtowisko w 
lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne 
strzałki pokazują głębokość jeziora, na której 
stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).

Ryc. 26. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Ryńskie w 
lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne 
strzałki pokazują głębokość  jeziora, na której 
stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).
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Jezioro Ryńskie pozostaje po za głównym 
przepływem hydraulicznym wód jeziornych od 
jeziora Niegocin i docelowo docierających do jezior 
Mikołajskie i Śniardwy. Jezioro Ryńskie tworzy 
kompleks wód jeziornych z jeziorem Tałty,  
oddzielone wąską i płytką przeczką, która z racji 
znacznego wzniesienia dna jeziora w tym miejscu 
nie pozwala na bezpośredni nieograniczony 
przepływ wód z jeziora Ryńskiego do jeziora Tałty. 

To duże i głębokie jezioro (Tabela 1) wykazało 
wysoki poziom eutrofizacji wód (Ryc. 2 - 4). 
Odbiciem takiego stanu jakości wód jeziornych w 
Ryńskim są prezentowane na Rycinie 26 profile 
natlenienia kolumny wody (stanowisko ploso). 
Warstwa wód natlenionych, umożliwiających 
biologiczną aktywność ryb była bardzo cienka i 
wynosiła ok. 5 m, zarówno w lipcu i w sierpniu. 
Ogromna objętość wód jeziora Ryńskiego w 
okresie letnim pozostawała prawie całkowicie 
odtleniona; w wodach głębszych poniżej 10 m aż 
do dna zawartość tlenu wynosiła 1-0 mg O2/L. 
Prawdopodobnie na stan jakości i natlenienia wód 
jeziora Ryńskiego wpływa odciek z oczyszczalni 
ścieków oraz nowo wybudowana, oddana w lipcu 
2013 r., ekomarina.

Jezioro Tałty

Jezioro Tałty, podobnie jak i jezioro Ryńskie, 
należy do jednych z większych, głębokich i ryn-
nowych jezior południowej części kompleksu 
Wielkich Jezior Mazurskich. Do jeziora Tałty 
docierają wody przepływające z północy z połączo-
nych jezior ciągu: Niegocin - Tałtowisko. Podobnie 
jak i jezioro Ryńskie do jeziora Tałty w końcowej 
jego części, do południowej zatoki odprowadzany 
jest odciek z oczyszczalni ścieków w Mikołajkach, 
która oczyszcza ścieki wytworzone na znacznym 
obszarze gminy przez kilka- kilkanaście tysięcy 
mieszkańców (w zależności od sezonowości 
turystycznej). 

Rycina 27 przedstawia zmiany natlenienia w 
kolumnie wody jeziora Tałty (stanowisko ploso 
naprzeciwko kanału Tałckiego). Zarówno w lipcu 
jak i w sierpniu wody jeziora Tałty w strefie 
przydennej były odtlenione aczkolwiek zmienne i 
różne było natlenienie wód poniżej strefy fotycznej 
jeziora w badanym okresie letnim. Charakte-
rystyczną cechą natlenienia wód zacienionych 
(poniżej 2,5-3 m od  powierzchni) w  jeziorze  Tałty

był znaczący spadek zawartości tlenu w tej strefie 
jeziora w sierpniu w porównaniu z lipcem (Ryc. 
27). W sierpniu zmniejszyła się także grubość 
warstwy wód powierzchniowych o natlenieniu 
powyżej 4,5 mg O2/L do warstwy 0-8 m; w lipcu 
grubość tej warstwy wynosiła ok. 10 m.

Jezioro Mikołajskie

Ryc. 27. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Tałty w lipcu 
i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne strzałki 
pokazują głębokość jeziora, na której stężenie 
tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).

Ryc. 28. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Mikołajskie 
w lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne 
strzałki pokazują głębokość  jeziora, na której 
stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).
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Do jeziora Mikołajskiego dopływają wody z 
zatoki jeziora Tałty, do której odprowadzany jest 
odciek z oczyszczalni ścieków w Mikołajkach 
wnoszący znaczne ilości eutrofogennych związków 
azotu i fosforu (Ryc. 15).  Skutkuje to widocznym 
od kilku lat znacznym pogorszeniem stanu jakości 
wód jeziora Mikołajskiego. Wzrost eutrofizacji 
jeziora Mikołajskiego w ostatnich kilku latach 
(obserwowany przez autorów niniejszego opraco-
wania od 2006 r.) odzwierciedla także stan natlen-
ienia kolumny wód przedstawiony na Rycinie 28. 

W jeziorze Mikołajskie, podobnie jak zaobser-
wowano w jeziorze Tałty, zmniejszył się znacząco 
stopień natlenienia wód głębokich poniżej 10 m 
głębokości jeziora. Wody powierzchniowe o 
natlenieniu powyżej 4,5 mg O2/L  w lipcu sięgały do 
głębokości ok. 10 m, w sierpniu natomiast do 
głębokości 8 m. Warstwa wód przydennych i osady 
denne w jeziorze Mikołajskim w okresie letnim 
pozostawały całkowicie odtlenione (Ryc. 28).

Jezioro Bełdany

Jezioro Bełdany, podobnie jak i jezioro Ryńskie, 
pozostaje po za głównym nurtem przepływu wody 
pomiędzy jeziorami południowej części kompleksu 
Wielkich Jezior Mazurskich. Odprowadza ono 
swoje wody do jeziora Mikołajskiego w jego 
południowej części, gdzie wody obydwu jezior się 
mieszają, a następnie zmieszane wody jezior 

Mikołajskiego i Bełdany poprzez przeczkę 
odpływają do jeziora Śniardwy. Tak więc jezioro 
Śniardwy zbiera ostatecznie wszystkie wody nie 
tylko w głównym nurcie ich przepływu od jeziora 
Niegocin, lecz także z pobocznych jezior głównego 
ciągu, tj. jeziora Ryńskiego i Beldany przyjmu-
jącego wody z jeziora Nidzkiego.

Wody jeziora Bełdany (Ryc. 29) na stanowisku 
na otwartym ploso jeziora o głębokości 23 m 
zarówno podczas lipcowych jak  i sierpniowych 
pomiarów wykazały gorsze natlenienie wód w 
porównaniu z jeziorem Mikołajskie (Ryc. 28). 
Podobnie jak i w jeziorze Mikołajskie, przydenne 
wody jeziora Bełdany były niemal całkowicie 
odtlenione. Warstwa powierzchniowa wód o 
warunkach natlenienia. w których mogły występo-
wać ryby, powyżej 4,5 mg O2/L w jeziorze Bełdany 
w lipcu sięgała do głębokości 7,5 m a w sierpniu 
była nieco mniejsza i nie przekraczała głębokości 
6,5 m.

Jezioro Śniardwy

Największe polskie jezioro Śniardwy jest ostat-
nim ogniwem ciągu Wielkich Jezior Mazurskich 
zbierającym wody wraz z zanieczyszczeniami 
spływających od jeziora Niegocin. Wiele zanie-
czyszczeń dostających się do jezior południowej 
części kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich jest 
rozkładanych i/lub deponowanych w jeziorach 
pośrednich zanim wody tych jezior dopłyną do 
jeziora Śniardwy. Niemniej największym zagroże-
niem dla jakości wód jeziora Śniardwy pozostają 
jeziora najbliższe, tj. Tałty, Mikołajskie i Bełdany, 
które bezpośrednio kształtują jakość wody jeziora 
Śniardwy, szczególnie w jego południowej części 
wód od przeczki jeziora Mikołajskiego do ujścia do 
jeziora Seksty [1].

Na Rycinie 30 przedstawiono natlenienie 
kolumny wody w jeziorze Śniardwy na stanowisku 
„przeczka” (głębokość 4 m) ulokowanym około 300 
m od połączenia z jeziorem Mikołajskie. Jakość 
wody na tym stanowisku jest bezpośrednio 
kształtowana przez parametry jakości wody 
wp ływającej do jeziora Śniardwy z jeziora 
Mikołajskiego i Bełdany. Badania przeprowadzone 
w 2012 r. wskazały, że stanowisko „przeczka” na 
jeziorze Śniardwy charakteryzuje się największym 
stopniem zeutrofizowania wód tego jeziora w 
porównaniu z innymi stanowiskami pomiarowymi 
w różnych częściach tego jeziora [1].

Ryc. 29. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Bełdany w 
lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome czarne 
strzałki pokazują głębokość  jeziora, na której 
stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg O2/L).
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Wody na tym stanowisku były w przeważającej 
objętości natlenione do dna (minimum 4 mg O2/L 
w lipcu i 3 mg O2/L w sierpniu) aczkolwiek w 
sierpniu w wodach przydennych zmierzono 
znacznie mniejsze natlenienie wód w porównaniu z 
pomiarem w lipcu. Również w sierpniu zaobserwo-
wano, że warstwa wód o natlenieniu powyżej 4,5 
mg O2/L uległa skurczeniu do 2,4 m w porównaniu 
z lipcem kiedy to wynosiła 3,2 m. 

Porównując profile tlenowe w jeziorze Śniardwy 
na stanowisku „przeczka” i „ploso” stwierdzono, że

w centralnej części jeziora Śniardwy (stanowisko 
ploso 12 m głębokości oddalone jest od „przeczki” 
ok 1,5 km w kierunku północnym) panują nadal 
dobre warunki tlenowe w kolumnie wody (Ryc. 
31). Minimalne stężenie tlenu rozpuszczonego przy 
dnie jeziora zarowno w lipcu jak i zmierzone w 
sierpniu wynosiło 5,4 mg O2/L, co oznacza, że cała 
objętość wody od powierzchni do dna na ploso 
jeziora Śniardwy zapewnia dostateczne warunki 
bytowania ryb.

Ryc. 30. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Śniardwy 
(przeczka) w lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome 
czarne strzałki pokazują głębokość  jeziora, na 
której stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg 
O2/L).

Ryc. 31. Zmiany stężenia tlenu rozpusz- 
czonego w kolumnie wody jeziora Śniardwy 
(ploso) w lipcu i w sierpniu 2013 r. (poziome 
czarne strzałki pokazują głębokość  jeziora, na 
której stężenie tlenu spadało poniżej 4,5 mg 
O2/L).

Pod koniec okresu letniego turystycznego, w sierpniu w większości badanych 
jezior zmniejszyła się znacznie warstwa wód powierzchniowych, w której 
zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie przekraczała 4,5 mg O2/L 
dopuszczająca możliwość występowania ryb. Oznaczało to, że objętość wód 
jeziornych możliwa do bytowania ryb znacznie się skurczyła ograniczając przez 
to warunki ich występowania i żerowania.

Główną przyczyną spadku grubości warstwy wód natlenionych było zużycie w 
nich tlenu w mikrobiologicznych procesach rozkładu związków organicznych 
wytworzonych w fotosyntezie fitoplanktonu oraz przede wszystkim na skutek 
degradacji zanieczyszczeń organicznych docierających z zewnątrz do jezior. 
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Jak wykazały wyniki badań w strefie wód 
przydennych na stanowiskach w jeziorach gdzie 
odprowadzane są odcieki z oczyszczalni ścieków 
(patrz str. 10 - 15 niniejszego opracowania) jednym 
z głównych źródeł zanieczyszczeń wprowadzanych 
do jezior są oczyszczalnie ścieków w Giżycku 
(jezioro Niegocin), w Rynie (jezioro Ryńskie) i w 
Mikołajkach (jezioro Tałty-Mikołajskie).

W toku niniejszych badań oceniono także 
wpływ tych oczyszczalni ścieków oraz centrum 
intensywnej nawodnej aktywności rekreacyjnej 
(mariny) na jakość powierzchniowych wód jezior-
nych. Badane w tym aspekcie jeziora Ryńskie i 
Mikołajskie podlegały zarówno  oddziaływaniu 
oczyszczalni ścieków jak i narażone były na zanie-
czyszczenia przedostające się do wody w wyniku 
aktywności załóg nawodnych jednostek pływa-
jących w marinach.
Na kolejnych rycinach zestawiono porównanie 
wybranych parametrów jakości wód powierz-
chniowych na stanowiskach jeziornych poddanych 
wpływom oczyszczalni ścieków i marin w porów-
naniu z jakością wód na ploso jezior.

We wszystkich analizowanych przypadkach 
stwierdzono, że zarówno zanieczyszczenia prze-
dostające się do jezior z marin jak i odciek z nie-
doczyszczonych ścieków z oczyszczalni (odpro-
wadzany do wód podpowierzchniowych jezior) 
jednoznacznie powodują silną eutrofizację wód 
powierzchniowych badanych jezior.

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ JEZIOR

Ryc. 32. Wpływ mariny na jakość  wód powierz- 
chniowych jeziora Ryńskiego (stanowisko 100 m od 
mariny w zatoce miejskiej) w porównaniu z ploso 
jeziora. 
Objaśnienia: Secchi - przezroczystość wody (m); RZT 
- „Rybackie Zapotrzebowanie Tlenowe” tj. grubość 
warstwy wód natlenionych powyżej 4,5 mg O2/L; 
Mętność - ilość zawiesiny w wodzie (jednostki 
nefelometryczne); Chlorofila (µg/L); TSI - indeks 

Ryc. 32. Wpływ mariny na jakość wód powierzch- 
niowych jeziora Mikołajskiego (stanowisko 100 m na 
południe od mariny na przepływie wód) w porów- 
naniu z ploso jeziora. Objaśnienia takie jak na Ryc. 31.

Ryc. 33. Wpływ odcieku z oczyszczalni ścieków w 
Mikołajkach na jakość wód powierzchniowych jeziora 
Tałty w porównaniu z ploso jeziora. Objaśnienia takie 
jak na Ryc. 31.
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INDEKS STANU TROFICZNEGO JEZIOR

Indeks stanu troficznego jezior (zapro-
ponowany przez Carlson’a [4]) obliczony na 
podstawie widzialności krążka Secchie’go i 
zawartości chlorofilua wykazał, że wszystkie 
analizowane próbki wody były pobrane z 
jezior eutroficznych lub hypereutroficznych 
(Ryc. 34). 

Na podstawie wartości indeksu stanu 
troficznego w obrębie badanych jezior 
południowej części kompleksu Wielkich 
Jezior Mazurskich można wyróżnić 2 grupy 
jezior różniące się stopniem eutrofizacji 
wód. W grupie jezior najmniej zeutro-
fizowanych znajdują się jeziora w ciągu: 
Niegocin - Tałtowisko (najmniej zeutro-
fizowane). Do drugiej grupy jezior bardzo 
zeutrofizowanych należą jeziora w ciągu: 
Ryńskie - Śniardwy oraz jezioro Bełdany 
(Ryc. 34). Z pośród wszystkich badanych 
jezior w sezonie letnim 2013 r. najbardziej 
zanieczyszczonym i zeutrofizowanym (na 
granicy hypereutrofii) okazały się jeziora 
Ryńskie, Mikołajskie i Śniardwy.

STREFA WÓD JEZIORNYCH MOŻLIWA DO ŻYCIOWEJ AKTYWNOŚCI RYB

Przestrzeń życiowa różnych gatunków 
ryb, w szczególności ryb pelagicznych, zależy 
od objętości wód w jeziorze charaktery-
zujących się optymalnym ich natlenieniem. 
Wiadomo, że różne gatunki ryb, w zależności 
od ich środowiska zamieszkania wód natural-
nych posiadają różne wymogi jakości wody, z 
których do najważniejszych należą: stopień 
natlenienia wód, przezroczystość wody 
(ważna dla ryb drapieżnych posługujących się 
wzrokiem, np. szczupak), zasolenie, tempera-
tura, itp. Występujące w jeziorach mazur-
skich ryby w większości gatunków nie 
tolerują wód jeziornych, w których natlenie-
nie graniczne spada poniżej 4-5 mg O2/L. 
Dlatego też miąższość natlenionej warstwy 
wód jeziornych powyżej 4,5 mg O2/L jest 
niezwykle ważna z punktu zarybiania i ho-
dowli ryb w jeziorze.

Rycina 35 przedstawia głębokość wód w 
badanych jeziorach, w których natlenienie 
wynosi powyżej 4,5 mg O2/L.

Z pośród zbadanych jezior największą warstwę wód 
natlenionych możliwych do bytowania ryb stwierdzono 
w jeziorach: Tałtowisko, Śniardwy (ploso), Mikołajskie.

Ryc. 34. Indeks stanu troficznego jezior 
(wartości średnie w okresie: lipiec-sierpień 2013 

Ryc. 35. Rybackie Zaoptrzebowanie Tlenowe (RZT) = 
maksymalna głębokość w jeziorach, na których zmierzono 
powyżej 4,5 mg O2/L w lipcu i w sierpniu 2013 r.).
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Aczkolwiek, co należy podkreślić, oczyszczalnie 
ścieków zlokalizowane w zlewni bezpośredniej 
jezior po łudniowej części Wielkich Jezior 
Mazurskich w znacznym stopniu zredukowały po 
roku 1995 dopływ substancji biogennych do wód 
systemu, to w chwili obecnej zaczęły one stanowić 
jedno z głównych zagrożeń dla stanu jakości wód.  
W okresie letnim skutki systematycznego dopływu 
resztek biogenów zawartych w ich odciekach są 
najlepiej widoczne w strefie przydennej jezior gdzie 
powodują około dziesięciokrotny wzrost stężeń 
tych związków w wodzie, ale także i w wodach 
powierzchniowych (większa biomasa fitoplank- 
tonu, mniejsza przezroczystość wody, większa 
mętność, itp.). Szkodliwe oddziaływanie oczysz- 
czalni na ekosystemy jeziorne nie wynika przy tym 
z nieprzestrzegania norm dotyczących odcieku lecz 
z ciągłego wzrostu ich przepustowości a zatem i 
sumarycznego ładunku azotu (N) i fosforu (P) 
wprowadzanego do jezior wraz z oczyszczonymi, 
zgodnie z wymogami prawnymi, ściekami [8]. 

Ponieważ, wobec ciągłego rozwoju regionu i 
wciąż rosnącej presji turystycznej na jeziora połud-
niowej części systemu WJM ilość oczyszczonych 
ścieków wprowadzanych do jezior będzie coraz 
większa, jedyną rozsądną alternatywą pozwalającą 
na poprawę a przynajmniej na zachowanie dotych- 
czasowego stanu jakości wód jeziornych są w 
kolejności: (i) modernizacja istniejących oczysz- 
czalni ścieków w Rynie oraz w Mikołajkach (np. 
poprzez uzupełnienie obecnej technologii oczysz- 
czania ścieków o moduł hydrofitowy); (ii) powtórne 
rozważenie możliwości odprowadzania do jeziora 
Niegocin odcieku z oczyszczalni w Bystrym 
poprzez jezioro Grajewko będące swoistą, natural- 
ną pułapką na biogeny oraz finalnie; (iii) całkowita 
zmiana strategii  w gospodarce wodno-ściekowej w 
bezpośredniej zlewni Wielkich Jezior Mazurskich.

Obecną strategię w gospodarce wodno-ścieko-
wej regionu można streścić następująco: „pobierz 
wodę z gruntu, wykorzystaj ją, odprowadź  ścieki do 
kanalizacji, a po ich oczyszczeniu do jeziora” (Ryc. 36).

 Prowadzi ona do stałego zwiększania ładunku 
biogenów w wodach jezior a ponadto do ich 
eksportu przez Śniardwy, Pisę i Wisłę poza region 
Wielkich Jezior Mazurskich. Z danych uzyskanych 
od władz lokalnych wynika, że już obecnie do 
jezior systemu WJM oczyszczalnie w Giżycku, 
Rynie i w Mikołajkach wprowadzają rocznie wraz z 
odciekiem ok. 21,6 tony N i 1,1 tony P, a dalsze roz-

wijanie istniejących sieci kanalizacyjnych i ich 
centralizacja doprowadzi do nadmiernego obcią-
żenia istniejących oczyszczalni nadmierną ponad 
założenia projektowe przepustowością ścieków  co 
może w przyszłości zwiększyć te wartości dwu- 
krotnie.

Głównym założeniem nowej strategii winna być 
decentralizacja oczyszczania ścieków poprzez 
budowę niewielkich oczyszczalni przydomowych i 
osiedlowych oraz przekierunkowanie do nich dużej 
części ścieków kierowanych obecnie do oczysz- 
czalni miejskich. Odciek z tych oczyszczalni po- 
winien być zwracany do gruntu w miejscu ich 
lokalizacji (Ryc. 37). 

Ograniczanie 
dopływu  

C, N, P ze zlewni 

Wody 
 gruntowe 

Wykorzystanie 
 gospodarcze 

Ścieki surowe 
Oczyszczalnia 

centralna 

Scieki  
oczyszczone 

WJM 

Oczyszczalnie 
lokalne 

Zabudowa rozproszona 
Zabudowa zwarta 

WNIOSKI I PORADY DOTYCZĄCE STRATEGII OCHRONY JEZIOR PRZED 
EUTROFIZACJĄ

Ryc. 36. Aktualna strategia w gospodarce wodno-
ściekowej w zlewni bezpośredniej! Wielkich Jezior 
Mazurskich.

Ryc. 37. Zalecana strategia w gospodarce wodno-
ściekowej w zlewni bezpośredniej! Wielkich Jezior 
Mazurskich.
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Aczkolwiek znane są różne technologie wyko-
rzystywane w niewielkich obiektach ze względu na 
specyfikę regionu należałoby poważnie rozważyć 
użycie technologii wykorzystującej rośliny naczy-
niowe (oczyszczalnie hydrofitowe). Zastosowaniu 
tej technologii sprzyja zarówno przyroda jak i 
ukształtowanie terenu Mazur, z licznymi niewiel-
kimi bagienkami i depresjami, które mogłyby być 
wykorzystane dla lokalizacji tego typu obiektów. 
Zmiana obecnej strategii na zasadę „pobierz wodę 
z gruntu, wykorzystaj ją, oczyść na miejscu i 
zwróć tam skąd pobrałeś” spowoduje wymierne 
ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wzboga-
cających wody jeziorne, nawet przy znacznym 
zwiększeniu objętości wytwarzanych ścieków, 
jakiego należy się spodziewać w wyniku rozwoju 
gospodarczego i turystycznego regionu. Będzie ona 
bezpieczna dla jezior ze względu na ujemny bilans 
wodny systemu Wielkich Jezior Mazurskich 
warunkujący uzupełnianie wód gruntowych wo-
dami jeziornymi i przeciwdziałający jednocześnie 
spływowi wód gruntowych wraz z wypłukiwanymi 
substancjami eutrofogennymi (C, N, P) do jezior. 
Warto także zauważyć że proponowana zmiana 
strategii umożliwia efektywne wykorzystanie już 
istniejących systemów kanalizacyjnych, których 
fragmenty kierowałyby strumień ścieków do 
oczyszczalni lokalnych (Ryc. 38). Istniejące 
połączenia z centralną oczyszczalnią miejską 
należałoby zachować jako zabezpieczenie. W 
przypadku awarii jednej lub kilku oczyszczalni 
lokalnych, umożliwiłoby to przekierunkowanie 
strumienia ścieków do obsługującej, na co dzień, 
jedynie swoje najbliższe otoczenie (miasto), 
oczyszczalni centralnej.

  Oczyszczalnia 
 lokalna 

 Oczyszczalnia 
 lokalna 

 Oczyszczalnia 
 lokalna 

Oczyszczalnia 
 lokalna 

Oczyszczalnia 
 lokalna 

 Centralna oczyszczalnia  
scieków 

 Stopień doczyszczajacy 
 hydrofitowy 

 Jezioro 

 Ścieki miejskie 

Osiedla  
i  

zabudowania  

Proponowane rozwiązanie byłoby znacznie 
korzystniejsze od obecnie przyjętej strategii 
ponieważ:

1. odpływ z oczyszczalni lokalnych odpro- 
wadzany do gruntu stymulowałby, zamiast 
eutrofizacji jezior, wzrost produktywności 
ekosystemów lądowych;

2. w przeciwieństwie do dużych oczyszczalni 
centralnych typu SBR lokalne oczyszczalnie 
hydrofitowe w naturalny sposób dostoso- 
wane są do sezonowych zmian ilości genero 
wanych zanieczyszczeń. Działają one naj- 
bardziej efektywnie w okresie letnim, gdy 
ilość wytwarzanych ścieków jest najwię-
ksza, a mniej wydajnie w chłodniejszych 
porach roku gdy spada również ilość 
wymagających oczyszczenia ścieków. W 
przypadku dużych oczyszczalni typu SBR 
duże wahania ilości oraz składu ścieków nie 
są na ogół zjawiskiem korzystnym;

3. do decentralizacji systemu oczyszczania 
ścieków można by wykorzystać licznie 
występujące w zlewni WJM, niezagospo- 
darowane rolniczo zagłębienia terenu. Zlo- 
kalizowane w nich niewielkie oczyszczalnie 
hydrofitowe, w przeciwieństwie do dużych, 
obecnie istniejących obiektów, nie szpeciły-
by one krajobrazu i z czasem stałyby się 
swoistymi, dodatkowymi „wyspami bio-
różnorodności”;

4. zwracanie oczyszczonych ścieków do grun- 
tu zapobiegałoby eksportowi zawartych w 
odcieku biogenów po za granice regionu co 
w pewnym stopniu spowolniłoby tempo 
degradacji Zalewu Zegrzyńskiego, stano- 
wiącego strategicznie ważne źródło wody 
pitnej dla Warszawy.

Ryc. 38. Schemat strategii systemów oczyszczania 
ścieków w obrzeżu Wielkich Jezior Mazurskich. Przykład oczyszczalni hydrofitowej
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