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Przedmowa

Jeziora bêd¹ce istotnym i charakterystycznym komponentem œrodowiska
przyrodniczego Zaborskiego Parku Krajobrazowego (ZPK) zajmuj¹ w jego
granicach powierzchniê przekraczaj¹c¹ cztery tysi¹ce hektarów. Ca³kowita
liczba wystêpuj¹cych na obszarze ZPK jezior obejmuje 47 ró¿nej wielkoœci i
genezy naturalnych zbiorników wodnych. Pomimo, ¿e jeziora stanowi¹ jedne
z najcenniejszych przyrodniczo obiektów Parku, czêsto objêtych ochron¹ re-
zerwatow¹, poddawane s¹ nieustannej antropopresji przyœpieszaj¹cej tempo
naturalnie przebiegaj¹cych procesów ewolucji ich œrodowisk wodnych.

Jeziora s¹ nie tylko wiod¹cym elementem krajobrazotwórczym Parku,
podnosz¹cym wydatnie jego walory turystyczne, lecz z uwagi na ogromne ob-
jêtoœci retencjonowanej w nich wody (313393,57 dam3) odgrywaj¹ równie¿
istotn¹ rolê w kszta³towaniu obiegu wody w zlewniach pojeziernych. Jeziora
decyduj¹ o ogólnej zasobnoœci wodnej Parku, a ich stan ekologiczny determi-
nuje jakoœæ tych zasobów, a w konsekwencji ich przydatnoœæ dla ró¿nych form
u¿ytkowania i konsumpcji. W tym œwietle kluczowym zagadnieniem jawi siê
pilna potrzeba poznania aktualnego stanu ekologicznego tych zasobów.

Badania jezior po³o¿onych wspó³czeœnie w granicach ZPK maj¹ ju¿ swoj¹
d³ugoletni¹ tradycjê. Szczegó³owe badania limnologiczne tego obszaru za-
pocz¹tkowane zosta³y w roku 1947 przez limnologów wroc³awskich pod kie-
runkiem M. Stangenberga. Zebrany wówczas unikatowy materia³ dokumen-
tacyjny odnosz¹cy siê do chemizmu wód, termiki, osadów dennych, fitoplank-
tonu, flory naczyniowej, zooplanktonu oraz ichtiofauny zosta³ opublikowany
w pocz¹tkach lat 50-tych i 60-tych ubieg³ego wieku (M. Stangenberg, A. Sol-
ski, S. To³pa, K. ¯emoytel). Badania na Jeziorze Charzykowskim prowadzo-
no na Doœwiadczalnej Stacji Jeziorowej w Charzykowach a¿ do1977 roku, a
podsumowanie zebranej w trakcie 30-letnich obserwacji dokumentacji lim-
nologicznej zosta³o dokonane przez E. Szulakowsk¹-Wojaczek.

W póŸniejszym okresie jeziora zlewni œrodkowej Brdy znajdowa³y siê w
krêgu zainteresowañ badawczych pracowników naukowych wielu innych
oœrodków akademickich w Polsce, a ich plonem sta³y siê rozliczne publikacje



naukowe. Spoœród nich wymieniæ nale¿y zespo³y badawcze: UMK w Toruniu
(W. Donderski, A. Kentzer, W. Marszelewski, M. Pasierbski, M. Rejewski),
UAM w Poznaniu (A. Choiñski, M. Kraska, G. Kowalewski, K. Milecka, H.
Szyper, K. Tobolski), Uniwersytetu £ódzkiego (M. Gonciarz, K. GwoŸdziñski,
E. Kilañczyk, A. Kowalczyk) oraz Uniwersytetu Gdañskiego (K. Banaœ, K.
Boci¹g, B. Bogaczewicz-Adamczak, R. Chmara, W. Lange, E. Okulanis, J.
Szmeja).

W ostatnich latach ukaza³o siê kilka regionalnych opracowañ monogra-
ficznych, w których znajduje siê wiele odniesieñ do jezior ZPK. Wœród nich na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹:

• Bory Tucholskie II. Zasoby i ich ochrona (2002, pod red. K.
GwoŸdziñskiego),

• Jeziora Zaborskiego Parku Krajobrazowego (2002, pod red.
pracowników ZPK),

• Bory Tucholskie III. Zasoby i ich ochrona (2005, pod red. K.
GwoŸdziñskiego),

• Materia³y do monografii przyrodniczej regionu gdañskiego, T .9.
Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i wspó³istnienia z
Parkiem Narodowym “Bory Tucholskie” (2003, pod red. M.
PrzewoŸniaka).

W latach 2008-2009 zespó³ pracowników naukowych reprezentuj¹cych
Katedrê Limnologii oraz Zak³ad Geografii Pojezierzy Uniwersytetu Gda-
ñskiego, przy wspó³pracy z Zarz¹dem Zaborskiego Parku Krajobrazowego,
podj¹³ siê nie³atwego zadania kompleksowego rozpoznania geoekosystemów
jeziornych Parku. Nasze wysi³ki skoncentrowa³y siê g³ównie na ocenie abio-
tycznych w³aœciwoœci œrodowisk wodnych jezior oraz roli zlewni w kszta³to-
waniu cech jakoœciowych wód jeziornych. Badaniami objêto ³¹cznie 27 zró¿-
nicowanych pod wzglêdem wielkoœciowym akwenów, niezale¿nie od ich zna-
czenia gospodarczego, turystycznego czy te¿ przyrodniczego. Jedyne kryteria
doboru jezior do badañ stanowi³o ich po³o¿enie w granicach ZPK oraz po-
wierzchnia zwierciad³a wody powy¿ej 10 ha. Dziêki temu uda³o siê zgroma-
dziæ unikalny, kompletny i co najwa¿niejsze porównywalny materia³ doku-
mentacyjny obejmuj¹cy ponad 99% ogólnych zasobów wód jeziornych Parku.
Dotychczasowe badania prowadzone w ramach pañstwowego monitoringu
jeziornego koncentrowa³y siê zasadniczo na jeziorach du¿ych i posiadaj¹cych
istotne znaczenie gospodarcze czy turystyczne. Pomijano najczêœciej jeziora
mniejsze, których znaczenie w tych obszarach aktywnoœci jest z natury rze-
czy ograniczone. Plonem tych badañ sta³ siê bogaty materia³ pomiarowy, któ-
rego jedn¹ z form prezentacji stanowi niniejszy Atlas.

Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego jest drug¹, po wydanym
w 2007 roku Atlasie jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, tego typu
publikacj¹ prezentuj¹c¹ najnowsz¹ wiedzê z zakresu limnologii fizycznej
oraz hydrologii jezior wystêpuj¹cych na obszarach chronionych wojewódz-
twa pomorskiego.

10 Przedmowa
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Poniewa¿ prace nad niniejszym Atlasem stanowi³y niejako kontynuacjê
prac zwi¹zanych z przygotowaniem i opracowaniem Atlasu jezior Kaszub-
skiego Parku Krajobrazowego i tym razem w badaniach terenowych zastoso-
wano podobn¹, jednolit¹ metodykê pomiarow¹ z wykorzystaniem najnow-
szych wieloparametrowych systemów zbierania danych. Ostateczna forma
graficzna i merytoryczna Atlasu jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego
nawi¹zuje do rozwi¹zañ przyjêtych w poprzednim opracowaniu.

W przygotowaniu Atlasu uczestniczy³ wieloosobowy zespó³ pracowników
naukowych, których wk³ad i zaanga¿owanie w jego powstanie mo¿na oceniæ
autorstwem lub wspó³autorstwem poszczególnych rozdzia³ów.

Nasze specjalne podziêkowania chcielibyœmy z³o¿yæ dr Kamilowi Nowiñ-
skiemu, który wraz z nami tworzy³ terenow¹ grupê pomiarow¹ i uczestniczy³
w opracowaniu 7 rozdzia³ów Atlasu. Bez tego wysi³ku opracowanie niniejsze
nie mog³oby powstaæ.

Termin publikacji Atlasu jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego nie
zosta³ dobrany przypadkowo. Wi¹¿e siê on bezpoœrednio z przypadaj¹c¹ w
roku bie¿¹cym 20. rocznic¹ utworzenia Parku. Zaborski Park Krajobrazowy
zosta³ powo³any uchwa³¹ nr XI/68/90 WRN w Bydgoszczy z dnia 28 lutego
1990 r. Pocz¹tkowo funkcjonowa³ pod nazw¹ Chojnicki PK, a od roku 1991
jako Zaborski Park Krajobrazowy (rozporz¹dzenie nr 1/91 Wojewody Bydgo-
skiego z dnia 12 stycznia 1991 r). Zaborski Park Krajobrazowy jest obecnie
(je¿eli pomin¹æ znajduj¹cy siê tylko czêœciowo w granicach województwa
Park Krajobrazowy Pojezierza I³awskiego) najm³odszym z parków krajobra-
zowych w województwie pomorskim.

Wraz z ca³ym zespo³em pracuj¹cym nad powstaniem Atlasu ¿ywimy na-
dziejê, i¿ stanie siê on nie tylko Ÿród³em wiedzy o jeziorach Zaborskiego Par-
ku Krajobrazowego, ale równie¿ wraz z poprzednim tomem omawiaj¹cym je-
ziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego stanowi godn¹ uwagi formu³ê
tworzenia podobnych opracowañ regionalnych obejmuj¹cych inne zbiorowo-
œci jeziorne Polski.

Dariusz Borowiak, Jacek Barañczuk

Gdañsk, dnia 29 lipca 2010 r.
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Preface

Lakes are significant and characteristic components of the natural environ-
ment in the Zaborski Landscape Park. They cover an area of more than 4 000
ha within its boundaries. There are 47 natural lakes of different size and ge-
nesis. Although these lake reservoirs constitute one of the most valuable na-
tural objects in the Zaborski Landscape Park and are often environmentally
protected, they are subject to constant anthropopression which accelerates
the naturally occurring evolution processes of their water environment.

The lakes are not only the most prominent elements of the Zaborski
Landscape Park considerably increasing its tourist potential, but owing to
the large volume of water retained there (313,393.57 dam3), they play a le-
ading role in the forming of water circulation in their catchments. The lakes
determine the general richness of water resources, while their ecological sta-
te influences the quality of water resources and thereby their utility for va-
rious forms of use and consumption. In this light, the key issue appears to be
the urgent need for understanding the current ecological status of these reso-
urces.

The studies of lakes located within the Zaborski Landscape Park today
already have a long tradition. Detailed limnological research of this area was
initiated in 1947 by scientists from Wroc³aw under the supervision of M.
Stangenberg. The unique documentary material they collected, relevant to
water chemistry, temperature, sediments, phytoplankton, vascular flora, zo-
oplankton and fish fauna, was published in the early 50s and 60s of the last
century (M. Stangenberg, A. Solski, S. To³pa, K. ¯emoytel). Research at the
Charzykowskie Lake was carried out at the Lake Experimental Station in
Charzykowy until 1977, and a summary of the limnological documentation
gathered during the 30 years observation was prepared by E. Szulakow-
ska-Wojaczek.

Later on, the lakes of the Middle Brda drainage basin were of interest to
research scientists from many other academic centres in Poland, a fact which
yielded numerous scientific publications. The following teams deserve to be



mentioned: from the Nicolaus Copernicus University in Toruñ (W. Donder-
ski, A. Kentzer, W. Marszelewski, M. Pasierbski, M. Rejewski), from the
Adam Mickiewicz University in Poznañ (A. Choiñski, M. Kraska, G. Kowa-
lewski, K. Milecka, H. Szyper, K. Tobolski), from the University of £ódŸ (M.
Gonciarz, K. GwoŸdziñski, E. Kilañczyk, A. Kowalczyk) and from the Univer-
sity of Gdañsk (K. Banaœ, K. Boci¹g, B. Bogaczewicz-Adamczak, R. Chmara,
W. Lange, E. Okulanis, J. Szmeja).

In recent years, there were several regional monographs with many refe-
rences to the lakes of the Zaborski Landscape Park. The following deserve
special attention:

• Tuchola Forest II. Resources and their protection (2002, ed. by K.
GwoŸdziñski),

• The Lakes of the Zaborski Landscape Park (2002, ed. by the staff of
the Zaborski Lanscape Park),

• Tuchola Forest III. Resources and their protection (2005, ed. by K.
GwoŸdziñski),

• Materials for the natural monograph of the region of Gdañsk, Vol. 9,
The Zaborski Landscape Park. Problems of environmental protection
and coexistence with the Tuchola Forest National Park (2003, ed. by
M. PrzewoŸniak).

In 2008-2009 a group of research workers from the Department of
Limnology, the Department of Lakeland Geography and the Department of
Hydrology at the University of Gdañsk in cooperation with the Board of the
Zaborski Landscape Park undertook the difficult task of a complex
recognition of the lake geoecosystems of the investigated reservoirs. Our
efforts were mainly centred on the evaluation of abiotic indices and the role of
catchment in forming the quality features of lake waters. The investigations
covered 27 lakes of different sizes, regardless of their economic, touristic or
natural significance. The only selection criteria was their location within the
Zaborski Landscape Park area and the water surface area over 10 ha.
Thanks to that, it was possible to collect complete, unique and comparative
documentation including over 99% of water lake resources of the Zaborski
Landscape Park. The previous water quality research conducted within the
framework of state monitoring concentrated mainly on large lakes of
fundamental economic or touristic significance. Thus, the smaller lakes of
limited significance in this region were most often ignored. This research
yielded rich measuring material and this Atlas is one of the forms of its
presentation.

Atlas of the Zaborski Landscape Park Lakes is the second publication of
this type, after the Atlas of the Kashubian Lanscape Park Lakes issued in
2007, presenting the latest knowledge on physical limnology and hydrology
of the lakes found on the protected areas of the Pomeranian Voivodeship.

Because it could be said that work on this Atlas was a continuation of the
work connected to preparing and evaluating the Atlas of the Kashubian
Lanscape Park Lakes and, the measuring methodology used in field studies
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this time was similar and homogenous, with the use of state-of-the-art
multi-parameter data collection systems. The final graphic form and the
content of the Atlas of the Zaborski Landscape Park Lakes refers to the
solutions adopted in the previous study.

The Atlas was prepared by numerous research workers. Their effort and
involvement can be seen by the authorship or co-authorship of particular
chapters.

Our special thanks to one member of the group working on the Atlas,
namely Kamil Nowiñski Ph.D., who, together with us, formed a terrain study
group and took part in preparing 7 chapters. Without his effort, this study
could not have been written.

The date of the publication of the Atlas of the Zaborski Landscape Park
Lakes was not chosen at random. It is directly connected to the 20th
anniversary of establishing the Zaborski Landscape Park, occurring this
year. The Zaborski Landscape Park was established by Law no. XI/68/90
RCR in Bydgoszcz of February 28, 1990. It originally operated under the
name Chojnicki PK, and since 1991 as the Zaborski Landscape Park
(Regulation no. 1/91 of the Bydgoszcz Governor of January 12, 1991). The
Zaborski Landscape Park is now (not including the I³awa Lake District
Landscape Park, which is only partially within the borders of the
voivodship), the youngest natural park in the Pomeranian Voivodship.

Together with the whole team working on the Atlas, I hope that it will
become not only the source of knowledge on lakes within the Zaborski
Landscape Park, but will also serve, together with the previous volume on
the Kashubian Landscape Park Lakes, as a new noteworthy form of writing
similar local studies of other lake reservoirs in Poland.

Dariusz Borowiak, Jacek Barañczuk

Gdañsk, 29 July 2010

14 Preface

__________________________________________________________________________________



Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Czêœæ pierwsza
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OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA

ATLASU





1. Materia³y Ÿród³owe

Na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego znajduje siê 47 jezior (48 je-
zior – Chmara 2002), czyli naturalnych zbiorników o powierzchni wiêkszej
od jednego hektara. Ró¿nica w iloœci jezior wynika z tego, ¿e Jezioro D³ugie
jest traktowane jako zatoka Jeziora Karsiñskiego. Sumaryczna powierzch-
nia wodna wszystkich tych akwenów wynosi 4269,96 ha, co w zestawieniu z
powierzchni¹ Parku okreœla jego jeziornoœæ na 12,54%, czyni¹c wartoœæ tê
jedn¹ z najwy¿szych w skali kraju. Z uwagi na du¿¹ liczebnoœæ zbioru poten-
cjalnych obiektów badawczych pomiarami objêto tylko najwiêksze (powy¿ej
10 ha) jeziora znajduj¹ce siê w granicach Parku, z wy³¹czeniem jezior
po³o¿onych w jego otulinie oraz Jeziora Skoszewskiego le¿¹cego fragmenta-
rycznie w obrêbie parku i jeziora Warszyn bêd¹cego w³asnoœci¹ prywatn¹.
Natomiast Jezioro Czarne (9,1 ha) po wstêpnie przeprowadzonej weryfikacji
wg. Katalogu Jezior Polski (Choiñski 2006) mia³o powierzchniê 11 ha. Ogra-
niczenie liczebnoœci badanych jezior do 27 obiektów pozwoli³o na komplek-
sow¹ ocenê aktualnego stanu ekologicznego jezior Zaborskiego Parku Krajo-
brazowego. £¹czna powierzchnia przebadanych jezior wynosi bowiem 4177,5
ha. Tym samym badania objê³y jeziora, których powierzchnia zwierciad³a
wody stanowi ~98% powierzchni wszystkich jezior, a tak¿e ponad 99% objêto-
œci retencjonowanej w nich wody. Mo¿na zatem uznaæ, i¿ zaprezentowany w
atlasie stan jakoœci zasobów wodnych jezior ZPK odnosi siê do ca³oœci tych za-
sobów i stanowi ich najnowsz¹ ocenê.

Charakterystyka jezior przedstawiona w niniejszym atlasie opracowana
zosta³a na bazie cyklicznych pomiarów przeprowadzonych w 2008 i 2009
roku przez pracowników Katedry Limnologii, Zak³adu Geografii Pojezierzy i
Katedry Hydrologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdañskiego. Zakres
badañ terenowych obejmowa³ zasadniczo pomiary abiotycznych w³aœciwoœci
œrodowiska wodnego badanych jezior. Ponadto rozpoznanie cech fizycz-
no-chemicznych jezior uzupe³niono o komplementarne pomiary morfome-
tryczne tych zbiorników, dla których dostêpne wspó³czeœnie plany batyme-
tryczne by³y zbytnio uproszczone, b¹dŸ to nie by³o ich wcale.
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1.1. Morfometria jezior

Podstawowe parametry morfometryczne jezior zestawione w atlasie zosta³y
podane na podstawie dostêpnych kart morfometrycznych i planów batyme-
trycznych wykonanych przez Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku (23 jeziora). Z ko-
lei Ÿród³em danych morfometrycznych jezior: Leœna Pó£nocnego i G³uchego
Ma³ego k.Chociñskiego M³yna by³ “Atlas jezior Polski, tom II” przygotowany
pod redakcj¹ J. Jañczaka (1997). Dla dwóch kolejnych zbiorników Parku wy-
konano w 2009 roku w³asne pomiary sonda¿owe. Badaniami tymi objête zo-
sta³y jeziora: Nawionek i Czarne. Jeziora te zosta³y opracowane zgodnie z
metodyk¹ stosowan¹ przez IRŒ w Olsztynie.

Dokumentacja morfometryczna pos³u¿y³a do wyznaczenia podstawo-
wych parametrów morfometrii mis jeziornych jakimi s¹: powierzchnia zwier-
ciad³a wody, objêtoœæ jeziora, g³êbokoœæ maksymalna i g³êbokoœæ œrednia, jak
równie¿ rozwiniêcie linii brzegowej.

1.2. Charakterystyka zlewni

Informacje odnosz¹ce siê do wybranych parametrów morfometrycznych
zlewni jeziornej (powierzchnia drena¿u, wysokoœæ œrednia i maksymalna,
œrednie nachylenie zlewni, deniwelacja) oraz struktury u¿ytkowania grun-
tów uzyskano odczytuj¹c bezpoœrednio niezbêdne wartoœci liczbowe z mapy
lub planimetruj¹c w³aœciwe powierzchnie na mapach topograficznych w ska-
li 1:25 000 w uk³adzie 1965. W przypadku ma³ych powierzchniowo zlewni je-
ziornych (poni¿ej 10 km2) posi³kowano siê ponadto mapami topograficznymi
w skali 1:10 000, równie¿ w uk³adzie 1965.

Charakterystykê rozmieszczenia utworów powierzchniowych, typów i
rodzajów gleb pokrywaj¹cych zlewnie oraz kompleksów gleb ornych opraco-
wano na podstawie map glebowo-rolniczych w skali 1:25 000 oraz map pod-
stawowych w skali 1:50 000 stanowi¹cych objaœnienia do mapy geologicznej
Polski w skali 1:200 000.

Charakterystyki odp³ywu ze zlewni jeziornych opracowano na bazie
wyników chwilowych pomiarów przep³ywu wykonywanych przez zespó³
pracowników Katedry Limnologii i Katedry Hydrologii UG na Równinie
Charzykowskiej i w Borach Tucholskich w ramach rozlicznych projektów ba-
dawczych, a tak¿e wykorzystuj¹c materia³ archiwalny pochodz¹cy z archi-
wum Katedry Limnologi UG. Ponadto do zweryfikowania danych wykorzy-
stano tak¿e bogat¹ literaturê.
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1.3. Cechy jakoœciowe wody

Zagadnienie jakoœci wody jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego opraco-
wano na podstawie jednorodnego cyklu pomiarów fizyczno-chemicznych
wody przeprowadzonego w 2008 i 2009 roku. W ramach projektu prawie
wszystkie jeziora monitorowane by³y dwukrotnie. Wyj¹tek stanowi³o jezioro
Charzykowskie, które potraktowane jako zbiornik reperowy by³o monitoro-
wane czterokrotnie. Pomiary przeprowadzono wiosn¹ (kwiecieñ) w fazie
pocz¹tkowego kszta³towania siê stratyfikacji letniej (anotermii) oraz w fazie
jej maksymalnego rozwoju (lipiec/sierpieñ). Przyjêcie dwóch okresów badaw-
czych podyktowane zosta³o potrzeb¹ zachowania porównywalnoœci uzyska-
nych wyników z wynikami pomiarów realizowanych w ramach monitoringu
jezior prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w
Gdañsku. Pomiary prowadzone by³y na jednym stanowisku pomiarowym
zlokalizowanym zasadniczo w najg³êbszym miejscu jeziora. Wyj¹tek stano-
wi³o Jezioro Charzykowskie, na którym z racji reperowego charakteru zbior-
nika stanowiska pomiarowe umiejscowiono na g³êboczkach zlokalizowanych
w trzech g³ównych akwenach jeziora.

Zakres wykonanych pomiarów obejmowa³ profilowe pomiary in situ na-
stêpuj¹cych parametrów:

• temperatura, przewodnoœæ elektrolityczna i ca³kowita zawartoœæ
rozpuszczonych soli,

• zawartoœæ tlenu rozpuszczonego i nasycenie tlenem,
• odczyn i potencja³ oksydacyjno-redukcyjny,
• mêtnoœæ,
• zawartoœæ chlorofilu a,
• natê¿enie promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) oraz

g³êbokoœæ widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego.

Pomiary profilowe wykonywane by³y w interwa³ach 1-metrowych od po-
wierzchni do dna. W pomiarach temperatury, przewodnoœci, ca³kowitej za-
wartoœci rozpuszczonych soli, zawartoœci tlenu rozpuszczonego, odczynu pH,
potencja³u redox i mêtnoœci wody wykorzystano sondê wieloparametrow¹
YSI-6800 (YSI Incorporated, Yellow Springs, Ohio, USA). Pomiary koncen-
tracji chlorofilu a wykonano przy u¿yciu fluorymetru MiniTracka II produk-
cji Chelsea Technologies Group (West Molesey, Surrey, UK). Natomiast po-
miary natê¿enia promieniowania wykonano radiometrem PER-700 produk-
cji Biospherical Instruments Inc. (San Diego, California, USA).

Ponadto z ka¿dego stanowiska pobierano próbki wody o pojemnoœci jed-
nego litra do dalszych analiz hydrochemicznych wykonywanych w laborato-
rium Stacji Limnologicznej UG w Borucinie. Wiosn¹ wodê pobierano
wy³¹cznie z warstwy powierzchniowej jeziora (jeden metr pod powierzchni¹),
natomiast latem wodê powierzchniow¹ i wodê naddenn¹, z g³êbokoœci jedne-
go metra nad dnem.
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Zakres wykonanych oznaczeñ hydrochemicznych obejmowa³ nastêpuj¹ce
wskaŸniki jakoœci wody:

• biogeny (azot ca³kowity, azot azotanowy, azot azotynowy, azot
amonowy, fosfor ca³kowity, fosforany),

• ogólny wêgiel organiczny (OWO),
• podstawowe aniony (wodorowêglany, siarczany, chlorki) i kationy

(wapñ, magnez, sód, potas),
• twardoœæ ogólna i zasadowoœæ,
• ¿elazo i krzemionka,
• barwa.

Oznaczenia biogenów wykonano metodami kolorometrycznymi przy
u¿yciu spektrofotometru PhotoLab Spektral (WTW, Weilheim, Niemcy) oraz
fotometru Spectroquant NOVA 400 (Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy) wy-
korzystuj¹c konfekcjonowane zestawy odczynników firmy Merck. Zestawy
odczynników stosowano równie¿ przy oznaczeniach krzemionki, ¿elaza oraz
ogólnego wêgla organicznego. Barwê wody oznaczano tak¿e przy u¿yciu
wspomnianych fotometrów, po uprzednim przes¹czeniu próbki wody przez
bibu³ê filtracyjn¹ Whatmana GF/C i pomiarze ekstynkcji przy d³ugoœci fali
340nm.

Do oznaczeñ podstawowych anionów (wodorowêglany, chlorki) i katio-
nów (wapñ, magnez) stosowano standardowe metody miareczkowania (Her-
manowicz i in. 1999). W przypadku siarczanów stosowano metodê nefelome-
tryczn¹ (Hermanowicz i in. 1999), natomiast do oznaczeñ jonów sodu i potasu
wykorzystano metodê emisyjnej spektrometrii p³omieniowej (fotometr
p³omieniowy Sherwood Scientific 410). Podobnie standardowe metody mia-
reczkowania zastosowano w oznaczeniach zasadowoœci i twardoœci ogólnej.
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2. Struktura atlasu

2.1. Uk³ad jezior w atlasie

Zaborski Park Krajobrazowy obejmuje swym obszarem œrodkowy fragment
zlewni du¿ego systemu rzecznego jakim jest Brda. Na terenie ZPK funkcjo-
nuje tak¿e kilka mniejszych systemów rzecznych: M³osina, Zbrzyca, Kulawa,
K³onecznica, Chocina, Czerwona Struga, Jarcewska Struga, Struga Siedmiu
Jezior. Przek³ada siê to na odmienne uwarunkowania obiegu wody w wy¿ej
wspomnianych rzek. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zró¿nicowaniu
podstawowych miar hydrologicznych opisuj¹cych obieg wody w zlewni jaki-
mi s¹ wskaŸniki odp³ywu, wskaŸniki opadu oraz wspó³czynniki odp³ywu (Bo-
rowiak i in. 2000), miar zmiennoœci przep³ywów (Choiñski 1988) i zró¿n-
icowanie struktur hydrologicznych tych zlewni (Gutry-Korycka 1984) czy te¿
typu re¿imu rzecznego (Rotnicka 1988). Ze wzglêdu jednak na to, ¿e wody
mniejszych systemów rzecznych bezpoœrednio lub poœrednio uchodz¹ do
Brdy na terenie ZPK prezentacji jezior dokonano tylko w ujêciu zlewni Brdy.

2.2. Zasady opisu jezior

Ka¿de jezioro zosta³o opisane zgodnie z jednolitym schematem obejmuj¹cym
informacje odnosz¹ce siê do nastêpuj¹cych kategorii:

• po³o¿enie jeziora oraz ogólna informacja o jeziorze,
• charakterystyka zlewni bezpoœredniej,
• charakterystyka misy jeziornej,
• charakterystyka jakoœci wody.
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2.2.1. Po³o¿enie jeziora

Poza okreœleniem po³o¿enia jeziora w zlewni, wynikaj¹cego z przyjêtej struk-
tury organizacji atlasu, zlokalizowanie jeziora mo¿liwe jest na wiele innych
sposobów.

Podstawow¹ informacj¹ pozwalaj¹c¹ jednoznacznie okreœliæ po³o¿enie
jeziora s¹ wspó³rzêdne geograficzne stanowiska pomiarowego, którego
umiejscowienie w wiêkszoœci przypadków pokrywa siê z najwiêksz¹ g³êbi¹
jeziora. Ponadto podano god³o arkusza mapy topograficznej w skali 1:25 000,
uk³ad 1965, w obrêbie którego jezioro siê znajduje.

W celu identyfikacji jeziora, umo¿liwiaj¹cej porównanie i odniesienie za-
wartej w niniejszym atlasie informacji limnologicznej do wczeœniejszych pu-
blikacji o podobnym charakterze, zamieszczono kody poszczególnych jezior
jakie przyjmuj¹ one w dwóch, obecnie powszechnie u¿ywanych, zestawie-
niach jezior Polski: Katalogu jezior Polski (Choiñski 1991) oraz Atlasie jezior
Polski (Jañczak 1997). W odniesieniu do Katalogu jezior Polski (zapis KJP)
podano w kolejnoœci informacje odnoœnie numeru tomu, w którym jezioro jest
zestawione, numeru tabeli (arkusza mapy) oraz pozycjê, na której jezioro jest
wzmiankowane w tabeli. W przypadku Atlasu jezior Polski (zapis AJP) poda-
no kolejno numer tomu, w którym jezioro jest zestawione oraz jego numer
porz¹dkowy. Uzupe³nieniem tej informacji s¹ nazwy jezior pojawiaj¹ce siê na
dawnych mapach topograficznych:

– Karte von Ost Preussen nebst Preussisch Litthauen und
West-Preussen nebst dem Netzdistrict w skali 1:110 000 z lat
1796-1802,

– Karte des Deutschen Reiches w skali 1:100 000 z lat 1878-1945,
– Topographische Karte 1:25 000 (Mastischblatt) z lat 1936-1941,
– Mapa topograficzna WIG 1:100 000 z lat 1924-1937.

Wszystkie opisane w atlasie jeziora znajduj¹ siê w obrêbie jednostek fi-
zycznogeograficznych: Równina Charzykowska i Bory Tucholskie, maj¹cych
rangê mezoregionów (Kondracki 2002). Po³o¿enie jezior okreœlone zosta³o w
nawi¹zaniu do podzia³u administracyjnego terytorium kraju z uwzglêdnie-
niem powiatów oraz gmin. Opis ten zosta³ uzupe³niony charakterystyk¹
po³o¿enia jezior na tle rozmieszczenia jednostek osadniczych oraz przebiegu
szlaków komunikacyjnych wraz z informacj¹ na temat mo¿liwoœci dojazdu
do jeziora.

Ogóln¹ charakterystykê jeziora zamyka krótki opis interesuj¹cych tras
turystycznych (pieszych, rowerowych) jak te¿ zbiór wiadomoœci dotycz¹cych
zagospodarowania turystycznego strefy brzegowej jeziora, a tak¿e wystêpo-
wania interesuj¹cych obiektów przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej.
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2.2.2. Charakterystyka zlewni

Poza syntetycznym opisem zasadnicze informacje dotycz¹ce zagospodarowa-
nia zlewni jeziornej przedstawione zosta³y w formie tabelarycznej. Zakres
tych informacji obejmowa³ nastêpuj¹ce kategorie:

• powierzchniê drena¿u (powierzchniê ca³kowit¹ zlewni pomniejszon¹
o powierzchniê jeziora) okreœlaj¹c¹ wielkoœæ obszaru bezpoœredniego i
poœredniego oddzia³ywania na iloœciowe i jakoœciowe cechy zasobów
wodnych jeziora,

• opis pokrywy glebowej,
• opis utworów powierzchniowych wystêpuj¹cych w zlewni,
• ukszta³towanie powierzchni zlewni wraz z opisem dominuj¹cych form

geomorfologicznych,
• dominuj¹cy typ roœlinnoœci zlewni i jej zró¿nicowanie,
• charakterystykê odp³ywu powierzchniowego ze zlewni wyra¿onego

wielkoœci¹ odp³ywu jednostkowego odniesionego do ca³oœci
powierzchni drena¿u (z uwzglêdnieniem obszarów powierzchniowo
bezodp³ywowych).

2.2.3. Charakterystyka niecki jeziornej

Podstawowe dane morfometryczne jeziora takie m. in. jak: powierzchnia
zwierciad³a wody, objêtoœæ jeziora, maksymalna i œrednia g³êbokoœæ oraz
d³ugoœæ linii brzegowej wyznaczono z planów batymetrycznych i do³¹czonych
do nich kart morfometrycznych (rozdz. 1.1). Dane te zestawiono tabelarycz-
nie, a tak¿e zilustrowano zamieszczaj¹c plany batymetryczne uzupe³nione o
informacje na temat zagospodarowania i zainwestowania najbli¿szego oto-
czenia linii brzegowej.

Wszystkie plany batymetryczne badanych jezior zamieszczone w atlasie
zosta³y opracowane w jednolitej konwencji kartograficznej. Z racji znacznego
zró¿nicowania wielkoœciowego jezior niemo¿liwe by³o zachowanie wspólnej,
sta³ej skali dla wszystkich prezentowanych planów. Jednak¿e ka¿dy plan ba-
tymetryczny posiada podzia³kê liniow¹, której podstawowa jednostka ma
d³ugoœæ jednego centymetra, co pozwala na szybkie przeliczenie skali zasto-
sowanego odwzorowania. Maj¹c na celu unikniêcie wielokrotnego powiela-
nia wspólnych dla wszystkich planów batymetrycznych objaœnieñ u¿ytych
znaków ich zestawienie zawarto w tabeli 1.

Charakterystykê niecki jeziornej poszerzono ponadto o zbiór informacji
odnosz¹cych siê do wybranych charakterystyk strumieni pionowej i poziomej
wymiany wody w jeziorze. Obejmuj¹ one nastêpuj¹ce parametry:

• œrednie roczne parowanie z powierzchni wody (EL),
• œredni opad roczny na powierzchniê jeziora (PL),
• œredni roczny odp³yw wody z jeziora (VO),
• œredni teoretyczny czas przebywania wody w jeziorze (czas retencji)

wyra¿ony jako iloraz objêtoœci wody zretencjonowanej w jeziorze do
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objêtoœci œredniego odp³ywu rocznego z jeziora (� � V VJ O ). Miara ta
pozwala miêdzy innymi na okreœlenie pó³okresu przebywania wody w
jeziorze, czyli czasu po up³ywie którego stê¿enia niektórych konser-
watywnych pierwiastków rozpuszczonych w wodzie redukowane s¹
teoretycznie do 1/2 ich pocz¹tkowej wartoœci ( t1 2 2 0 693� �� �ln , ).

2.2.4. Charakterystyka jakoœci wody

Wyniki przeprowadzonych badañ fizyczno-chemicznych wody przedstawiono
graficznie w formie pionowych rozk³adów wybranych parametrów (tempera-
tura, zawartoœæ tlenu rozpuszczonego, odczyn pH, potencja³ redox, przewod-
noœæ w³aœciwa, koncentracja chlorofilu a) odnosz¹cych siê do ró¿nych faz
kszta³towania siê stratyfikacji termicznej.

Wyniki analiz chemicznych wód powierzchniowych zestawiono tabela-
rycznie z uwzglêdnieniem podzia³u na: (1) ogóln¹ charakterystykê hydroche-
miczn¹ jezior, obejmuj¹c¹ takie wskaŸniki jakoœci wody jak:

• zakres zmiennoœci odczynu pH,
• œrednia roczna przewodnoœæ w³aœciwa,
• œrednia roczna ogólna zawartoœæ rozpuszczonych soli,
• œrednia roczna barwa,
• œrednia roczna mêtnoœæ,
• koncentracja ogólnego wêgla organicznego w okresie wiosennym,
• œrednia roczna wartoœæ twardoœci ogólnej,
• œrednie roczne stê¿enia podstawowych anionów (wodorowêglany,

siarczany, chlorki) oraz kationów (wapñ, magnez, sód, potas),
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Droga g³ówna / Main road

Droga drugorzêdna / Secondary road

Inne drogi / Other roads

Droga kolejowa / Railway

Cieki / Watercourses
kierunek p³yniêcia / flow direction

Izobaty / Depth contour lines

Izobata co 5 lub 10 m / Depth contour every 5 or 10 m
Izobata 2,5 m / Depth contour 2,5 m
Izobata 1,0 m / Depth contour 1,0 m

6,0 G³êbokoœæ / Depth sounding
w metrach (in meters)

Pomost / Landing

Oœrodek wczasowy / Holiday center
domek letniskowy / holiday cottage
pole namiotowe / camping site

Las, zaroœla / Forest, bush vegetation

£¹ka / Meadow

Mokrad³o, torfowisko / Marsh, peat-covered area

Punkt widokowy / View point

G³az narzutowy / Erratic boulder

Strome zbocze / Steep slope

Obszar zabudowany / Built-up area

Tabela 1. Objaœnienie znaków wykorzystanych na planach batymetrycznych
Table 1. Explanation of the denotations used at the bathymetric maps



oraz (2) charakterystykê biogenów w wodach jeziornych obejmuj¹c¹ nastê-
puj¹ce wskaŸniki:

• œrednie roczne stê¿enie fosforu ogólnego,
• stê¿enie fosforanów latem,
• œrednie roczne stê¿enia azotu ogólnego oraz jego poszczególnych form:

azotanowej, azotynowej i amonowej,
• œrednie roczne stê¿enie chlorofilu a,
• œrednie roczne stê¿enie krzemionki,
• œrednie roczne stê¿enie ¿elaza.
Charakterystykê jakoœci wody rozszerzono o miary opisuj¹ce warunki

przenikania œwiat³a w wodach jeziornych. Przezroczystoœæ wody okreœlono
g³êbokoœci¹ widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego, która to miara wykorzystywana
jest powszechnie jako jeden z parametrów bêd¹cych podstaw¹ oceny wsk-
aŸników stanu troficznego jezior. Ponadto charakterystykê optyczn¹ ekosys-
temów wodnych opisano zasiêgiem strefy œwietlnej definiowanej g³êbokoœci¹
do której dociera 1% œwiat³a przenikaj¹cego przez powierzchniow¹ warstwê
wody. G³êbokoœæ ta wyznacza granicê pomiêdzy warstw¹ trofogeniczn¹, tj
warstw¹, w której dominuj¹ procesy wytwarzania materii organicznej (pro-
dukcja pierwotna) a warstw¹ trofolityczn¹, w której z kolei przewa¿aj¹ pro-
cesy rozk³adu materii organicznej. Dope³nieniem obu powy¿szych miar jest
wspó³czynnik transmisji promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR)
wyra¿aj¹cy procent promieniowania przenikaj¹cego do ka¿dej kolejnej jed-
nometrowej warstwy wody.
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OPISY JEZIOR





1. Ogólna charakterystyka obszaru

Zaborski Park Krajobrazowy jest po³o¿ony w zlewni rzeki Brdy. Brda poni¿-
ej wyp³ywu z jeziora Kosobudno (wodowskaz Mêcika³) drenuje obszar o po-
wierzchni przekraczaj¹cej 1747 km2. Obszar Parku zajmuje blisko 19,5 %
zlewni Brdy zamkniêtej wodowskazem Mêcika³. Wyp³ywa ona z Jeziora
Smo³owego, którego zwierciad³o wody po³o¿one jest na wysokoœci oko³o 181 m
n.p.m. Jezioro Smo³owe znajduje siê przy pó³nocno-zachodnim odcinku topo-
graficznego dzia³u wodnego oddzielaj¹cego zlewniê Brdy od zlewni przymor-
skiej rzeki Wieprzy.

Œredni roczny przep³yw Brdy w wieloleciu 1961-1970 w Mêcikale wyni-
ós³ 17,10 m3· s-1, z czego na pó³rocze zimowe przypada³o 18,55 m3· s-1, a na
pó³rocze letnie 15,65 m3· s-1 (Okulanis 1982). W 2009 roku œredni roczny
przep³yw by³ znacznie ni¿szy kszta³tuj¹c siê na poziomie 13,55 m3 · s-1. War-
toœæ ta odpowiada odp³ywowi jednostkowemu z ca³ego obszaru zlewni na po-
ziomie q=12,8 l· s-1· km-2. Zasilanie opadowe w zlewni Brdy po³o¿onej w obrê-
bie Parku jest dosyæ zró¿nicowane. Œredni opad za lata 1961- 2000 wyniós³
od nieca³ych 590 mm na stacji IMGW w Chojnicach po³o¿onej przy po³udnio-
wej granicy Parku do oko³o 640 mm w jego czêœci pó³nocnej. Z kolei parowanie
z powierzchni zwierciad³a wody jezior szacowane jest na oko³o 695 mm (Boro-
wiak 2000; Okulanis 1982).Wspó³czynnik odp³ywu ze zlewni Brdy (bêd¹cy
liczbowym wyra¿eniem jaki procent opadu przekszta³cony jest w odp³yw po-
wierzchniowy) wynosz¹cy w profilu wodowskazowym Mêcika³ 0,39 potwier-
dza drenuj¹c¹ rolê jezior tego systemu rzeczno-jeziornego.W zlewni œrodko-
wej Brdy w granicach Parku znajduje, siê 48 jezior, z których 27 (jeziora po-
wy¿ej 10 ha) zosta³o objêtych szczegó³owymi badaniami limnologicznymi.
Zajmuj¹ one powierzchniê ponad 41,77 km2 (wszystkie jeziora powy¿ej 1 ha
ponad 42,72 km2) i retencjonuj¹ oko³o 311,6 hm3 przy ca³kowitej retencji je-
ziornej wynosz¹cej oko³o 313,4 hm3. Œrednia g³êbokoœæ hipotetycznego zbior-
nika o powierzchni równej ³¹cznej powierzchni jezior i gromadz¹cego ca³¹ za-
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Ryc. 1. Jeziora Zaborskiego Parku Krajobrazowego
Fig. 1. Lakes of Zaborski Landskape Park



kumulowan¹ w nich wodê wynosi ponad 7,3 metra, maksymalna zaœ (obliczo-
na jako œrednia z g³êbokoœci maksymalnych jezior) ponad 13,1 metra. Œred-
nia powierzchnia zwierciad³a wody „przeciêtnego” jeziora ZPK wynosi po-
nad 154 hektary. S¹ to zatem jeziora g³êbokie (Bogoslovsky 1960), a tak¿e
du¿e (Majdanowski 1954). Najwiêkszym z nich w ca³oœci po³o¿onym w Parku
jest Jezioro Charzykowskie, którego powierzchnia wynosi 1363,8 ha, a objê-
toœæ zmagazynowanej w nim wody przyjmowana jest jako 134 533,2 dam3.
Najmniejszym z prezentowanych w Atlasie jezior jest Jezioro Czarne o po-
wierzchni 9,2 ha. Uwzglêdnienie tego jeziora w niniejszym opracowaniu (po-
mimo powierzchni mniejszej od 10 ha) podyktowane by³o tym, i¿ w niektór-
ych katalogach jego powierzchnia by³a wiêksza (11 ha Choiñski 2006).
Najg³êbszym jeziorem o g³êbokoœci 37 metrów jest jezioro P³êsno po³o¿one w
centralnej czêœci parku. Najp³ytszym zaœ jezioro Parzyn (2 m) po³o¿one w czê-
œci pó³nocnej parku.
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Jezioro Charzykowskie znaj-
duje siê na terenie gminy Choj-
nice oraz w powiecie chojnic-
kim. Nad po³udniowo-wschod-
nim brzegiem jeziora po³o¿ona
jest du¿a wieœ turystyczno-let-
niskowa Charzykowy, w której
zamieszkuje oko³o 1000 osób. Z
kolei od pó³nocy przylegaj¹ do
jeziora zabudowania, licz¹cej
oko³o 40 sta³ych mieszkañców,

wsi Ma³e Swornegacie (Nowe Swornegacie).
Wschodni¹ stron¹ jeziora biegnie lokalna droga asfaltowa ³¹cz¹ca drogi

wojewódzkie nr 212 i nr 236. Przebiega ona przez rozlokowane nad jeziorem
osady letniskowe (Charzykowy, Stary M³yn, Funka, Bachorze, Ma³e Sworne-
gacie), w których znajduj¹ siê oœrodki wczasowe oraz indywidualna zabudo-
wa letniskowa. Miejscami droga ta zbli¿a siê do jeziora na kilka metrów i jest
od niego oddzielona pasem leœnym. Zachodni¹ stron¹ jeziora, w nieznacznym
od niego oddaleniu, przebiega natomiast droga wojewódzka nr 212 ³¹cz¹ca
Chojnice z Bytowem. Dotarcie do jeziora od zachodu umo¿liwia kilka œródle-
œnych dróg prowadz¹cych w pobli¿e brzegu jeziora. Czêœæ z nich dostêpna
jest dopiero po uzyskaniu wymaganej zgody na przejazd (Nadleœnictwo Przy-
muszewo, Nadleœnictwo Rytel). Najdogodniejszy dostêp do jeziora zapewnia
natomiast bezpoœredni dojazd do miejscowoœci Charzykowy lub Ma³e Swor-
negacie, które to miejscowoœci posiadaj¹ najlepiej rozwiniet¹ infrastrukturê
turystuczn¹.

W ujêciu fizycznogeograficznego podzia³u regionalnego Polski (Kondrac-
ki 2002) jezioro Charzykowskie znajduje siê w granicach makroregionu Poje-
zierze Po³udniowopomorskie (314.6-7) w mezoregionie Równina Charzykow-
ska (314.67), któr¹ formuj¹ rozleg³e sto¿ki sandrowe g³ównego szlaku
odp³ywu wód polodowcowych pomorskiej fazy zlodowacrenia ba³tyckiego.

W podziale hydrograficznym, bêd¹ce najrozleglejszym akwenem Zabor-
skiego Parku Krajobrazowego (ZPK), Jezioro Charzykowskie wraz z obsza-
rem je alimentuj¹cym nale¿y do dorzecza Brdy.

Najwiêksz¹ miejscowoœci¹ turystyczn¹ po³o¿on¹ nad Jeziorem Charzy-
kowskim i zarazem g³ównym oœrodkiem sportów wodnych ZPK s¹ Charzyko-
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wy posiadaj¹ce liczne oœrodki turystyczne, pola namiotowe, pensjonaty oraz
hotele. W Charzykowach ma te¿ swoj¹ siedzibê najstarszy w Polsce klub ¿e-
glarski (Chojnicki Klub ¯eglarski) utworzony w 1922 roku. Chojnicki Klub
¯eglarski posiada du¿y (dwa pomosty sta³e i trzy p³ywaj¹ce) oraz jeden z naj-
nowoczeœniejszych œródl¹dowych portów jachtowych w Polsce, pozwalaj¹cy
na cumowanie ponad 100 jednostek p³ywaj¹cych . Dziêki niemu jezioro sta³o
siê miejscem aktywnej rekreacji oraz centrum sportu ¿eglarskiego i motoro-
wodnego w regionie.

Jezioro Charzykowskie jest wêz³em, w którym zbiegaj¹ siê liczne szlaki
turystyki wodnej, pieszej oraz rowerowej. Lokaln¹ drog¹ gruntow¹ biegn¹c¹
po wschodniej stronie jeziora poprowadzono szlak rowerowy PTTK. Przy
pó³nocnym brzegu jeziora do szlaku tego dochodzi zielony szlak rowerowy
ZPK, którego trasa wiedzie wzd³u¿ zachodniego brzegu jeziora. Wschodnim
brzegiem jeziora poprowadzono te¿ odcinek szlaku turystyki pieszej (”Szlak
Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego” – oznakowanie czerwone). Ponadto
przez jezioro prowadzi kajakowy szlak wodny ³¹cz¹cy Charzykowy i Ma³e
Swornegacie. W pó³nocnym akwenie ³¹czy siê on ze szlakiem kajakowym
Brdy, który liczy ponad 230 km d³ugoœci. Przez jezioro szlak ten prowadzi od
ujœcia Brdy w pó³nocno wschodniej czêœci zbiornika do jej wyp³ywu w czêœci
pó³nocnej jeziora w pobli¿u Ma³ych Swornegaci.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Charzykowskie odwadnia zlewniê o ³¹cznej powierzchni 920,26 km2

(tabela 1). Jego zlewnia bezpoœrednia jest du¿o mniej rozbudowana i zajmuje
jedynie 232,96 km2, co stanowi 26% powierzchni zlewni ca³kowitej. Po-
wierzchnia zlewni zasilaj¹cej jezioro jest ponad 67-krotnie wiêksza od po-
wierzchni samego jeziora. Tak silnie rozybudowany obszar alimentacji po-
woduje, ¿e jezioro jest zbiornikiem o przep³ywowym typie hydrologicznym.
Jezioro jest przede wszystkim zasilane przez cztery g³ówne dop³ywy wœród
których najwiêksze znaczenie ma rzeka Brda. Zbiera ona wody z obszaru o
powierzchni przekraczaj¹cej 667 km2. Œrednie natê¿enie przep³ywu Brdy
przed ujœciem do Jeziora Charzykowskiego (profil Babilon) wynosi 5,54 m3·
s–1 (wed³ug pomiarów przeprowadzonych w 2009 roku). Wartoœæ ta przek³ada
siê na odp³yw jednostkowy rzêdu 8,3 l· s–1· km–2. Wartoœci z wielolecia poda-
wane przez IMGW dla po³o¿onego w pobli¿u posterunku Ciecholewy s¹ nieco
wy¿sze i wynosz¹ odpowiednio 6,42 m3· s–1 oraz 9,6 l· s–1· km–2. Wœród pozo-
sta³ych dop³ywów g³ównych najwiêcej wody do jeziora doprowadza Jarcew-
ska Struga. Uchodzi ona do Jeziora Charzykowskiego w okolicach Starego
M³yna w jego po³udniowo-wschodniej czêœci. Œredni roczny przep³yw Jarcew-
skiej Strugi wynosi 0,21 m3· s–1 (2009 rok), a odp³yw jednostkowy z jej zlewni
kszta³tuje siê na poziomie 4,0 l· s–1· km–2. Kolejnym ciekiem, którego ujœcie
znajduje siê w po³udniowo-zachodniej czêœci jeziora (w pobli¿u leœniczówki
Kopernica) jest Czerwona Struga o œrednim przep³ywie rocznym rzêdu 0,15
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m3 · s–1. Odp³yw jednostkowy z odwadnianej przez ni¹ zlewni jest niewielki i
szacowany na 1,8 l· s–1· km–2. Czwartym i zarazem najmniejszym z g³ów-
nych cieków zasilaj¹cycj jezioro jest, uchodz¹ca w pó³nocno-wschodniej czê-
œci jeziora, Struga Siedmiu Jezior o przep³ywach chwilowych w granicach od
0,05 do 0,12 m3· s–1 . Maksymalne odp³ywy jednostkowe z jej zlewni nie prze-
kraczaj¹ 2,3 l· s–1· km–2. Poza wymienionymi ciekami do jeziora uchodzi kil-
kanaœcie mniejszych dop³ywów o przep³ywach chwilowych od kilku do kilku-
nastu litrów na sekundê, a ich wydajnoœæ wyra¿ona odp³ywem jednostko-
wym jest mniejsza od 2,0 l· s–1· km–2. Dodatkowymi Ÿród³ami zasilania po-
wierzchniowego Jeziora Charzykowskiego s¹, maj¹ce zazwyczaj charakter
okresowy i zanikaj¹ce póŸna wiosn¹, wyp³ywy wód podziemnych w strefie
krawêdziowej zbiornika.

Odwadniaj¹ca Jezioro Charzykowskie Brda ma w profilu Ma³e Sworne-
gacie œredni przep³yw roczny rzêdu 6,72 m3 · s–1 (wed³ug pomiarów z 2009
roku). Tym samym œredni odp³yw jednostkowy z obszaru zlewni ca³kowitej
jeziora osi¹ga 7,3 l· s–1· km–2. Odp³yw jednostkowy ze zlewni bezpoœredniej
jeziora jest wyraŸnie ni¿szy osi¹gaj¹c, wed³ug pomiarów z 2009 roku, war-
toœæ oko³o 5,1 l· s–1· km–2. Powy¿sze wartoœci modu³u odp³ywu wskazuj¹, ¿e
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 920,3
gleby bielicowe, rdzawe, bru-

natne wy³ugowane, bru-
natne kwaœne, torfowe,
murszowe

utwory powierzchniowe piaski luŸne, piaski gli-
niaste, torfy, mu³y

rzeŸba teren równina sandrowa,
rynny subglacjalne, mo-
rena denna falista, mo-
reny czo³owe

dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 7,1

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora Cha-
rzykowskiego

Table 1. Characteristics of Lake Charzykow-
skie drainage basin

powierzchnia (ha) 1363,8
objêtoœæ (dam3) 134 533,2
maksymalna g³êbokoœæ (m) 30,5
œrednia g³êbokoœæ (m) 9,8
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 30,950
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,63
œredni odp³yw roczny (dam3) 211 921,92

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna
Jeziora Charzykowskiego

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Charzykowskie

Ryc.1.Batymetria JezioraCharzykowskiego
Fig. 1. Bathymetry of Lake Charzykowskie

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



wydajnoœæ hydrologiczna zlewni bezpoœredniej Jeziora Charzykowskiego
jest o blisko 40% mniejsza ani¿eli wydajnoœæ jej zlewni poœredniej tj. zlewni
Brdy przed ujœciem do jeziora.

Rozleg³oœæ obszaru zasilania sprawia, ¿e rzeŸba zlewni Jeziora Charzy-
kowskiego odzwierciedla cechy kilku jednostek morfologicznych typowych
dla obszarów m³odoglacjalnych. Wœród nich przewa¿aj¹ obszary równin san-
drowych poprzecinane formami erozyji wód poglacjalnych w wiêkszoœci zajê-
tych przez jeziora. Wœród tych form wyró¿nia siê, usytuowana w czêœci
wschodniej zlewni oraz maj¹ca przebieg po³udnikowy, rozleg³a rynna sub-
glacjalna zwana “rynn¹ charzykowsk¹”. Jej d³ugoœæ przekracza 17 km przy
szerokoœci maksymalnej dochodz¹cej do 2,5 kilometra. Wody Jeziora Charzy-
kowskiego wype³niaj¹ tylko po³udniow¹ czêœæ tej rynny. W czêœci pó³nocnej
forma ta zajeta jest przez Jezioro Karsiñskie z D³ugim oraz jezioro Witoczno.

Po³udniowo-zachodnie i po³udniowe fragmenty zlewni reprezentuj¹ ce-
chy typowych wysoczyzn dennomorenowych (o rzeŸbie p³askiej lub falistej) z
ci¹giem moren czo³owych uformowanych w subfazie gwieŸdzieñsko-charzy-
kowskiej ostatniego zlodowacenia (Kozarski 1995). Na pó³nocno-zachodnich
obrze¿ach zlewni tak¿e wysoczyzny morenowe o rzeŸbie pagrkowatej pomor-
skiej fazy zlodowacenia ba³tyckiego. Na obszarach wysoczyzn morenowych
oraz powierzchniach sandrowych wystêpuj¹ liczne zag³êbienia bezodp³ywo-
we. Na sandrach s¹ to przewa¿nie zag³êbienia wytopiskowe o charakterze
podmok³ym lub zatorfionym bêd¹ce czêsto obszarami akumulacji biogenicz-
nej. Natomiast zag³êbienia wysoczyznowe wype³niaj¹ zazwyczaj tzw. oczka.

Wysokoœci bezwzglêdne w zlewni Jeziora Charzykowskiego rosn¹ w kie-
runku pó³nocnym. Swoj¹ maksymaln¹ wysokoœæ (218 m n.p.m.) osi¹ga zlew-
nia w kulminacji, przez któr¹ przebiega pó³nocno-zachodni odcinek topogra-
ficznego dzia³u wodnego zlewni Brdy (fragment pomorskiego dzia³u wodne-
go). Pomimo du¿ych rozmiarów zlewni jej deniwelacja jest niewielka (97 m),
a œredni spadek osi¹ga wartoœæ 3,17‰ . œredni¹ wysokoœæ zlewni jeziora wy-
znacza poziomica 169,5 m n.p.m.

Do zró¿nicowania form rzeŸby terenu nawi¹zuje równie¿ przestrzenne
rozmieszczenie utworów powierzchniowych. Na obszarach sandrowych do-
minuj¹ piaski luŸne, przewa¿nie gruboziarniste z domieszkami ¿wiru. Wyso-
czyzny morenowe buduj¹ z kolei piaski gliniaste oraz gliny polodowcowe. W
powierzchniowych osadach rynien powszechne s¹ natomiast torfy i utwory
mu³owo-torfowe, miejscami kreda jeziorna.

W pokrywie glebowej zlewni Jeziora Charzykowskiego dominuj¹ przede
wszystkim gleby bielicowe, pseudobielicowe i rdzawe wykszta³cone na piasz-
czysto-¿wirowych osadach sandrowych. Te ostatnie formowa³y siê w mniej
korzystnych warunkach wodnych ani¿eli gleby bielicowe. Gleby te charakte-
ryzuj¹ siê ma³¹ ¿yznoœci¹ siedlisk oraz nisk¹ przydatnoœci¹ rolnicz¹ (kom-
pleks ¿ytni bardzo s³aby) tote¿ zajête s¹ przede wszystkim przez rozleg³e
kompleksy leœne o charakterze siedlisk borowych, najczêœciej przekszta³co-
nych antropogenicznie w wyniku nasadzeñ sosny. W zlewni bezpoœredniej
Jeziora Charzykowskiego stopieñ lesistoœci przekracza 70%. Po³udniowo-za-
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chodni¹ jak te¿ po³udniow¹ czêœæ zlewni pokrywaj¹ gleby brunatne wy³ugo-
wane i kwaœne wykorzystywane pod uprawy rolne (kompleks ¿ytni dobry).
Gleby torfowe i murszowe wystêpuj¹ w dnach dolin rzecznych i rynien sub-
glacjalnych. Gleby hydrogeniczne s¹ niemal wy³¹cznie u¿ytkowane jako ³¹ki
i pastwiska, sporadycznie tylko jako uprawy rolne.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Charzykowskie o powierzchni zwierciad³a wody 1363,8 ha jest naj-
wiêkszym powierzchniowo zbiornikiem wodnym wœród wszystkich jezior Za-
borskiego Parku Krajobrazowego. W przesz³oœci geologicznej Jezioro Cha-
rzykowskie zajmowa³o znacznie wiêkszy obszar o czym œwiadcz¹ cztery po-
ziomy teras jeziornych wystêpuj¹cych w rynnie charzykowskiej. Maksymal-
ny zasiêg linii brzegowej jeziora mia³ miejsce w okresie preborealnym (Pa-
sierbski 1975). Jezioro preborealne mia³o powierzchniê prawie 3-krotnie
wieksz¹ od wspó³czesnego, a jego liniê brzegow¹ wyznacza³ poziom najwy¿-
szej terasy jeziornej (ok. 128 m n.p.m.). Swoim zasiêgiem jezioro to obejmo-
wa³o, poza Jeziorem Charzykowski, tak¿e pozosta³e jeziora rynny charzy-
kowskiej (Karsiñskie, D³ugie i Witoczno). Jezioro preborealne by³o zapewne
zbiornikiem p³ytkim, gdy¿ jego wody rozlewa³y siê na niewytopionych jeszcze
bry³ach martwego lodu. Obni¿anie poziomu wody oraz subsydencja dna na-
stêpowa³y wskutek wytapiania siê bry³ lodowych i przebiega³y w okresie bo-
realnym. Wspó³czeœnie zwierciad³o wody Jeziora Charzykowskiego znajduje
siê oko³o 7 metrów ni¿ej na wysokoœci 121,0 m n.p.m. Podobne fazy zmian po-
ziomu wody Jeziora Raduñskiego zosta³y opisane przez Go³êbiewskiego
(1976).

Rynnowa geneza Jeziora Charzykowskiego znajduje swoje odbicie w
morfometrii misy jeziornej. Przy d³ugoœci maksymalnej przekraczaj¹cej 10
km i szerokoœci 2,4 km wskaŸnik wyd³u¿enia przekracza 4,1. Dla jezior ryn-
nowych jego wartoœci s¹ zazwyczaj wiêksze od 2 (Lange 1993). Nieregular-
noœæ dna Jeziora Charzykowskiego z przemiennie wystêpuj¹cymi plosami i
progami, uwidacznij¹cymi siê na powierzchni jako wyspy, jest równie¿ cha-
rakterystyczn¹ cech¹ jezior rynnowych.

G³êbokoœæ maksymalna jeziora siêga 30,5 m, a g³êbokoœæ œrednia 9,8 m.
Stosunki g³êbokoœciowe pozwalaj¹ zaklasyfikowaæ jezioro do grupy zbiorni-
ków bardzo g³êbokich (Bogoslovsky 1960). Misa jeziora ma kszta³t sto¿kowy
(wskaŸnik g³êbokoœci wynosi 0,32). Kszta³t misy jeziornej wyznaczony na
podstawie analizy krzywej batygraficznej metod¹ Hakansona (1981) okreœliæ
mo¿na jako s³abo wypuk³y (SCxma). Jak podaje Choiñski (1995) jeziora o
s³abo wypuk³ych krzywych batygraficznych maj¹ wskaŸniki g³êbokoœciowe
zbli¿one do 1/3 i jest to najczêœciej spotykana forma mis jeziornych.

Ca³kowita objêtoœæ zakumulowanej w jeziorze wody wynosi 134 533,2
dam3. Pod wzglêdem iloœci retencjonowanej wody Jezioro Charzykowskie
jest pi¹tym zbiornikiem Pojezierza Pomorskiego (wiêksze objêtoœci wody
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maj¹ tylko jeziora: Miedwie, Drawsko, Wdzydze i Lubie) oraz 16 na ca³ym
Ni¿u Polskim.

Morfometryczne zró¿nicowanie misy oraz z³o¿ona konfiguracja dna Je-
ziora Charzykowskiego pozwalaj¹ na wydzielenie trzech wyraŸnie wyodrêb-
niaj¹cych siê akwenów (basenów) rozdzielonych w¹skimi pasami wody wy-
stêpuj¹cymi w przewê¿eniach rynny charzykowskiej.

Basen pó³nocny, o zwartym, wyd³u¿onym w czêœci po³udniowej kszta³cie,
charakteryzuje siê równomiernie opadaj¹cymi stokami oraz p³askim dnem.
Jego linia brzegowa jest dobrze rozwiniêta z dobrze zarysowanymi zatokami,
pó³wyspem oraz delt¹ Brdy. G³êbokoœæ maksymalna osi¹ga w nim10,3 m. Ba-
sen centralny o delikatnie owalnym kszta³cie posiada stromo opadaj¹ce sto-
ki .W czêœci centralnej dno jest w miarê p³askie z przeg³êbieniami przekra-
czaj¹cymi 25 m. Basen po³udniowy o silnie wyd³u¿onym kszta³cie charakte-
ryzuje siê wyraŸnie zarysowan¹ zatok¹, stromo opadaj¹cymi stokami oraz
wystêpowaniem maksymalnej g³êbi jeziornej (30,5 m) przy zachodnim brze-
gu jeziora (ryc. 1).

Pomimo znacznej objêtoœci zretencjonowanej wody jezioro Charzykow-
skie odznacza siê wysokim wspó³czynnikiem przep³ukiwania (1,57rok–1).
Teoretycznie raz na 230 dni nastêpuje ca³kowita wymiana wody w jeziorze.

W bilansie wodnym Jeziora Charzykowskiego dominuj¹c¹ rolê odgrywa
pozioma wymiana wody. Odp³yw powierzchniowy stanowi oko³o 95-96%
ca³kowitego rozchodu wody, a dop³yw powierzchniowy 73-76% wszystkich
przychodów (Okulanis 1982; Borowiak 2000). Tak ukszta³towana struktura
bilansu wodnego jest charakterystyczna dla jezior silnie przep³ywowych.
Udzia³ sk³adowej zasilania podziemnego netto wynosz¹cy oko³o 20% przy-
chodów sprawia, ¿e wspó³czynnik przyrostu odp³ywu wynosi 0,27. Tym sa-
mym dop³yw podziemny netto stanowi 27% strumienia dop³ywu powierzch-
niowego wody (Borowiak 2000). Jeziora takie cechuj¹ siê przeciêtnymi waha-
niami stanów wody w ci¹gu roku, a œrednie roczne amplitudy stanów wody
mieszcz¹ siê w zakresie 41-55 cm. W Jeziorze Charzykowskim œrednia rocz-
na amplituda stanów wody dla wielolecia 1961-2006 wynosi 45 cm.

Jezioro Charzykowskie posiada wielookresow¹ strukturê zmiennoœci
stanów wody z trzema okresami wysokich stanów. Pierwsze dwa wystêpuj¹
na prze³omie grudnia i stycznia oraz w kwietniu i s¹ rozdzielone okresem ob-
ni¿onych stanów w lutym. Trzeci okres wysokich stanów przypada na paŸ-
dziernik. Najni¿sze stany wody notowane s¹ natomiast w czerwcu (Borowiak
2000).

Rozpoznanie wieloletnich trendów zmian stanów wody w latach
1961-2006 pokazuje, ¿e w odniesieniu do stanów maksymalnych stanów
rocznych nie obserwuje siê ¿adnych czytelnych tendencji zmian. W przypad-
ku stanów minimalnych obserwowany jest trend spadek-wzrost z punktem
prze³amania w po³owie lat 90-tych ubieg³ego stulecia. Od roku 1995 nastêpu-
je podniesienie siê minimów rocznych stanów wody (Wêglarczyk 2009).
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JAKOŒÆ WODY

Przeprowadzone w roku 2008 i 2009 badania hydrochemiczne wskazuj¹, i¿
odczyn wody Jeziora Charzykowskiego w 2008 roku by³ s³abo alkaliczny
(Go³êbiewski 1993), zaœ w 2009 roku alkaliczny (9-9,14 pH). Ze wzglêdu na
udzia³ g³ównych jonów wody jeziora zakwalifikowaæ nale¿y do najbardziej
rozpowszechionego na Ni¿u polskim typu wodorowêglanowo-wapniowego.
Procentowy sk³ad struktury jonowej wody podlega³ zmianom w okresie ba-
dañ. Najwiêksz¹ sezonow¹ zmiennoœci¹ cechowa³ siê anion chlorkowy, które-
go stê¿enia w wodzie jeziornej waha³y siê w przedziale od 11,5 mg· l –1 (lato)
do 17,8 mg· l –1 (wiosna). Przy wysokiej wartoœci twardoœci ogólnej (151 mg· l
–1, CaCO3) wody jeziora wykazuj¹ silne zbuforowanie.

Przewodnoœæ elektrolityczna w warstwie przypowierzchniowej w okresie
badañ wykazywa³a niewielkie wahania sezonowe (4,1%), a przeciêtne warto-
œci przewodnoœci wynosi³y 341 µS · cm–1. Zró¿nicowanie przewodnoœci obser-
wowano natomiast w warstwie naddennej wody (390-430 µS · cm–1) oraz w
profilu pionowym (ryc. 2). Wiosn¹ wzrost przewodnoœci z g³êbokoœci¹ by³ nie-
znaczny (6%) i równomierny. Latem zmiany te by³y bardziej wyraŸne (wzrost
o 75 µS · cm–1) i wykazywa³y ponadto charakter zmian skokowych. W samym
tylko metalimnionie zaobserwowano wzrost przewodnoœci o oko³o 10%. Takie
zró¿nicowanie tego parametru w profilu pionowym jest typowe dla du¿ych,
rynnowych zbiorników zasilanych intensywnie przez dop³yw podziemny jak i
powierzchniowy.

Wody Jeziora Charzykowskiego s¹ ultraoligohumusowe (barwa 7,9 HU)
i maj¹ ma³¹ mêtnoœæ (3,8 NTU), co powinno sprzyjaæ transmisji œwiat³a. Jed-
nak wysoka produkcja pierwotna w warstwie trofogenicznej (stê¿enia chloro-
filu a 50-60 µg· l–1 jest czynnikiem pogarszaj¹cym warunki przenikania
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fosfor ogólny TP (µg· l-1) 94,0
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 74,0 (lato)
azot ogólny TN (µg· l-1) 850,0
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 496,0 (wiosna)
azot N-NH4 (µg· l-1) 54,0
chlorofil a (µg· l-1) 51,6
krzemionka Si (mg· l-1) 0,91
¿elazo Fe (mg· l-1) 0,007
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 2,2
zasiêg strefy œwietlnej (m) 5,4
transmisja PAR (%) 42,5

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora Charzykowskiego

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Charzykowskie

pH (zakres) 8,76-8,89
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 341
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 275
barwa (HU) 7,9
mêtnoœæ (NTU) 3,8
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 151
HCO3 (mg· l-1) 166,1
Cl (mg· l-1) 11,5
SO4 (mg· l-1) 23,5
Ca (mg· l-1) 47,7
Mg (mg· l-1) 6,3
Na (mg· l-1) 12,5
K (mg· l-1) 2,9

Tabela 3. Sk³ad jonowy i charakterystyki jako-
œci wody Jeziora Charzykowskiego

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Charzykowskie



œwiat³a w wodach jeziora. G³êbokoœæ widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego jest prze-
ciêtna i wykazuje niewielkie wahania sezonowe (2,05-2,15m). W tych warun-
kach wspó³czynnik dyfuzyjnego os³abiania oœwietlenia Kd wynosi 0,856 m–1,
Rzeczywisty zasiêg strefy œwietlnej siêga g³êbokoœci 5,4 m (warstwa trofoge-
niczna stanowi 45% objêtoœci jeziora), a transmisja œwiat³a wyra¿aj¹ca pro-
cent promieniowania przenikaj¹cego do ka¿dej kolejnej jednometrowej war-
stwy wody, 42,5%. Takie parametry ustroju œwietlnego pozwalaj¹ przyj¹æ, i¿
wody Jeziora Charzykowskiego maj¹ cechy charakterystyczne dla wód o ty-
pie optycznym IIIa/IIIb (Borowiak 2009).

W okresie pomiarowym stê¿enia substancji biogenicznych w wodach po-
wierzchniowych utrzymywa³y siê na wysokim poziomie (tabela 4). Stê¿enia
fosforu ogólnego w warstwie powierzchniowej waha³y siê w granicach 82-105
µg · l–1, wykazuj¹c najwy¿sze wartoœci wiosn¹. Latem przy dnie stê¿enia fos-
foru ogó³nego dochodzi³y do 386 µg· l–1 wskazuj¹c na zasilanie wód nadden-
nej w ten pierwiastek biogeniczny. Przy stê¿eniach azotu ogólnego rzêdu 850
µg· l–1 oraz stosunku wagowym N : P wiêkszym od 9:1 pierwiastkiem limi-
tuj¹cym produkcjê pierwotn¹ w zbiorniku okazuje siê byæ fosfor.

Charakterystyki biologiczne, chemiczne i fizyczne wody Jeziora Charzy-
kowskiego wskazuj¹, ¿e stan troficzny jeziora wyra¿ony za pomoc¹ wskaŸni-
ków stanu trofii Carlsona (1977) okreœliæ mo¿na jako stadium przejœciowe
pomiêdzy mezotrofi¹ a eutrofi¹ (œrednia wartoœæ wskaŸnika TSI=59,9), co
znajduje tak¿e potwierdzenie w typie optycznym wody.

Rozpatruj¹c podatnoœæ geoekosystemu (systemu zlewnia-jezioro) Jezio-
ra Charzykowskiego na eutrofizacjê (Bajkiewicz-Grabowska 2002) zbiornik
ten reprezentuje taki geoekosystem jeziorny, w którym niekorzystne warun-
ki zlewniowe (du¿a podatnoœæ zlewni na dostawê substancji biogenicznych)
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Charzykowskim w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Charzykowskie in the year 2009



s¹ równowa¿one wysok¹ odpornoœci¹ samego jeziora na wp³ywy zewnêtrzne.
W takich uk³adach tempo eutrofizacji jest zazwyczaj umiarkowane.

Jezioro Charzykowskie ze wzglêdu na znaczne g³êbokoœci jest zbiorni-
kiem dymiktycznym z dwoma pe³nymi cyrkulacjami (wiosn¹ i latem). Stabil-
ny uk³ad anotermiczny, zwi¹zany z powstaniem warstwy termokliny o gra-
dientach powy¿ej 1°C· m–1 kszta³tuje siê w tym jeziorze na prze³omie maja
oraz czerwca. W okresie maksymalnego rozwoju stratyfikacji letniej (sier-
pieñ) mi¹¿szoœæ epilimnionu osi¹ga oko³o 7 metrów. Tym samym mieszanie
wiatrowe latem obejmuje 56% objêtoœci wód jeziornych. Znacznie rozbudo-
wany epilimnion oraz przewaga faz mieszania nad fazami stagnacji wskazu-
je na tachymiktyczny typ ustroju termiczno-dynamicznego jeziora. Maksy-
malna ró¿nica temperatur w pionie wynosi 14,9°C, œredni gradient termicz-
ny 0,49°C· m–1, a wspó³czynnik rozwoju stratyfikacji 0,59.

Pod koniec kwietnia pionowy profil tlenowy utrzymywa³ jeszcze typowy
dla fazy cyrkulacyjnej rozk³ad ortogradowy, a stê¿enia tlenu rozpuszczonego
mieœci³y siê w zakresie 10,0-15,0 mg· l–1 (ryc. 1). W okresie pe³nego rozwoju
struktury termiczno-gêstoœciowej w jeziorze (sierpieñ) rozk³ad tlenu mia³ ju¿
charakter klinogradowy. Warstwa powierzchniowa by³a dobrze natleniona
(12,3 mg· l–1), a warunki typowe dla hiperoksji (nasycenie tlenem wiêksze od
100%) wystêpow³y do g³êbokoœci 5 metrów. Gwa³towne ubytki tlenu obserwo-
wano poni¿ej poziomu g³êbokoœciowego wyznaczonego izobat¹ 7 metrów, a
zatem ju¿ w górnej warstwie metalimnionu. Ca³y hypolimnion oraz znaczn¹
objêtoœæ metalimnionu (7-12 m) cechowa³y wiêc warunki beztlenowe. Pod ko-
niec okresu stratyfikacji letniej anoksja obejmowa³a ju¿ prawie 30% objêtoœci
wód jeziornych.
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Jezioro Czarne po³o¿one jest w
gminie Brusy w powiecie choj-
nickim. Wczeœniej zbiornik by³
nazywany Czarni See. Bezpo-
œrednie otoczenie jeziora stano-
wi¹ obszary leœne. Wzd³u¿
po³udniowego brzegu jeziora
biegnie utwardzona droga
gruntowa, a wzd³u¿ pó³nocnego
brzegu prowadzi dukt leœny.
Dostêpnoœæ jeziora, zw³aszcza

od strony pó³nocnej, ograniczaj¹ znaczne spadki krawêdzi rynny, wykorzy-
stywanej przez zbiornik.

Stanowi ono œródleœne, bezodp³ywowe jezioro po³o¿one na fluwioglacjal-
nych, ubogich piaskach sandrowych. Wzglêdne ró¿nice wysokoœci pomiêdzy
zwierciad³em wody jeziora a poziomem sandru siêgaj¹ 25 m. W przypadku
czêœci po³udniowej wysokoœci bezwzglêdne jak i œrednie spadki s¹ mniejsze.
Zbiornik ten cechuje siê wystêpowaniem lobelii i roœlin pokrewnych – aktual-
nie zosta³ zaliczony do grupy u¿ytków ekologicznych. W jeziorze tym wystê-
puj¹ one najliczniej wœród wszystkich jezior lobeliowych parku (Kraska i in.
1998).

W podziale fizycznogeograficznym Polski Kondrackiego (2002) jezioro
znajduje siê w granicach makroregionu Pojezierze Po³udniowopomorskie w
mezoregionie Równina Charzykowska. Po³o¿one ono jest w centralnej czêœci
Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w pobli¿u jego zachodnich granic. Niec-
ka jeziora, maj¹ca przebieg równole¿nikowy, zajmuje zag³êbienie o cechach
obni¿enia rynnowego.

Jezioro oraz jego zlewnia nie s¹ zagospodarowane turystycznie. Nieopo-
dal przebiega jedynie szlak rowerowy. Przep³ywaj¹ca w pobli¿u rzeka Zbrzy-
ca jest wykorzystywana jako turystyczny szlak kajakowy.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Powierzchnia zlewni Jeziora Czarnego obejmuje obszar 4,51 km2, co w odnie-
sieniu do powierzchni jeziora daje wartoœæ zlewni w³aœciwej rzêdu 49,6. Je-
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zioro nie generuje odp³ywu. W jego zlewni zlokalizowane s¹ jeziora: Zmar³e i
Nawionek – oba o powierzchni znacznie wiêkszej ni¿ Jezioro Czarne. Inaczej
uwa¿a Nowicka (2003) wy³¹czaj¹c jezioro Nawionek z tej zlewni.

Zlewnia Jeziora Czarnego stanowi znacznych rozmiarów, obszar bez-
odp³ywowy w zlewni rzeki Zbrzycy, jednego z wa¿niejszych dop³ywów Brdy.
Brak jest jakichkolwiek dop³ywów powierzchniowych o charakterze sta³ym
b¹dŸ okresowym. Zlewnia bezpoœrednia ma powierzchniê 2,14 km2, pozo-
sta³y obszar ma charakter bezodp³ywowy.

Zró¿nicowanie ukszta³towania powierzchni zlewni Jeziora Czarnego
zwi¹zane jest g³ównie z wystêpowaniem trzech znacznych rozmiarów wyto-
pisk zajmowanych obecnie przez jeziora. Tak¿e poziom sandrowy o wysokoœci
zalegania œrednio oko³o 150 m, cechuje siê wystêpowaniem licznych
zag³êbieñ po dawnych wytopiskach bry³ martwego lodu. Znacznie bardziej
zró¿nicowana jest wschodnia czêœæ zlewni jeziora, w której zlokalizowane s¹
wytopiska jezior. Jezioro Nawionek wraz z po³o¿onym w s¹siedztwie Jezio-
rem Zmar³ym uznawane s¹ za obszar o wysokiej atrakcyjnoœci fizjonomicznej
rzeŸby (Dysarz 1998).

Na obszarze zlewni brak czytelnego zró¿nicowania w rodzaju wystê-
puj¹cych gleb (tabela 1). Ich niska klasa bonitacyjna spowodowa³a, ¿e obszar
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powierzchnia (ha) 9,1
objêtoœæ (dam3) 334,9
maksymalna g³êbokoœæ (m) 7,3
œrednia g³êbokoœæ (m) 3,85
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 1271
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 636
czas retencji (lata) -
œredni odp³yw roczny (dam3) -

Tabela 2. Charakterystyka Jeziora Czarnego
Table 2. Characteristics of Czarne Lake

Ryc. 1. Batymetria Jeziora Czarnego
Fig. 1. Bathymetry of Lake Czarne

BATYMETRIA: Uniwersytet Gdañski

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 4,51
gleby bielicowe i pseudobieli-

cowe
utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry wodnolo-

dowcowe
rzeŸba terenu równina sandrowa,

rynna polodowcowa
dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy mieszane: sosna
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 1,6

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora
Czarnego

Table 1. Characteristics of Lake Czarne dra-
inage basin



ten nigdy nie by³ terenem osadnictwa rolniczego. Aktualnie porastaj¹ce go
zbiorowiska leœne, w przypadku drzewostanu charakteryzuj¹ siê zdecydowa-
na dominacj¹ sosny. Ma ona charakter nasadzeñ, brak tu fragmentów lasu o
pierwotnym charakterze. Wspomniane zag³êbienia jako jedyne nie s¹ obsza-
rami, gdzie wytworzy³y siê gleby na piaskach. Obszary te (zatorfione) ce-
chuj¹ siê niewielkim udzia³em powierzchniowym. Wystêpuj¹cy tu drzewo-
stan cechuje tak¿e znaczny udzia³ odmian wierzby i wystêpowanie olch, jedy-
nych licz¹cych siê, oprócz domieszki brzozy w lasach sosnowych, gatunków
drzewostanu.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Czarne jest zbiornikiem o zwierciadle wody zalegaj¹cym na wysoko-
œci 126,1 m n.p.m. Wed³ug pomiarów przeprowadzonych w roku 2009
(Borowiak i in. 2009) jezioro ma powierzchniê wynosz¹c¹ 9,1 ha. Z kolei
Chmara (2002) jego powierzchniê przyjmuje jako 8,7 ha, a Choiñski (1991)
podaje wartoœæ 11,0 ha. Niecka jeziora cechuje siê wyd³u¿onym kszta³tem o
przebiegu generalnie równole¿nikowym – wskaŸnik wyd³u¿enia wynosi 5,05
(748 m d³ugoœci maksymalnej i 148 m szerokoœci maksymalnej), a rozwój linii
brzegowej jest równy 146 m· ha–1.

Nieckê jeziora cechuje brak wyraŸnych nierównoœci dna. W obrêbie objê-
tym izobat¹ 5 m w stosunkowo p³askim dnie uwidocznione s¹ jednak trzy izo-
lowane g³êboczki o g³êbokoœciach przekraczaj¹cych 6 m. G³êbokoœæ maksy-
malna wynosz¹ca 7,3 m (Borowiak i in. 2009) zlokalizowana jest w najwiêk-
szym z nich, po³o¿onym we wschodniej czêœci. Inne Ÿród³a podaj¹ wartoœæ 7,8
m (Chmara 2002). Spadek g³êbokoœci dna w niecce w poszczególnych jej czê-
œciach wykazuje znaczne zró¿nicowanie. Szczególna dysproporcja dotyczy
brzegu wschodniego cechuj¹cego siê znacznymi spadkami dna i brzegu za-
chodniego (ryc. 1). Dno brzegu po³udniowego, generalnie o mniejszych spad-
kach, w jednym miejscu charakteryzuje siê najwiêkszym spadkiem w obrêbie
ca³ej niecki jeziora.

Znaczne spadki dna w obrêbie niecki skutkuj¹ du¿¹ wartoœci¹ g³êbokoœci
œredniej (3,85 m – tabela 2), a w konsekwencji znaczn¹, mimo niewielkiej
g³êbokoœci maksymalnej, wielkoœci¹ objêtoœci (334,9 dam3).

Udzia³ materii organicznej w osadach dennych szacowany jest na 62,3%
(Kentzer 2001). Mineralizacja osadów nie przebiega szybko, mimo dostêpno-
œci tlenu, ze wzglêdu na kwaœny odczyn hamuj¹cy tempo mineralizacji mate-
rii organicznej. Kentzer (2001) okreœla zawartoœæ fosforu ca³kowitego w osa-
dach dennych na 7,6 mg w gramie suchej masy. Wspomniana dostêpnoœæ tle-
nu powoduje jednak, ¿e nie jest obserwowane pogorszenie siê w³aœciwoœci
œrodowiska wodnego, na skutek uwalniania zawartego w osadach fosforu
(Chmara 2003).
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JAKOŒÆ WODY

Jezioro Czarne jest zbiornikiem polimiktycznym. Koniec kwietnia by³ okre-
sem akumulowania energii cieplnej i okresowego wystêpowania pewnych
ró¿nic w pionowym w rozk³adzie temperatury w jeziorze. Najwy¿szy notowa-
ny gradient wynosi³ wówczas 1,8°C· m–1. W okresie letnim cyrkulacja obej-
mowa³a ca³¹ masê wodn¹ zbiornika. Wartoœci obserwowanych parametrów
fizyczno-chemicznych œrodowiska wodnego by³y podobne. Temperatury
warstw powierzchniowych latem przekracza³y 21°C, przy dnie wynosi³y
20°C. Maksymalny, w zasadzie jedyny o wiêkszej wartoœci gradient notowa-
ny by³ przy samym dnie (ryc. 2).

Wody jeziora cechuj¹ siê znacznym zró¿nicowaniem warunków optycz-
nych. W okresie wiosennym zasiêg widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego wynosi³
6,1 m, latem wartoœæ ta zmniejszy³a siê do 4,3 m. W okresie mieszania jesien-
nego wartoœæ ta by³a jeszcze ni¿sza – 3,2 m. Towarzyszy³y jej wówczas najwy-
¿sze wartoœci mêtnoœci notowane w jeziorze – w ca³ym pionie w tym okresie
nie przekraczaj¹ wartoœci 2,3.

Okres letni cechowa³ siê znacznym wzrostem wartoœci stê¿enia chlorofi-
lu a w stosunku do wartoœci notowanych wiosn¹ (4,5-krotny wzrost), obser-
wacje jesienne wskazywa³y natomiast stan misji – w³aœciwoœci optyczne
wody pogorszone by³y uruchomionymi osadami dennymi. Niewielka g³êbo-
koœæ zbiornika, wyrównane warunki termiczne latem powoduj¹, ¿e brak wiê-
kszych dysproporcji w pionowym zró¿nicowaniu stê¿eñ chlorofilu. Notowane
latem wartoœci mieœci³y siê w zakresie 11,9-17,7 µg· l–1. Wiêkszoœæ zasobów
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Czarnym w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Czarne in the year 2009



wodnych wiosn¹ i latem cechuje siê wystêpowaniem niewielkich przesyceñ –
maksymaln¹ wartoœæ 116,1% notowano w sierpniu bezpoœrednio pod po-
wierzchni¹. PaŸdziernik by³ okresem dominacji niewielkich niedosytów
tlenu – na skutek utleniania zawieszonych w wodzie substancji organicz-
nych.

Potwierdzeniem korzystnych warunków aktywnoœci organizmów roœlin-
nych w okresie letnim jest znaczny wzrost wartoœci odczynu. Lekko kwaœny
charakter œrodowiska wodnego (tabela 3) w okresie wiosennym (5,7), w okre-
sach letnio-jesiennych przybiera charakter zasadowy (8,4-9,6 w warstwach
powierzchniowych). Tak znaczna zmiennoœæ powoduje zbli¿anie siê wartoœci
odczynu do granic typowych dla jezior lobeliowych, a wyznaczanych na
4,5-9,4 (Szmeja i in. 1998).

Stosunkowo niska jest wartoœæ przewodnoœci w³aœciwej wody jeziora. W
okresie homotermii jesiennej wartoœæ ta wynosi³a jedynie 22 µS· cm–1, wska-
zuj¹c na utleniony, mineralny charakter osadów dennych obecnych wówczas
w œrodowisku wodnym. Woda w okresie letnim prezentuje najwy¿sze warto-
œci przewodnoœci (74 µS· cm–1). Tak nieznaczne wartoœci przewodnoœci
w³aœciwej s¹ przyczyn¹ bezodp³ywowego charakteru p³ytkiego zbiornika,
znacznego udzia³u zasilania deszczowego jak i leœnego u¿ytkowania zlewni.
Charakter p³ytkiego zbiornika powoduje tak¿e ograniczony dostêp do sto-
sunkowo wysoko zmineralizowanych wód podziemnych, drenuj¹cych
pod³o¿e bogate w wêglan wapnia. Specyficznie prezentuje siê natomiast
le¿¹ce na obszarze zlewni Jezioro Nawionek, którego niecka za³o¿ona jest w
osadach bogatych w CaCO3.

Obserwowane jest zmniejszenie siê stê¿eñ wiêkszoœci g³ównych katio-
nów i anionów w okresie letnim. Ich stê¿enia, co sugeruje lobeliowy charak-
ter jeziora, s¹ nieznaczne. Stê¿enia wapnia w jeziorze s¹ najni¿sze wœród
wszystkich jezior parku (oko³o 2 mg· l–1). Przyk³adowo s¹siednie Jezioro
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pH (zakres) 5,70-8,40
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 61
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 39,5
barwa (HU) 3,3
mêtnoœæ (NTU) 1,15
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 8,0
HCO3 (mg· l-1) 5,5
Cl (mg· l-1) 2,1
SO4 (mg· l-1) 4,8
Ca (mg· l-1) 1,8
Mg (mg· l-1) 0,85
Na (mg· l-1) 1,25
K (mg· l-1) 0,35

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody Jeziora Czarnego

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Czarne

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 2
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 0
azot ogólny TN (µg· l-1) 300
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 230
azot N-NH4 (µg· l-1) 1,5
chlorofil a (µg· l-1) 7,25
krzemionka Si (mg· l-1) 0,125
¿elazo Fe (mg· l-1) 0,013
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 5,2
zasiêg strefy œwietlnej (m) do dna
transmisja PAR (%) 64,8

Tabela 4. Biogeny chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora Czarnego

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Czarne



Zmar³e – tak¿e o charakterze lobeliowym – cechuje siê stê¿eniami oko³o 26
mg/dm3. Brak typowej relacji pomiêdzy stê¿eniami g³ównych jonów powodu-
je, ¿e jezioro nale¿y do siarczanowo-wodorowêglanowo- wapniowo-magnezo-
wego typu hydrochemicznego (Dynowski, Go³dyn 1973), w³aœciwego jeziorom
o niewielkiej mineralizacji. Nieznaczne s¹ stê¿enia pierwiastków, których
nadmierne wystêpowanie zwi¹zane jest z antropopresj¹ (chlorki, sód i po-
tas). Obserwowane wartoœci zarówno letnie jak i wiosenne wskazuj¹ na zbli¿-
ony do oligotroficznego charakter œrodowiska wodnego jeziora. Substancje
biogeniczne wystêpowa³y w niewielkich stê¿eniach (tabela 4). Niektóre z ich
form wystêpowania, wiosn¹ wystêpuj¹ce œladowo, latem by³y ca³kowicie zu-
¿ywane na potrzeby produkcji roœlinnej.

Specyfika jeziora powoduje znaczn¹ jego podatnoœæ na zakwaszenie i mo-
¿liwoœæ przekszta³cenia jego nieharmonijnego rozwoju w kierunku suchara.
Sprzyja temu struktura zlewni warunkuj¹ca przyœpieszon¹ dostawê kwasów
humusowych trudnych do zneutralizowania ze wzglêdu na ubogoœæ jeziora w
zwi¹zki wapnia. Aktualnie jest to jedynie potencjalne zagro¿enie – kolonie
lobelii notowane s¹ do g³êbokoœci 5 m, wówczas jezioru przypisuje siê charak-
ter oligotroficzny (Kraska i in. 1998) b¹dŸ a-mezotroficzny (GwoŸdziñski i in.
2004). W cyklu wieloletnim obserwowane by³y tak¿e znaczne wahania skali
trofii w jeziorze (Kentzer 1992).
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Jezioro Dybrzk, w niektórych
Ÿród³ach wymieniane jako Dy-
brzyk, usytuowane jest w po-
wiecie chojnickim. Jezioro w
ca³oœci po³o¿one jest w gminie
Brusy, której granicê z gmin¹
Chojnice, czêœciowo stanowi
po³udniowo-zachodnia czêœæ li-
nii brzegowej zbiornika. Do-
stêp do jeziora jest u³atwiony z
uwagi na liczne ró¿nej katego-

rii drogi dojazdowe. Najwa¿niejsz¹ jest droga wojewódzka nr 236 ³¹cz¹ca Ko-
narzyny z Brusami przebiegaj¹ca miêdzy jeziorami Ma³o³¹ckie i Dybrzk (od
strony zachodniej). Dostêp do jeziora mo¿liwy jest poprzez dukty i œcie¿ki
leœne odchodz¹ce od dwóch piaszczystych dróg biegn¹cych wzd³u¿ zbiornika.
Jedna od strony pó³nocnej, druga zaœ od po³udniowej. Pierwsza z nich ³¹czy
miejscowoœci Drzewicz i Czernica, a wzd³u¿ niej nad brzegiem jeziora zlokali-
zowane s¹ dwa oœrodki wypoczynkowe i dwa pola namiotowe. Druga nato-
miast, po³o¿ona jest w ca³oœci w granicach Parku Narodowego Bory Tuchol-
skie (PNBT), przez co dostêp do niej jest uwarunkowany regulacjami formal-
no-prawnymi.

Do jeziora bezpoœrednio przylegaj¹ dwie miejscowoœci. Od wschodniej
strony miêdzy jeziorami Kosobudno i Dybrzk ulokowana jest wieœ Czernica,
w której sta³ych mieszkañców jest oko³o 40. W Czernicy znajduje siê oœrodek
wypoczynkowy Marynarki Wojennej RP “Cyranka”, pole namiotowe i pu-
bliczna pla¿a. Przy drodze w Czernicy znajduje siê, wybudowana w 1998
roku kapliczka upamiêtniaj¹ca pobyt Karola Wojty³y oraz murowany m³yn z
pocz¹tku XX wieku. Od zachodniej strony do jeziora przylega wieœ Drzewicz,
która jest typow¹ miejscowoœci¹ letniskow¹, w której liczba sta³ych miesz-
kañców nie przekracza 10. W Drzewiczu zbiegaj¹ siê szlaki rowerowe: niebie-
ski, czarny oraz zielony. Wzd³u¿ po³udniowego brzegu jeziora przebiega nie-
bieski szlak pieszy o d³ugoœci blisko 162 km z Bydgoszczy do miejscowoœci Ko-
narzyny. Atrakcyjne po³o¿enie jeziora Dybrzk, sprawia, ¿e jest ono silnie wy-
korzystywane turystycznie.

W ujêciu fizycznogeograficznym Kondrackiego (2002), wschodnia czêœæ
jeziora znajduje siê w granicach mezoregionu Bory Tucholskie, zachodnia na-
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JEZIORO DYBRZK

Debrzk See, Dibrze See, Dybrzno

arkusz mapy topogr.: 334.14 MÊCIKA£
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tomiast w granicach mezoregionu Równina Charzykowska. Granica miêdzy
dwoma regionami przebiega po³udnikowo w centralnej czêœci zbiornika.

Jezioro Dybrzk jest zbiornikiem przep³ywowym zlokalizowanym na rze-
ce Brdzie. Rzeka Brda jest bardzo popularnym i cennym krajobrazowo szla-
kiem kajakowym w Polsce. Od zachodu do jeziora Dybrzk, Brda dop³ywa
krótkim odcinkiem z Jeziora Ma³o³¹ckiego. Wyp³yw Brdy z jeziora stanowi
bezpoœrednie po³¹czenie jezior Dybrzk i Kosobudno, oddzielonych w¹skim
pó³wyspem, znajduj¹cym siê na po³udnie o wsi Czernica.

Obszar jeziora Dybrzk zosta³ zakwalifikowany do sieci obszarów Natura
2000, jako czêœæ obszaru ustanowionego dla specjalnej ochrony ptaków
(OSO-“Wielki Sandr Brdy” PLB220001). Od po³udniowej strony do jeziora
przylega pokrywaj¹cy siê z granicami PNBT obszar Natura 2000 maj¹cy
znaczenie dla Wspólnoty (OZW-“Sandr Brdy” PLH220026).

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Dybrzk drenuje obszar o powierzchni 1735,7 km2, z czego na zlewniê
bezpoœredni¹ przypada jedynie 10 km2 (tabela 1). Zlewnia w³aœciwa czyli sto-
sunek powierzchni drena¿u do powierzchni jeziora wynosi 772. Ze wzglêdu
na silnie rozbudowane zaplecze alimentacyjne jezioro ma charakter
przep³ywowy. Przep³ywaj¹ca przez zbiornik rzeka Brda i wyd³u¿ony kszta³t
zgodny z kierunkiem biegu rzeki sprawiaj¹, ¿e cechuje go bardzo du¿a inten-
sywnoœæ poziomej wymiany wody. Poza Brd¹ do jeziora Dybrzk od pó³noc-
no-wschodniej strony uchodzi Czernicki Rów drenuj¹cy obszar oko³o 8,5 km2

i maj¹cy przep³yw rzêdu 0,24 m3· s–1 (lipiec 2008). Wielkoœæ sp³ywu po-
wierzchniowego ze zlewni, który wyra¿ony jest wielkoœci¹ odp³ywu jednost-
kowego wynosi 7,8 l· s–1· km–2. Stosunkowo g³êbokie wciêcie niecki jeziornej
w powierzchniê sandru sprawia, ¿e w strefie brzegowej wystêpuj¹ liczne
wyp³ywy wód podziemnych.

Zlewnia bezpoœrednia jeziora Dybrzk po³o¿ona jest na œredniej wyso-
koœci 135,1 m n.p.m. Najwy¿szy punkt znajduje siê na w pó³nocnym odcinku
topograficznego dzia³u wodnego i wynosi 151 m n.p.m., najni¿szy zaœ stanowi
wysokoœæ zwierciad³a wody (119,2 m n.p.m). Deniwelacja zlewni bezpoœred-
niej wynosi 31,8 m, co w zestawieniu z jej powierzchni¹, daje œredni spadek
rzêdu 10‰. W strefie krawêdziowej rynny subglacjalnej wartoœæ ta jest zde-
cydowanie wy¿sza, a spadki terenu przekraczaj¹ 25°.

RzeŸba powierzchni zlewni bezpoœredniej jest reprezentowana przede
wszystkim przez dwie jej g³ówne formy – rynnê subglacjaln¹ i wystêpuj¹ce
zarówno po pó³nocnej, jak i po³udniowej jej stronie powierzchne sandrowe.
Zajmuj¹ one a¿ 65% powierzchni zlewni bezpoœredniej, co wp³ywa na brak w
niej sieci wodnej (z wy³¹czeniem Czernickiego Rowu). Struktura hydrogra-
ficzna zlewni bezpoœredniej ukazuje zatem przewagê obszarów bezodp³ywo-
wych ch³onnych (57%), które urozmaicaj¹ monotonny krajobraz sandrowy.
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W obrêbie równiny sandrowej pokrywa glebowa wytworzona zosta³a na
luŸnych piaskach o dobrej i bardzo dobrej przepuszczalnoœci. Stanowi¹ j¹ nie-
urodzajne gleby bielicowe i rdzawe o kwaœnym odczynie. W dnie rynny sub-
glacjalnej wystêpuj¹ utwory o przepuszczalnoœci zmiennej, z wytworzonymi
glebami torfowo-murszowymi.

Ponad 96% udzia³u w strukturze u¿ytkowania zlewni bezpoœredniej
maj¹ lasy iglaste z przewag¹ sosny zwyczajnej. Jedynie w obrêbie u¿ytków
zielonych i terenów podmok³ych spotkaæ mo¿na brzozy i olsy. Grunty orne
stanowi¹ zaledwie 0,2% powierzchni zlewni bezpoœredniej i zlokalizowane
s¹ przede wszystkim w strefie brzegowej jeziora. Powierzchnia terenów za-
budowanych ogranicza siê przede wszystkim do wsi Czernica i ulokowanych
w lesie oœrodków wypoczynkowych.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Dybrzk nale¿y do jednych z najwiêkszych zbiorników w ZPK, a jego
powierzchnia wynosi 224,9 ha (tabela 2). Jezioro Dybrzk podobnie jak
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 1735,7
gleby gleby bielicowe i

rdzawe,gleby torfowe
utwory powierzchniowe piaski luŸne, torfy
rzeŸba terenu p³aska równina san-

drowa, p³askie dno
dolinne

dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy : bory sosnowe,
brzoza

odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 7,8

Tabela 1. Charakterystyka zlewni jeziora Dy-
brzk

Table 1. Characteristics of Lake Dybrzk dra-
inage basin

powierzchnia (ha) 224,9
objêtoœæ (dam3) 18935,9
maksymalna g³êbokoœæ (m) 19,0
œrednia g³êbokoœæ (m) 8,8
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 10,72
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,04
œredni odp³yw roczny (dam3) 426682,1

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora Dybrzk

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Dybrzk

Ryc. 1. Batymetria jeziora Dybrzk
Fig. 1. Bathymetry of Lake Dybrzk

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



po³¹czone z nim, poprzez znajduj¹ce siê we wschodniej czêœci przewê¿enie,
jezioro Kosobudno s¹ zbiornikami powsta³ymi w rynnie subglacjalnej o prze-
biegu zbli¿onym do równole¿nikowego. WskaŸnik wyd³u¿enia dla jeziora
Dybrzk jest typowy dla jezior rynnowych (powy¿ej 2,0 – Lange 1993) i wynosi
5,65, przy maksymalnej d³ugoœci 4240 m i maksymalnej szerokoœci 750 m.
Po³udniowa czêœæ zbiornika charakteryzuje siê ma³o urozmaicon¹ lini¹ brze-
gow¹ (ryc. 1). W pó³nocnej czêœci natomiast daj¹ siê zauwa¿yæ dwa charakte-
rystyczne pó³wyspy. Znaczna d³ugoœæ linii brzegowej wynosz¹ca 10720 m po-
woduje, ¿e wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej przekracza 2. Jego wartoœæ
pozwala zatem uznaæ stopieñ rozwiniêcia linii brzegowej jeziora za dobry
(Lange 1993).

Jezior Dybrzk wcina siê na oko³o 20-30 m w okalaj¹c¹ je równinê san-
drow¹. Rzêdna zwierciad³a wody znajduje siê na wysokoœci 119,2 m n.p.m.
Jednoczeœnie jest to najni¿ej po³o¿ony punkt w ca³ej zlewni bezpoœredniej
zbiornika.

W ukszta³towaniu misy jeziornej wyodrêbniæ mo¿na trzy subakweny o
ró¿nej morfometrii, oddzielone wspomnianymi pó³wyspami. Konfiguracja
dna sprawia, ¿e g³êbokoœci tych subakwenów rosn¹ ze wschodu na zachód.
Maksymalna g³êbokoœæ jeziora znajduje siê zatem w zachodniej czêœci zbior-
nika i wynosi 19 m, przy œredniej g³êbokoœci jeziora wynosz¹cej 8,8 m. Jezioro
wed³ug klasyfikacji Bogoslovskyego (1960) zalicza siê do zbiorników g³êbo-
kich.

Zasoby wodne jeziora Dybrzk szacuje siê na 18935 dam3. Pod wzglêdem
typologii hydrologicznej nale¿y do jezior przep³ywowych (rzeka Brda). Ca³ko-
wita pozioma wymiana wody, obliczana jako stosunek iloœci wód
odp³ywaj¹cych ze zbiornika i jego pojemnoœci, zachodzi teoretycznie ponad
22 razy w ci¹gu roku. Oznacza to, ¿e œrednio do wymiany tej dochodzi co 16
dni. Wymiana na drodze pionowej wskazuje na istniej¹ce nadwy¿ki rocznych
sum parowania (695 mm – Borowiak 2000; Okulanis 1982) nad opadem (620
mm – Atlas 1987).

W strefie litoralnej dominuje trzcina pospolita, a z roœlin zakorzenio-
nych w dnie o p³ywaj¹cych liœciach licznie wystêpuj¹ gr¹¿ele ¿ó³te, grzybienie
bia³e i rdestnice. Wœród roœlin stale zanurzonych najczêœciej spotkaæ mo¿na
wyw³ócznika k³osowego i moczarkê kanadyjsk¹

JAKOŒÆ WODY

Rozpoznanie stanu jakoœci wody jeziora Dybrzk zosta³o wykonane na podsta-
wie pomiarów w 2009 roku. Wody jeziora Dybrzk charakteryzuj¹ siê odczy-
nem pH ulegaj¹cym niewielkim wahaniom w granicach 8,71-8,88 (tabela 3).
Zalicza siê je do wód s³abo alkalicznych z du¿¹ iloœci¹ zwi¹zków buforuj¹cych
odczyn. Rozpoznanie hydrochemiczne wskazuje, ¿e wody jeziora s¹ miêkkie
(twardoœæ ogólna 133,6 mg · l–1 , CaCO3). Odnotowano du¿e iloœci jonów wap-
nia (43,7 mg · l–1 ), co wynika z intensywnej dostawy tych jonów ze zlewni.
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Jezioro cechuje siê wysokimi wartoœciami przewodnoœci elektrolitycznej
w³aœciwej na poziomie 305 µS· cm–1. Niewielkiej zmiennoœci sezonowej prze-
wodnoœci odpowiada jej du¿e sezonowe zró¿nicowanie pionowe od 9% (wio-
sna) do 30% (lato). Ogólna mineralizacja wody wynosi 229 mg· l–1, a w
sk³adzie jonowym zaznacza siê wyraŸna przewaga jonów HCO3- (143,3 mg ·
l–1) i Ca2+, a wiêc mo¿na je zaliczyæ do wód wodorowêglanowo-wapniowych,
charakterystycznych dla wód s³odkich strefy umiarkowanej.

Widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego za pomoc¹, którego okreœlona zosta³a
przezroczystoœæ wody, waha³a siê od 1,5 m latem do 2,3 m wiosn¹. Uzyskane
wyniki œwiadcz¹ o istnieniu postêpuj¹cych procesów eutrofizacji jeziora i wy-
nikaj¹ z wysokiej mêtnoœci na poziomie 10,3 NTU. Zaznaczyæ jednak nale¿y,
¿e w poszczególnych sezonach pomiarowych, wartoœci te wykazuj¹ znaczne
zró¿nicowanie. Wiosn¹ œrednia mêtnoœæ wynosi 2,5 NTU i ulega niewielkim
zmianom w ca³ej masie wody. Latem natomiast jej œrednia wartoœæ w pionie
wynosi 6,9 NTU, przy czym zdecydowanie wy¿sze wartoœci notowane s¹ w
górnej warstwie epilimnionu, w którym na g³êbokoœci 2 m przekracza 20
NTU. S³abe warunki optyczne wody, s¹ wynikiem równie¿ du¿ych stê¿eñ
chlorofilu a (27,6 µg· l–1), zw³aszcza w okresie wiosennym.

Zawartoœæ substancji biogenicznych w jeziorze wykazuje znaczn¹ zmien-
noœæ sezonow¹ (tabela 4). Stê¿enie fosforu ogólnego w warstwie przypo-
wierzchniowej zmienia³o siê w granicach od 20 µg· l–1 wiosn¹, do 76 µg· l–1 la-
tem. Zdecydowanie wy¿sze ró¿nice wystêpowa³y w naddennej warstwie
wody. Wiosn¹ zanotowano stê¿enia fosforu ogólnego przy dnie na poziomie 47
µg· l–1, latem natomiast wartoœæ ta by³a 9-krotnie wiêksza (417 µg· l–1). Odpo-
wiedzialny za taki stan jest proces uwalniania fosforu z osadów dennych.
Podczas stagnacji letniej zanotowano wyraŸne dysproporcje w iloœci ortofos-
foranów przy powierzchni i w warstwie naddennej. Podobnie jak mia³o to
miejsce w przypadku fosforu ca³kowitego zdecydowanie wy¿sze (ponad
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pH (zakres) 8,71-8,88
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 305
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 229
barwa (HU) 8,6
mêtnoœæ (NTU) 10,3
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 133,6
HCO3 (mg· l-1) 143,3
Cl (mg· l-1) 6,9
SO4 (mg· l-1) 17,8
Ca (mg· l-1) 43,7
Mg (mg· l-1) 5,9
Na (mg· l-1) 6,4
K (mg· l-1) 1,6

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody jeziora Dybrzk

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Dybrzk

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 48
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 64 (lato)
azot ogólny TN (µg· l-1) 640
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 110 (wiosna)
azot N-NH4 (µg· l-1) 100 (wiosna)
chlorofil a (µg· l-1) 27,6
krzemionka Si (mg· l-1) 1,12
¿elazo Fe (mg· l-1) 0,013 (wiosna)
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,9
zasiêg strefy œwietlnej (m) 4,78
transmisja PAR (%) 38,2

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Dybrzk

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Dybrzk



6-krotnie) wartoœci wyst¹pi³y przy dnie (410 µg· l–1) ni¿ przy powierzchni (64
µg· l–1).

W okresie objêtym badaniami, zawartoœæ azotu ogólnego by³a na stosun-
kowo niskim poziomie i waha³a siê przy powierzchni od 510 µg· l–1 wiosn¹, do
770 µg· l–1 latem. Przy stosunku N:P=10:1 (wagowo), pierwiastkiem limi-
tuj¹cym produkcjê pierwotn¹ jest fosfor.

Stan troficzny jeziora wyra¿ony œredni¹ wartoœci¹ wskaŸnika trofii Carl-
sona (1977) wynosz¹c¹ 55,5 odpowiada mezotrofii. Jednak wielkoœæ wskaŸni-
ka wyznaczonego na podstawie stê¿eñ fosforu ogólnego (TSITP=60), przyjmo-
wanego najczêœciej jako wiod¹cy, pozwala stwierdziæ pocz¹tkowe stadium eu-
trofii. Ogóln¹ wartoœæ wskaŸnika trofii (TSI) obni¿a wskaŸnik dotycz¹cy wi-
dzialnoœci kr¹¿ka Secchiego (TSISD=50,7).

Jezioro Dybrzk jest zbiornikiem dymiktycznym typu tachymiktycznego
o intensywnych procesach cyrkulacyjnych (Lange 1985). Kierunek rynny su-
bglacjalnej, w której znajduje siê jezioro Dybrzk i znaczne rozmiary jeziora
(d³ugoœæ maksymalna ponad 4200 m) sprawiaj¹, ¿e jest one poddane silnemu
oddzia³ywaniu wiatrowemu. Zasiêg mieszania siê wód siêga do 9 m. Letnie
rozk³ady tlenowe nawi¹zuj¹ do uk³adów termicznych i maj¹ kszta³t klinogra-
dy, z charakterystyczn¹ oksyklin¹ w obrêbie metalimnionu. W okresie letnim
z uwagi na du¿e gradienty termiczne i gêstoœciowe poni¿ej 9 m wystêpuje
strefa beztlenowa, która obejmuje ponad 20% objêtoœci zbiornika. Wody je-
ziora Dybrzk podczas wiosennej homotermii charakteryzuj¹ siê dobrym na-
tlenieniem w ca³ym pionie (od 10 mg· l–1 przy dnie do ponad 12 mg· l–1 przy
powierzchni), a kszta³t wykresu zbli¿ony jest do ortogrady (ryc. 2).
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze Dybrzk w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Dybrzk in the year 2009
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Jezioro Gardliczno Du¿e jest
po³o¿one w gminie Brusy w po-
wiecie chojnickim. W podziale
fizycznogeograficznym Polski
Kondrackiego (2002) jezioro
Gardliczno Du¿e znajduje siê w
granicach makroregionu Poje-
zierze Po³udniowopomorskie
(314.6-7) w mezoregionie Rów-
nina Charzykowska (314.67).

Wczeœniej zbiornik nosi³
nazwê Gardliczno See – nazwa ta obejmowa³a ³¹cznie jeziora: Gardliczno
Du¿e i Ma³e (Messtischblatt Rollbick). Dla miejscowej ludnoœci nazwa Gar-
dliczno by³a nazw¹ w³aœciw¹ jeziora Gardliczno Du¿e. Mapa WIG-owska (ar-
kusz Sworniegacie 1937) prezentowa³a zarówno zbiornik Gardliczno Du¿e
jak i Gardliczno Ma³e.

Jezioro jest jednym ze zbiorników w ramach 28,5 kilometrowej rynny,
maj¹cej w okolicach Gardliczna Du¿ego przebieg po³udnikowy, ci¹gn¹cej siê
od Jeziora G³uchego do jeziora Trzemeszno (Dysarz 2003). W jej obrêbie jest
drugim co do g³êbokoœci zbiornikiem, ustêpuj¹c jedynie Jezioru Plêsno (37,0
m). Nad brzegami jeziora brak sta³ego osadnictwa, nie jest ono tak¿e inten-
sywnie wykorzystywane turystycznie. Jedynie wzd³u¿ po³udniowego brzegu
jeziora, w jego bezpoœrednim s¹siedztwie, przebiega lokalna droga leœna
³¹cz¹ca miejscowoœci Asmus i Zbrzyca. Pozosta³e brzegi pozbawione s¹ sieci
dróg. Ich rozwój w znacznym stopniu ogranicza leœny charakter obszaru oraz
znaczne spadki krawêdzi rynny polodowcowej.

Zbiornik przewidywany jest do objêcia ochron¹ rezerwatow¹ w zwi¹zku
z planowanym powiêkszeniem Rezerwatu Jeziora Laska (PrzewoŸniak
2003), w zwi¹zku z czym istnieje zalecenie nie prowadzenia szlaków tury-
stycznych w strefach krawêdziowych zbiornika (Dysarz 2003).
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JEZIORO GARDLICZNO DU¯E

Gardliczno See, Du¿e Gardliczno,
Gardliczno

arkusz mapy topogr.: 334.11 SWORNEGACIE
334.12 BRUSY

d³./szer. geogr.: 17° 32.3’ E / 53° 54.0’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 36, poz. 58
AJP: Tom II, poz. 359
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CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Powierzchnia zlewni jeziora Gardliczno Du¿e obejmuje obszar 1,63 km2, co w
odniesieniu do powierzchni jeziora daje wartoœæ zlewni w³aœciwej rzêdu 5,1.
Zlewnia bezpoœrednia ma powierzchniê 0,72 km2, pozosta³y obszar zlewni
stanowi¹ obszary bezodp³ywowe.

Nie wykszta³ci³a siê powierzchniowa sieæ rzeczna, co uznaæ nale¿y za ty-
powe dla obszarów sandrowych cechuj¹cych siê niewielk¹ gêstoœci¹ sieci
rzecznej, na któr¹ sk³adaj¹ siê przede wszystkim rzeki tranzytowe. Zasilanie
powierzchniowe, w formie sp³ywów powierzchniowych, w sprzyjaj¹cych wa-
runkach wystêpuje na wiêkszoœci obszaru zlewni. Szczególnie widoczne jest
to w zachodniej czêœci zlewni, sk³adaj¹cej siê w zasadzie tylko z krawêdzi
rynny. Wy³¹czona z obiegu wody drog¹ powierzchniow¹ jest przede wszyst-
kim znaczna czêœæ pó³nocno - wschodniej zlewni. Obszar ten stanowi znaczn¹
czêœæ zlewni ca³kowitej Jeziora Gardliczno Ma³e. Nowicka (2003) zalicza do
zlewni jeziora, oprócz zlewni Jeziora Gardliczna Ma³ego, tak¿e obszar zasila-
nia Jeziora Nawionek.
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Ryc. 1. Batymetria Jeziora Gardliczno Du¿e
Fig.1.BathymetryofLakeGardlicznoDu¿e

BATYMETRIA: IRŒ Olsztyn

powierzchnia (ha) 32,0
objêtoœæ (dam3) 2817,8
maksymalna g³êbokoœæ (m) 26,5
œrednia g³êbokoœæ (m) 8,8
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 2,836
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) -
œredni odp³yw roczny (dam3) -

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna Je-
ziora Gardliczno Du¿e

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Gardliczno Du¿e

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 1,63
gleby bielicowe i pseudobie-

licowe, nieznaczne p³aty
rdzawych

utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry
wodnolodowcowe

rzeŸba terenu równiny sandrowe, rynna
polodowcowa

dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy iglaste: dominacja
sosny, nieliczne mie-
szane: sosna, brzoza

odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 5,2

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora Gar-
dliczno Du¿e

Table 1. Characteristics of Lake Gardliczno
Du¿e drainage basin



Stabilnoœæ zwierciad³a wody jeziora, przy ma³ej gêstoœci powierzchnio-
wej sieci rzecznej, rekompensowana jest dop³ywem podziemnym. Determi-
nuje on znaczne, jak na bezodp³ywowy zbiornik o niewielkiej zlewni, wartoœci
przewodnoœci w³aœciwej. Pomimo podkreœlanego w opracowaniach bez-
odp³ywowego charakteru zbiornika (Wiœniewski, Nowicka 2003; Marszelew-
ski, Jutrowska 1998), mo¿na tak¿e spotkaæ siê z informacj¹ o 100%-owej
rocznej wymianie wody w jeziorze (Chmara 2002a).

Urozmaicona rzeŸba równiny sandrowej dodatkowo urozmaicona jest
g³êboko wciêt¹ w ni¹ rynn¹ polodowcow¹. Po³o¿one w niej jezioro wyznacza
najni¿ej po³o¿ony punkt zlewni, natomiast dzia³ wodny wiedzie przez szereg
kulminacji przekraczaj¹cych 150 m n.p.m.

Nie s¹ obserwowane wyraŸne ró¿nice w rodzajach wystêpuj¹cych gleb
(tabela 1). Oprócz gleb bielicowych w zlewni wokó³ jeziora wystêpuje nieco
gleb rdzawych. Jednak¿e ich niska klasa bonitacyjna (V i VI klasa – Dysarz
1998) powoduje brak ich wykorzystania innego ni¿ u¿ytki leœne. Warty odno-
towania jest tak¿e znacz¹cy udzia³ obszarów zatorfionych – wystêpuj¹ one
jednak g³ównie w pó³nocnej czêœci zlewni jeziora, stanowi¹cej obszar zasila-
nia jeziora Gardliczna Ma³ego.

Kompleksy leœne na obszarze zlewni maj¹ charakter jednolity. Bez-
wzglêdnie dominuje sosna, co jest tak¿e skutkiem planowych nasadzeñ. Zbo-
cza rynny poroœniête s¹ niekiedy lasem mieszanym. Bezpoœrednie otoczenie
jezior i obszarów podmok³ych stanowi¹ skupiska roœlinnoœci wodolubnej,
g³ównie olch.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Gardliczno Du¿e jest zbiornikiem, którego zwierciad³o wody, podob-
nie jak w Jeziorze Gardliczno Ma³e, po³o¿one jest na wysokoœci 124,0 m
n.p.m. W chwili obecnej oba zbiorniki oddziela próg w dnie rynny – ³¹czy je je-
dynie w¹ski 40-metrowy przesmyk. Niewielka jego g³êbokoœæ sprzyja inten-
sywnym procesom zarastania. Jego powierzchnia wynosz¹ca 32,0 ha (tabela
2), cechuje siê stosunkowo regularnym, wyd³u¿onym kszta³tem. WskaŸnik
wyd³u¿enia wynosi 3,4, potwierdzaj¹c rynnow¹ genezê zbiornika. Znacznej
d³ugoœci jest natomiast linia brzegowa – wskaŸnik rozwój linii brzegowej jest
równy 88,6 m/ha.

Nieckê jeziora cechuje wyj¹tkowo regularny kszta³t dna i jego spadek w
strefie brzegowej (ryc.1). Jedynie w miejscu po³¹czenia z Jeziorem Gardlicz-
no Ma³e rysuje siê wyp³ycenie w formie podwodnej kosy. Tak¿e g³êboczek
znajduje siê w centralnej czêœci niecki jeziora, w jego osi symetrii. Maksymal-
na g³êbokoœæ jeziora (26,5 m) jest jedn¹ z najwiêkszych wartoœci wœród
wszystkich jezior wchodz¹cych w sk³ad Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Morfometria jeziora wp³ywa tak¿e na znaczne wartoœci g³êbokoœci œredniej
(8,8 m) i wielkoœæ zmagazynowanych w jeziorze zasobów wodnych (tabela 2).
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Znaczna g³êbokoœæ rynny subglacjalnej powoduje niewielki wp³yw czyn-
ników zewnêtrznych na jezioro, potêgowany dodatkowo po³o¿eniem w zwar-
tych kompleksach leœnych (wskaŸnik ods³oniêcia wynosi jedynie 3,64).

Osady denne Jeziora Gardliczno Du¿e zaliczono do typu organicznego
(Chmara 2003), które Szmeja (2002) charakteryzuje jako gytie wêglanowe.
Wystêpuje w nich tak¿e kreda jeziorna.

JAKOŒÆ WODY

Jezioro Gardliczno Du¿e jest zbiornikiem dymiktycznym, typu bradymik-
tycznego. Potwierdzaj¹ to wartoœci letnich zasiêgów epilimnionu oraz noto-
wane temperatury w warstwie przydennej (ryc. 2). W okresie wiosennym
ca³a masa wodna, z wy³¹czeniem warstw powierzchniowych obrazuj¹cych
ju¿ pocz¹tki stratyfikacji, cechuje siê wyrównaniem wartoœci obserwowa-
nych cech fizyczno-chemicznych wody. Temperatury warstw powierzchnio-
wych latem przekracza³y 21°C, wysokie by³y tak¿e wartoœci gradientów w
metalimnionie (maksymalnie 4,3°C· m–1). Temperatura warstw przyden-
nych wykazywa³a tendencje powolnego wzrostu od 5,4°C do 6,6°C. W okresie
lata jezioro cechuje siê wyraŸnie wykszta³con¹ struktur¹ z epilimnionem siê-
gaj¹cym maksymalnie 6 m (obejmuje on prawie 55% objêtoœci jeziora), pomi-
mo znacznego wciêcia rynny, wykorzystywanej przez jezioro, w poziom san-
drowy.

Korzystne, zarówno wiosn¹ (6,0 m) jak i latem (5,2 m), warunki optyczne
w wodach jeziora stwarzaj¹ dogodne warunki dla rozwoju fitoplanktonu.
Maksymalne jego stê¿enia notowane s¹ w metalimnionie, dochodz¹c do 25,3
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Gardliczno Du¿e w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Gardliczno Du¿e in the year 20069



µg· l–1 . Znaczna produkcja skutkuje latem skokowym spadkiem stê¿eñ tlenu
w dolnych warstwach metalimnionu, jak i prawie ca³kowitym odtlenieniem
najni¿ej po³o¿onych warstw wody. Nie panuj¹ tam jednak warunki redukcyj-
ne. Potwierdzeniem aktywnoœci bytowania organizmów roœlinnych jest ta-
k¿e znaczny wzrost wartoœci odczynu w okresie letnim (ryc. 2)

Stosunkowo wysoka jest wartoœæ przewodnoœci w³aœciwej wody Jeziora
Gardliczna Du¿ego, jak na jego bezodp³ywowy charakter – w stosunku do
okresu wiosennego – parametr ten zwiêksza wartoœæ o oko³o 5% do 218 µS·
cm–1.

Jezioro alimentuje stosunkowo wysoko zmineralizowane wody podziem-
ne, drenuj¹ce pod³o¿e bogate w wêglan wapnia. W strefie brzegowej wy-
kszta³cone s¹ tak¿e torfowiska kredowe (Matuszkiewicz, Rutkowski 2003).
Wartoœæ przewodnoœci w³aœciwej wyraŸnie odbiega od wartoœci notowanych
w niektórych s¹siednich jeziorach, zw³aszcza bêd¹cych p³ytkimi wytopiska-
mi – notowane tam wartoœci przewodnoœci nie przekraczaj¹ 80 µS· cm–1

(Jezioro Czarne).
Letnie zmniejszenie siê wartoœci stê¿eñ w przypadku kationów dotyczy³o

wapnia, w przypadku zaœ anionów g³ównie wodorowêglanów. Dominuj¹ one
jednak zdecydowanie w strukturze jonowej (tabela 3), decyduj¹c o wodorowê-
glanowo – wapniowym typie struktury chemicznej œrodowiska wodnego je-
ziora (Dynowski, Go³dyn 1973).

Uwagê w sk³adzie jonowym zwracaj¹ tak¿e niewielkie stê¿enia pier-
wiastków, których nadmierne wystêpowanie zwi¹zane jest z antropopresj¹.
Zarówno chlorki, sód jak i potas wystêpuj¹ w nieznacznych stê¿eniach. W
okresie lata wykorzystywane s¹ tak¿e prawie ca³kowicie niewielkie iloœci
zwi¹zków azotu, notowane w warstwach powierzchniowych w okresie letnim
(tabela 4). Trwa³y deficyt zwi¹zków fosforu w formie mineralnej notowany
by³ tak¿e w okresie wiosennym.
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fosfor ogólny (µg· l-1) 6
fosforany (µg· l-1) 0
azot ogólny (µg· l-1) 570
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 14
azot NH4 (µg· l-1) 2,5
chlorofil a (µg· l-1) 2,7
krzemionka (mg· l-1) 0,195
¿elazo (mg· l-1) 0,006
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 5,6
zasiêg strefy œwietlnej (m) 11,2
transmisja PAR (%) 66,4

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora Gardliczno Du¿e

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Gardliczno Du¿e

pH (zakres) 8,29-8,73
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 213
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 139
barwa (HU) 2,2
mêtnoœæ (NTU) 1,15
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 88,1
HCO3 (mg· l-1) 88,45
Cl (mg· l-1) 2,65
SO4 (mg· l-1) 2,9
Ca (mg· l-1) 30,9
Mg (mg· l-1) 2,65
Na (mg· l-1) 2,5
K (mg· l-1) 0,35

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody Jeziora Gardliczno Ma³e

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Gardliczno Du¿e



W zbiorniku wystêpuj¹ w znacznych iloœciach ramienice – Gardliczno
Du¿e jest zaliczane do jezior ramieniowych – dziêki doskona³ym warunkom
optycznym s¹ ukorzenione na g³êbokoœci 6-7 m. Ich wystêpowaniu sprzyjaj¹
w³aœciwoœci fizyczno – chemiczne œrodowiska wodnego jeziora – znaczne stê-
¿enia wapnia, przy zasadowym lub obojêtnym odczynie (Chmara 2003).
Œwiadczy tak¿e o braku nadmiernej presji na zbiornik – antropopresja w
szybkim tempie powoduje ich zanik. Licznie wystêpuj¹ tak¿e zespo³y osoki
aloesowatej (Chmara 2002b). Pomimo II klasy podatnoœci na degradacjê, je-
zioro nale¿y do zbiorników o I kategorii jakoœci wody (Wiœniewski, Nowicka
2003). Podobne wartoœci analizy hydrochemicznej zamieszcza Jañczak
(1997), przypisuje jezioru jednak II kategoriê jakoœci wody. W 2003 roku je-
zioro to traktowano jako zbiornik á-mezotroficzny (Wiœniewski, Nowicka
2003). Pod wzglêdem wykorzystania rybackiego zalicza siê do zbiorników
sielawowych.
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Jezioro Gardliczno Ma³e jest
po³o¿one na obszarze gminy
Brusy w powiecie charzykow-
skim. Wed³ug podzia³u fizycz-
nogeograficznego regionalnego
Polski Kondrackiego (2002) je-
zioro Gardliczno Ma³e po³o¿one
jest w granicach mezoregionu
RówninaCharzykowska.
Zbiornik nie by³ dawniej wy-
dzielany jako niezale¿ny i nosi³
wspóln¹ z obecnym jeziorem

Gardliczno Du¿e nazwê Gardliczno See oraz Gardliczno. Zalega ono w dnie
rynny polodowcowej o znacznej d³ugoœci, w tym miejscu o kierunku po³udni-
kowym, wykorzystywanej przez znaczn¹ liczbê jezior. Wiele z nich ma cha-
rakter bezodp³ywowy.

Dostêpnoœæ do linii brzegowej zbiornika jest ograniczona. Jedynie od
strony zachodniej krawêdzi¹ rynny przebiega droga leœna. Dostêp do br-
zegów od strony pó³nocnej ograniczaj¹ tereny podmok³e, natomiast od po³ud-
nia po³¹czenie wodne z jeziorem Gardliczno Du¿e. Po stronie wschodniej
dukty leœne biegn¹ równin¹ sandrow¹, w pewnym oddaleniu od jeziora.

Jezioro oraz jego zlewnia nie s¹ u¿ytkowane turystycznie. Brak jest na
obszarze zlewni bazy turystycznej. Sprzyja to istniej¹cym planom w³¹czenia
go do poszerzonego rezerwatu jeziora Laska (PrzewoŸniak 2003).

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Powierzchnia zlewni jeziora Gardliczno Ma³e obejmuje obszar 0,80 km2,
co w odniesieniu do powierzchni jeziora daje wartoœæ zlewni w³aœciwej rzêdu
6,36. Wiêkszoœæ jej powierzchni stanowi zlewnia bezpoœrednia. Nowicka
(2003) zalicza do zlewni jeziora tak¿e obszar zasilania bezodp³ywowego jezio-
ra Nawionek.

Obszar zasilania obejmuje niewielki fragment równiny sandrowej
po³o¿onej po obu stronach obni¿enia rynnowego, w dnie którego zlokalizowa-
ne jest jezioro. Na obszarze zlewni jeziora brak jest jakichkolwiek dop³ywów
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powierzchniowych. Zgodne jest to z opini¹, ¿e stosunki wodne na obszarze sa-
ndrów Borów Tucholskich zale¿¹ przede wszystkim od warunków geologicz-
nych i rzeŸby terenu (Okulanis 1985). Ubogoœæ powierzchniowej sieci rzecz-
nej rekompensowana jest dop³ywem podziemnym.

Jezioro jest po³¹czone z jeziorem Gardliczno Du¿e, stanowi¹c razem ob-
szar bezodp³ywowy. Wed³ug podzia³u hydrograficznego Polski (PHP 1980)
stanowi ono górny fragment zlewni jeziora P³êsno. W obrêbie d³ugiej rynny
jezioro Gardliczno Ma³e jest pierwszym zbiornikiem, któremu przypisany
jest po³udniowy kierunek odp³ywu wód. Dalej na pó³noc po³o¿one zbiorniki w
rynnie, odwadniane s¹ w kierunku zachodnim. Z tego te¿ wzglêdu Nowicka
(2003) przypisuje jemu charakter odp³ywowy, co jednak nie wydaje siê
s³uszne z powodu ³¹cznego wystêpowania obu jezior: Ma³ego i Du¿ego Gar-
dliczna w jednym przeg³êbieniu w dnie rynny o charakterze bezodp³ywo-
wym.

Obszar zlewni ca³kowitej jeziora cechuje znaczne zró¿nicowanie
ukszta³towania powierzchni. Szczególne wra¿enie sprawia zachodni frag-
ment zlewni, któr¹ stanowi krawêdŸ rynny, koñcz¹ca siê na wzniesieniach
po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie ich górnej krawêdzi. Najwy¿ej wy-
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 0,80
gleby gleby bielicowe i

pseudobielicowe
utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry

wodnolodowcowe
rzeŸba terenu równiny sandrowe, rynny

polodowcowe
dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy iglaste: sosna, dna

rynny: olcha, osika
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 4,0

Tabela 1. Charakterystyka zlewni jeziora Gar-
dliczno Ma³e

Table 1. Characteristics of Lake Gardliczno
Ma³e drainage basin

powierzchnia (ha) 12,5
objêtoœæ (dam3) 519,6
maksymalna g³êbokoœæ (m) 10,5
œrednia g³êbokoœæ (m) 4,2
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 1564
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) -
œredni odp³yw roczny (dam3) -

Tabela 2. Charakterystyka jeziora Gardliczno
Table 2. Characteristics of Lake Gardliczno

Ma³e

Ryc. 1. Batymetria jeziora Gardliczno Ma³e
Fig.1.Bathymetryof LakeGardlicznoMa³e

BATYMETRIA: IRŒ Olsztyn



niesione obszary zlewni przekraczaj¹ wysokoœæ 150 m n.p.m., minimaln¹ wy-
sokoœæ wyznacza zwierciad³o wody jeziora. Oprócz znacznego obni¿enia przy-
legaj¹cego do pó³nocnych brzegów jeziora, w czêœci wschodniej zlewni znaj-
duje siê obni¿enie o podobnych rozmiarach. S¹ to jedyne wiêksze obszary za-
torfione na obszarze zlewni.

Brak czytelnych ró¿nic w zró¿nicowaniu wystêpuj¹cych gleb (tabela 1).
Zlewniê pokrywaj¹ g³ównie gleby bielicowe wytworzone na piaskach sandro-
wych. Ze wzglêdu na niewielkie rozmiary zlewni brak jest czytelnego zró¿ni-
cowania utworów sandrowych, zwi¹zanego z osadzaniem coraz drobniejsze-
go materia³u wraz z oddaleniem od linii moren czo³owych.

Zlewniê jeziora pokrywaj¹ w zdecydowanej wiêkszoœci obszary leœne (po-
nad 92% powierzchni zlewni). Kompleksy leœne cechuje absolutna dominacja
sosny, co zwi¹zane jest tak¿e z planowymi nasadzeniami, zw³aszcza kosztem
wystêpuj¹cych tu tak¿e, jako roœlinnoœæ naturalna, drzew liœciastych. Obec-
nie wystêpuje niewielka domieszka brzozy oraz roœlin wodolubnych w dnie
rynny.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Gardliczno Ma³e jest zbiornikiem, którego zwierciad³o wody po³o¿one
jest na wysokoœci 124,0 m n.p.m. Jego powierzchnia wynosz¹ca 12,5 ha
(Choiñski 1991), cechuje siê stosunkowo nieregularnym kszta³tem, pomimo
wartoœci wskaŸnika wyd³u¿enia wynosz¹cego jedynie 1,44, zaœ wskaŸnik roz-
woju linii brzegowej jest równy 125,1 m· ha–1. Niecka zajmowana przez
zbiornik, ze wzglêdu na zalegaj¹cy w dnie rynny próg, po³¹czona jest w¹skim
przesmykiem z Jeziorem Gardliczno Du¿e. Zazwyczaj w dostêpnych opraco-
waniach dotycz¹cych niecki jeziornej szczegó³owe wyniki morfometryczne
prezentowano wspólnie dla jezior Gardliczna Du¿ego i Ma³ego ( Jañczak
1997; plan IRŒ).

Mimo niewielkich rozmiarów dno niecki jeziora siêga g³êbokoœci 10,5 m.
Znaczne spadki zboczy rynny kontynuowane s¹ w rzeŸbie dna, zw³aszcza
wschodniego i zachodniego brzegu. Powoduje to, ¿e wartoœæ g³êbokoœci œred-
niej jest stosunkowo wysoka – 4,2. Brak jest w rzeŸbie dna wyraŸniejszych
nierównoœci, jedyny g³êboczek po³o¿ony jest symetrycznie w po³udniowej czê-
œci niecki, w miejscu sugerowanym przez rzeŸbê krawêdzi rynny (ryc. 1).
Konsekwencj¹ przedstawionej rzeŸby dna jest tak¿e znaczna, zw³aszcza na
tle jego powierzchni, objêtoœæ jeziora wynosz¹ca 519,6 dam3 (tabela 2).

W czêœci po³udniowej istnieje po³¹czenie wodne o szerokoœci oko³o 40 m z
jeziorem Gardliczno Du¿e. Ze wzglêdu na notowane w nim niewielkie g³êbo-
koœci obserwowany jest w nim proces silnego zarastania – zjawisko to zmie-
rza do odizolowania obu jezior. Osady denne jeziora zaliczaj¹ siê do typu or-
ganicznego, reprezentowanego przez gytie wêglanowe (Szmeja 2002).
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JAKOŒÆ WODY

Jezioro Gardliczno Ma³e jest zbiornikiem dymiktycznym (typ eumiktyczny) o
wyraŸnej cyrkulacji w okresie wiosennym. Temperatury warstw powierzch-
niowych latem przekracza³y 21°C, wysokie by³y tak¿e wartoœci gradientów w
metalimnionie (maksymalnie 4,6°C· m–1). Temperatura warstw przyden-
nych wykazywa³a tendencjê wzrostu od 6,2 °C wiosn¹ do 9,0°C latem.

W okresie lata jezioro cechuje siê wstêpowaniem epilimnionu siê-
gaj¹cym g³êbokoœci jedynie 2 m (obejmuje on jednak a¿ 42% objêtoœci jezio-
ra). Jest to skutek znacznego wciêcia niecki jeziora w poziom sandrowy (war-
toœæ wskaŸnika ods³oniêcia wynosi 2,98).

Korzystne, zarówno wiosenne jak i letnie warunki optyczne w wodach je-
ziora (3,5-3,2 m), w po³¹czeniu z istnieniem stratyfikacji termicznej stwa-
rzaj¹ doskona³e warunki dla rozwoju fitoplanktonu w znacznych mi¹¿szo-
œciach wody. Notowane stê¿enia chlorofilu a w warstwach powierzchniowych
uznaæ nale¿y za niskie (ryc. 2). Znaczna produkcja oddzia³ywuje na zasoby
tlenowe najni¿ej po³o¿onych warstw wody. W strefie przydennej latem nasy-
cenie spada poni¿ej 3%. Nie panuj¹ tam jednak warunki redukcyjne.

Wartoœci odczynu w okresie ca³ego roku cechowa³y siê wyrównanymi
wartoœciami (ryc. 2). Wartoœæ przewodnoœci w³aœciwej wody jeziora Gardlicz-
na Du¿ego mieœci³a siê w warstwach powierzchniowych w przedziale od 228
µS · cm–1 wiosn¹ do 211 µS · cm–1 latem. Jest to stosunkowo znaczna wartosæ
jak na jezioro bezodp³ywowe. Dzieje siê tak dziêki alimentacji przez jezioro
stosunkowo wysoko zmineralizowanych wód podziemnych, drenuj¹cych
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Gardliczno Ma³e w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Gardliczno Ma³e in the year 2009



pod³o¿e bogate w wêglan wapnia. WyraŸnie odbiega ona jednak od wartoœci
niektórych jezior w s¹siedztwie, zw³aszcza bêd¹cych p³ytkimi wytopiskami –
notowane tam wartoœci przewodnoœci nie przekraczaj¹ 80 µS · cm–1. Nie od-
biegaj¹ one jednak od wartoœci w³aœciwych s¹siedniemu Jezioru Gardlicznu
Du¿emu.

Wody jeziora cechuje wodorowêglanowo-wapniowy typ hydrochemiczny
(tabela 3). Letnie zmniejszenie siê stê¿eñ w przypadku kationów dotyczy³o
wapnia, w przypadku zaœ anionów wodorowêglanów. Uwagê w sk³adzie jono-
wym zwracaj¹ tak¿e niewielkie stê¿enia pierwiastków, których nadmierne
wystêpowanie zwi¹zane jest z antropopresja. Zarówno chlorki, sód jak i potas
wystêpuj¹ w nieznacznych stê¿eniach. W okresie lata wykorzystywane s¹ ta-
k¿e prawie ca³kowicie niewielkie iloœci zwi¹zków azotu notowane w war-
stwach powierzchniowych w okresie letnim (tabela 4). Trwa³y deficyt
zwi¹zków fosforu w formie mineralnej notowany by³ tak¿e w okresie wiosen-
nym.

Charakterystyczn¹ cech¹ jeziora, zwi¹zan¹ z w³aœciwoœciami fizyczno-
chemicznymi œrodowiska wodnego, jest wystêpowanie w nim zbiorowisk ra-
mienic. S¹ one charakterystyczne dla wód wysokiej jakoœci – jezioro zalicza-
ne jest do cechuj¹cych siê I klas¹ jakoœci wody. Podobnie jak Gardlicznu Du-
¿emu przypisuje siê mu á-mezotroficzny charakter œrodowiska wody (Wiœ-
niewski i Nowicka 2003).
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pH (zakres) 8,29-8,73
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 213
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 139
barwa (HU) 2,2
mêtnoœæ (NTU) 1,15
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 96,6
HCO3 (mg· l-1) 88,45
Cl (mg· l-1) 2,65
SO4 (mg· l-1) 2,9
Ca (mg· l-1) 30,9
Mg (mg· l-1) 2,65
Na (mg· l-1) 2,5
K (mg· l-1) 0,35

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody jeziora Gardliczno Ma³e

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Gardliczno Ma³e

fosfor ogólny (µg· l-1) 6
fosforany (µg· l-1) 0
azot ogólny (µg· l-1) 570
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 14
azot NH4 (µg· l-1) 2,5
chlorofil a (µg· l-1) 2,7
krzemionka (mg· l-1) 0,195
¿elazo (mg· l-1) 0,006
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 5,6
zasiêg strefy œwietlnej (m) do dna
transmisja PAR (%) 66,4

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Gardliczno Ma³e

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Gardliczno Ma³e
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Jezioro G³uche Du¿e po³o¿one
jest na zachód od osady Kru-
szyn, w pó³nocno-zachodnim
obszarze gminy Brusy w po-
wiecie chojnickim. W okolicy
jeziora znajduje siê osada oraz
siedlisko. Najbli¿ej niego jest
po³o¿ona osada Kubianowo za-
mieszka³a przez kilka osób.
Usytuowana jest ona na brze-
gu po³udniowym, bezpoœrednio

przy wyp³ywie z jeziora rzeki Kulawy. Ze wzglêdu na znajdujce siê tam przy-
czepy kempingowe latem pe³ni ona funkcje ma³ego letniska. W czêœci pó³noc-
nej zbiornika znajduj¹ siê stawy hodowlane wraz z siedliskiem zamieszka-
nym przez jedn¹ osobê. Znajduje siê tam równie¿ indywidualna zabudowa
letniskowa wykorzystywana g³ównie latem do wypoczynku i rekreacji ro-
dzinnej. Wschodni¹ i zachodni¹ stronê jeziora okalaj¹ drogi gruntowe pro-
wadz¹ce do budynków mieszkalnych i indywidualnej zabudowy letniskowej.
Dotarcie do jeziora umo¿liwia kilka dróg leœnych prowadz¹cych bezpoœred-
nio do jeziora. Najdogodniejszym jednak sposobem dojazdu do jeziora jest
udanie siê lokaln¹ drog¹ powiatow¹ z Dziemian do miejscowoœci Parzyn,
gdzie trzeba skrêciæ z drogi asfaltowej, prowadz¹cej dalej do miejscowoœci La-
ska, w gruntow¹ drogê prowadz¹c¹ do Kruszyna. Tam kieruj¹c siê na Kubia-
nowo doje¿d¿amy do wyp³ywu rzeki Kulawy, gdzie znajduje siê najbardziej
optymalne miejsce umo¿liwiaj¹ce bezpoœredni dojazd nad brzeg jeziora.

W podziale fizycznogeograficznym Polski Kondrackiego (2002) Jezioro
G³uche Du¿e znajduje siê w granicach makroregionu Pojezierze Po³udniowo-
pomorskie (314.6-7) w mezoregionie Równina Charzykowska (314.67).

Jezioro G³uche Du¿e wraz z obszarem zasilaj¹cym stanowi obszar Ÿródli-
skowy rzeki Kulawy. Jest to pierwszy i najwiêkszy naturalny zbiornik w sys-
temie rzeczno-jeziornym Kulawy uchodz¹cej za jeziorem Szeczonek do rzeki
Zbrzycy.

Jezioro znajduje siê na obszarze nowo powo³anego (8 lipca 2009 roku) re-
zerwatu przyrody “Dolina Kulawy”. Otoczone jest ono lasami przylegaj¹cymi
bezpoœrednio do brzegów jeziora. Cech¹ charakterystyczn¹ strefy litoralnej
jeziora s¹ równie¿ wystêpuj¹ce nad jego brzegami terasy z widocznymi wy-
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chodnymi pok³adów kredy jeziornej. Po³udniowy akwen jeziora jest silnie po-
roœniêty roœlinnoœci¹ wodn¹ i otoczony lasami, które miejscami s¹ silnie pod-
mok³e i uwilgotnione, szczególnie w czêœci pó³nocno-zachodniej. Jezioro sta-
nowi pocz¹tek szlaku kajakowego rzeki Kulawy, wiod¹cego dalej poprzez
rzekê Zbrzycê do Brdy. W górnym biegu Kulawy mog¹ siê poruszaæ, ze wzglê-
du na niski stan wody, jedynie kajaki jednoosobowe. Po stronie po³udnio-
wo-zachodniej jeziora lokaln¹ drog¹ gruntow¹ przebiega pieszy szlak tury-
styczny oznaczony kolorem zielonym (tzw. “Zaborski Szlak Turystyczny”).

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Zlewnia ca³kowita Jeziora G³uchego Du¿ego zajmuje obszar o powierzchni
5,16 km2 (tabela 1), z tego te¿ wzglêdu stosunek powierzchni drena¿u do po-
wierzchni jeziora wynosi 11,5. Mimo wzglêdnie niewielkiej wartoœci wska-
Ÿnika Jezioro G³uche Du¿e jest zbiornikiem przep³ywowym o doœæ du¿ej in-
tensywnoœci poziomej wymiany wody. Ma to równie¿ odzwierciedlenie w po-
wierzchniowym zasilaniu jeziora, gdy¿ jezioro zasilane jest przez kilka cie-
ków, z których 7 najwiêkszych to cieki okresowo kontrolowane. Najwiêkszym
dop³ywem jest ciek znajduj¹cy siê w pó³nocno-zachodniej czêœci jeziora,
bior¹cy swój pocz¹tek ze Ÿróde³ znajduj¹cych siê powy¿ej leœniczówki Bukó-
wki. Œredni miesiêczny dop³yw tego cieku do jeziora za lata 2008-2010 wy-
niós³ 62 l· s–1. Oko³o 40 metrów na wschód od niego znajduje siê drugi co do
wielkoœci dop³yw (œredni miesiêczny dop³yw za lata 2008-2010) wynosz¹cy
60 l· s–1. Dalej na wschód zlokalizowne jest pozosta³ych 5 kontrolowanych
cieków, których œredni miesiêczny dop³yw za lata 2008-2010 wyniós³ od 17 l·
s–1 do 0,3 l· s–1. Jezioro posiada równie¿ odp³yw wyp³ywaj¹cy z po³udniowej
czêœci jeziora nios¹cy wody do Jeziora G³uchego Ma³ego. Œredni odp³yw jed-
nostkowy z ca³ego obszaru zlewni w latach 2008-2009 wyniós³ 102 l· s–1·
km–2.

Maksymaln¹ wysokoœæ, 171,6 m n.p.m., zlewnia osi¹ga w kulminacji,
przez któr¹ przebiega wschodni odcinek dzia³u wodnego. Œrednia wysokoœæ
zlewni wynosi 150,2 m n.p.m., œredni spadek 18,84‰, zaœ deniwelacja 42,8
m. W powierzchniowych osadach, dominuj¹ piaski i ¿wiry wodnolodowcowe.
Fragmenty zlewni znajduj¹ce siê przy jeziorze pokrywaj¹ mu³y, piaski i kre-
dy jeziorne. Pokrywê glebow¹ zlewni tworz¹ przede wszystkim gleby torfowe
i torfowo-murszowe stanowi¹ce 53 % powierzchni zlewni, zaœ 47 % zajmuj¹
gleby bielicowe i rdzawe. W przypadku zlewni bezpoœredniej torfy i utwory
torfowo-murszowe zajmuj¹ 77,3%, zaœ gleby bielicowe i rdzawe 22,7 % po-
wierzchni gleby.

Na obszarze zlewni ca³kowitej oko³o 87,9% stanowi¹ lasy iglaste, czasa-
mi z domieszk¹ drzew liœciastych, wœród których dominuje sosna. Na pozo-
sta³ym obszarze przewa¿aj¹ u¿ytki rolne i zielone zajmuj¹ce 10,7% oraz
wody powierzchniowe 1,4%. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w struktu-
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rze u¿ytkowania zlewni bezpoœredniej, gdzie lasy zajmuj¹ 91,2% powierzch-
ni, a u¿ytki rolne i zielone 8,8%.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro G³uche Du¿e jest œrednim zbiornikiem wodnym o powierzchni 45 ha
(tabela 2), o zwierciadle wody po³o¿onym na wysokoœci 128,8 m n.p.m. oraz
wskaŸniku rozwiniêcia linii brzegowej wynosz¹cym 1,36. Niecka zbiornika
przebiega prawie po³udnikowo z niewielkim odchyleniem osi d³ugiej w kie-
runku wschodnim. WskaŸnik wyd³u¿enia wynosz¹cy 1,6, wskazywa³by ra-
czej na inn¹ ani¿eli rynnow¹ genezê. Jezioro posiada dwa akweny oddzielone
od siebie w czêœci œrodkowej dwoma pó³wyspami. Najwiêksza g³êbia wy-
nosz¹ca 17,2 metra (ryc. 1) znajduje siê w akwenie po³udniowym oko³o 280
metrów od ujœcia z jeziora rzeki Kulawy. W akwenie pó³nocnym przeg³êbie-
nie (15 m) wystêpuje oko³o 200 metrów od brzegu wschodniego. W czêœci
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 5,16
gleby brunatne, torfowe, torfo-

wo-murszowe, bieli-
cowe, rdzawe

utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry wodno-
lodowcowe; piaski
luŸne, kreda jeziorna,
torfy, mu³y

rzeŸba terenu równina sandrowa,
rynna subglacjalna

dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 102

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora
G³uche Du¿e

Table 1. Characteristics of Lake G³uche Du¿e
drainage basin

powierzchnia (ha) 45
objêtoœæ (dam3) 3612,7
maksymalna g³êbokoœæ (m) 17,2
œrednia g³êbokoœæ (m) 8,0
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 3,25
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,199
œredni odp³yw roczny (dam3) 180 70, 13

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna
Jeziora G³uche Du¿e

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
G³uche Du¿e

Ryc. 1. Batymetria Jeziora G³uche Du¿e
Fig. 1. Bathymetry of Lake G³uche Du¿e

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



brzegowej dno opada doœæ stromo, a nastêpnie ³agodnie ku œrodkowi zbiorni-
ka. Widoczne jest to szczególnie w strefie przybrze¿nej po zachodniej stronie
zbiornika. Przek³ada siê to na g³êbokoœæ œredni¹, która osi¹ga 8,0 metrów.
Zbiornik wg klasyfikacji Bogoslovskyego (1960) zalicza siê do jezior g³êbo-
kich. Maksymalna d³ugoœæ jeziora wynosi 1000 metrów przy œredniej szero-
koœci 450 metry. Jezioro poza zwê¿eniem w centralnej czêœci jest stosunkowo
szerokie, szczególnie w akwenie pó³nocnym, gdzie osi¹ga tam swoj¹ maksy-
maln¹ szerokoœæ 600 metrów. Brzegi po stronie wschodniej oraz pó³nocnej
niecki s¹ p³askie. W odró¿nieniu do brzegu zachodniego, gdzie stoki s¹ bar-
dziej strome i wysokie. Ogóln¹ objêtoœæ zakumulowanej w jeziorze wody sza-
cuje siê na 3612,7 dam3. Teoretyczna ca³kowita pozioma wymiana wody w je-
ziorze nastêpuje raz na 73 dni. Pionowa wymiana wody wykazuje przewagê
strumienia parowania nad strumieniem opadu. W zlewni Kulawy œredni
wskaŸnik opadu wyniós³ 620 mm (Atlas 1987), zaœ parowanie kszta³towa³o
siê w granicach 695 mm (Borowiak 2000; Okulanis 1982). Maksymalna am-
plituda stanów wody w latach 2008-2009 osi¹gnê³a 8 cm, co wskazuje na bar-
dzo du¿e zasilanie podziemne jeziora.

JAKOŒÆ WODY

W³aœciwoœci fizyko-chemiczne wód Jeziora G³uchego Du¿ego badane by³y w
2009 roku. Odczyn wody by³ s³abo alkaliczny (Go³êbiewski 1993) i zmienia³
siê w w¹skim przedziale zmiennoœci od 8,56 do 8,64 pH (tabela 3). Ze wzglêdu
na zawartoœæ g³ównych jonów wody jeziora nale¿y zakwalifikowaæ jako wody
wodorowêglanowo-wapniowe. S¹ one najbardziej charakterystyczne dla je-
zior umiarkowanej strefy klimatycznej (Nowiñski i in. 2005). Procentowy
sk³ad struktury jonowej wody podlega³ zmianom w okresie badañ. Najwiêk-
sze wahania podczas sezonu wykazywa³ anion chlorkowy, którego zawartoœæ
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fosfor ogólny (µg· l-1) 42,0
fosforany (µg· l-1) 12,0 (lato)
azot ogólny (µg· l-1) 400,0
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 219,0 (wiosna)
azot NH4 (µg· l-1) 5,0
chlorofil a (µg· l-1) 8,7
krzemionka (mg· l-1) 2,81
¿elazo (mg· l-1) 0,025
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,95
zasiêg strefy œwietlnej (m) 4,88
transmisja PAR (%) 39,9

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora G³uche Du¿e

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake G³uche Du¿epH (zakres) 8,56-8,64

przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 309
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 240
barwa (HU) 3,4
mêtnoœæ (NTU) 6,7
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 141
HCO3 (mg· l-1) 160,2
Cl (mg· l-1) 1,6
SO4 (mg· l-1) 13,8
Ca (mg· l-1) 46,3
Mg (mg· l-1) 6,2
Na (mg· l-1) 4,0
K (mg· l-1) 1,2

Tabela3.Sk³adjonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody Jeziora G³uche Du¿e

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake G³uche Du¿e



w wodzie zmienia³a siê w przedziale od 0,4 mg· l –1 (lato) do 2,8 mg· l –1 (wio-
sna).

Wody jeziora charakteryzowa³y siê niewielkimi sezonowymi wahaniami
przewodnoœci elektrolitycznej w³aœciwej w warstwie przypowierzchniowej
(3,5%). Maksymalne wartoœci wystêpuj¹ wiosn¹ (314 µS· cm–1), minimalne
zaœ zosta³y odnotowane w okresie stagnacji letniej w warstwie przypo-
wierzchniowej wody (303 µS· cm–1 ). Du¿e zró¿nicowanie tej wartoœci (36%)
zosta³o zaobserwowane w profilu pionowym w okresie letnim. Przezroczy-
stoœæ wody wyra¿ona za pomoc¹ kr¹¿ka Secchiego (tabela 4), wykazywa³a
dysproporcje w przebiegu sezonowym. Wiêksze wartoœci przezroczystoœci
wody wystêpowa³y na wiosnê (2,8 m) przy w miarê sta³ej od powierzchni kon-
centracji chlorofilu (11,5 µg· l–1; 3 m) oraz mêtnoœci na poziomie 2,8 NTU (3
m). W okresie letnim wartoœæ przezroczystoœci wody znacznie spada³a do 1,1
m, przy równoczesnym, znacznym wzroœcie mêtnoœci do 13,8 NTU (1 m) przy
wartoœci koncentracji chlorofilu na poziomie 8,2 µg· l–1 (1 m). Rzeczywisty
zasiêg strefy œwietlnej dla promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR)
siêga g³êbokoœci 4,88 m. Stê¿enie fosforu ogólnego w warstwie przypo-
wierzchniowej waha³o siê w granicach 21-63 µg· l–1, wykazuj¹c znacznie wy-
¿sze wartoœci na wiosnê. Ubytek stê¿eñ w okresie letnim zwi¹zany jest z ab-
sorpcj¹ tych zwi¹zków przez rozwijaj¹c¹ siê intensywnie biomasê. Wskazuje
na to równie¿ znacznie mniejsze wystêpowanie fosforu pod postaci¹ fosfora-
nów latem (12 µg· l–1). W rozk³adzie pionowym stê¿enie fosforu (115 µg· l–1)
oraz fosforanów (112 µg· l–1) wykazywa³o wiêksz¹ koncentracjê w warstwie
naddennej, co wi¹zaæ nale¿y z ich uwalnianiem z osadów dennych. W okresie
objêtym badaniami zawartoœæ azotu ogólnego w warstwie przypowierzchnio-
wej kszta³towa³a siê podobnie jak zawartoœæ fosforu z maksimum wiosn¹
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze G³uche Du¿e w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake G³uche Du¿e in the year 2009



(560 µg· l–1) i minimum latem (240 µg· l–1). Maksymalne stê¿enie fosforu zo-
sta³o stwierdzone w okresie stagnacji letniej w warstwie naddennej (990 µg·
l–1). Wœród zwi¹zków azotu w warstwie przypowierzchniowej i naddenej
wyst¹pi³y azotany i azotyny oraz w mniejszym stopniu jony amonowe (tabela
4). Œrednia wartoœæ wskaŸników TSI przekraczaj¹ca 50,3 wskazuje na typ
mezotroficzny jeziora (Carlson 1977).

Jezioro G³uche Du¿e jest zbiornikiem dymiktycznym (podtyp eumiktycz-
ny), który charakteryzuje siê wyraŸn¹ cyrkulacj¹ w fazie homotermii, kiedy
to nastêpuje wyrównanie parametrów fizyczno-chemicznych w ca³ym profilu
pionowym zbiornika (Lange 1993). W okresie letnim cechuje siê natomiast
wyraŸn¹ stratyfikacj¹ termiczn¹ o amplitudzie temperatury w pionie pomia-
rowym wynosz¹cej 13,2°C (ryc. 2). W okresie letnim wody do 3 metra s¹ prze-
sycone tlenem (125,4%). Koncentracja tlenu latem w przypowierzchniowej
warstwie wody wynosi³a 12,84 mg· l–1, natomiast poni¿ej 10 metra wystêpo-
wa³a trwa³a strefa beztlenowa. Pionowy rozk³ad tlenu poza okresem zlodze-
nia wykazywa³ cechy rozk³adu klinogradowego latem oraz heterogradowego
dodatniego wiosn¹.

Podziêkowania: Pracê zrealizowano m.in. w ramach grantu badawczego
BW G125-5-0516-0
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Jezioro G³uche Du¿e, wystê-
puj¹ce wczeœniej pod nazw¹
Grosser Gluchi See lub jako Je-
zioro G³uche, po³o¿one jest na
obszarze powiatu i gminy Choj-
nice, w pewnym oddaleniu od
sta³ych osad. Najbli¿sza z nich -
Chociñski M³yn - po³o¿ona jest
oko³o 1 km na pó³noc od jeziora.
W XVIII i pocz¹tkach XIX wie-
ku nad brzegiem jeziora ist-

nia³a huta szk³a. Towarzyszy³a jej, posadowiona u po³udniowo-wschodnich
brzegów jeziora, osada hutników wraz z karczm¹. Obecnie otoczenie jeziora
nie jest miejscem sta³ego osadnictwa.

Dostêp do jeziora jest dogodny. Dojechaæ do niego mo¿na lokaln¹ drog¹, o
niewielkim natê¿eniu ruchu, ³¹cz¹c¹ Chociñski M³yn z miejscowoœci¹ Babi-
lon. Przebiega ona wzd³u¿ pó³nocnego i wschodniego brzegu i stanowi równi-
e¿ fragment trasy dwóch szlaków turystyki rowerowej. Nieopodal przebie-
gaj¹ tak¿e drogi wojewódzkie nr 212 (Chojnice – Bytów) i nr 236 (Konarzyny
– Brusy). Wzd³u¿ pozosta³ych brzegów prowadz¹ lokalne dukty leœne prze-
biegaj¹ce zazwyczaj w pobli¿u dolnej krawêdzi rynny. Dostêpnoœæ jeziora
ogranicza ca³kowity brak infrastruktury turystycznej – Chociñski M³yn
uznawany jest za miejscowoœæ, której zabudowa zosta³a przekszta³cona w
minimalnym stopniu.

Kondracki (2002) sytuuje jezioro w mezoregionie Równina Charzykow-
ska, obszarze sandrowym po³o¿onym na po³udnie od Pojezierza Bytowskiego.
Niecka jeziora zlokalizowana jest w obni¿eniu rynnowym o przebiegu równ-
ole¿nikowym, ci¹gn¹cym siê a¿ do Jeziora Charzykowskiego. Szerokoœæ ryn-
ny niekiedy przekracza 300 m, jej d³ugoœæ natomiast wynosi oko³o 4 km. Ryn-
na ta wykorzystywana jest tak¿e przez jezioro G³uche Ma³e charaktery-
zuj¹ce siê identycznym poziomem zwierciad³a wody. G³êbokoœæ wciêcia ryn-
ny w poziom sandrowy siêga, licz¹c do powierzchni zwierciad³a wody jeziora
40 m. Zbocza rynny s¹ strome, o maksymalnych spadkach rzêdu 35 0/00.

Otoczenie jeziora stanowi¹ g³ównie obszary leœne. Ich zró¿nicowanie
wiekowe zwi¹zane jest z planow¹ gospodark¹ leœn¹. Znacznych rozmiarów
torfowisko rozdziela Jezioro G³uche Du¿e i G³uche Ma³e .
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JEZIORO G£UCHE DU¯E
k/CHOCIÑSKIEGO M£YNA

Grosser Gluchi See, Du¿e G³uche, G³uche

arkusz mapy topogr.: 334.13 KONARZYNY
d³./szer. geogr.: 17° 27.0’ E / 53° 49.3’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 36, poz. 32
AJP: Tom II, poz. 308
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Jezioro G³uche Du¿e wraz ze zlewni¹ znajduje siê w granicach utworzo-
nego w 1990 r. Zaborskiego Parku Krajobrazowego, jak i w otulinie utworzo-
nego w 1996 r. Parku Narodowego Bory Tucholskie. Jezioro G³uche Du¿e
wraz z jeziorami: Gardliczno Du¿e i Zmar³e stanowi najwiêksze zbiorniki
bezodp³ywowe w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Zlewnia Jeziora G³uchego Du¿ego zajmuje obszar o powierzchni 1,59 km2

(Nowicka 2003). Stosunek powierzchni drena¿u do powierzchni jeziora wy-
nosi 3,83. Obszary bezodp³ywowe powierzchniowo zajmuj¹ jedynie 0,16 km2

powierzchni zlewni. Odp³yw ze zlewni Jeziora G³uchego Du¿ego odbywa³ siê
dawniej, poprzez Jezioro G³uche Ma³e do Jeziora Charzykowskiego. Wska-
zywa³y tak jednoznacznie mapy z pocz¹tków XX w. (Messtischblatt 1941), jak
i przedwojenne mapy WIG-owskie w skali 1:25000 (Mapa WIG 1937). Poda-
wa³y one tak¿e wysokoœæ zalegania zwierciad³a wody wynosz¹c¹ 126 m
n.p.m. (aktualnie zalega ono na wysokoœci 122 m n.p.m.). Mapa hydrograficz-
na (Bogdanowicz, Olszewska 2009) sytuuje dzia³ wodny pomiêdzy Chocin¹ a
zlewni¹ bezpoœredni¹ Jeziora Charzykowskiego miêdzy jeziorami: Ma³ym i
Du¿ym G³uchym, w³¹czaj¹c to ostatnie do zlewni Chociny. Nowicka (2003)
oraz Wiœniewski i Nowicka (2003) jezioro to wraz z Jeziorem G³uchym
Ma³ym zaliczaj¹ siê do zlewni Jeziora Charzykowskiego.

Wspomnianego odp³ywu powierzchniowego w kierunku wschodnim
obecnie nie stwierdzono, jezioro ma charakter bezodp³ywowy. W³aœciwym
wydaje siê przyjêcie dzia³u pomiêdzy jeziorami jako obowi¹zuj¹cego ( Bogda-
nowicz, Olszewska 2009) – zasypane zosta³o bowiem po³¹czenie pomiêdzy je-
ziorami G³uchym Ma³ym i Du¿ym. Przed zasypaniem mówiono tak¿e o okre-
sowej przep³ywowoœci jeziora (Marszelewski, Jutrowska 1998).

W zlewni, po³o¿onej na obszarze sandrowym, brak innych zbiorników
wodnych. Doskona³a przepuszczalnoœæ utworów powierzchniowych powodu-
je, ¿e wszelkie zag³êbienia maj¹ charakter ch³onny. Wystêpowanie rozciêæ
erozyjnych w strefie krawêdziowej rynny œwiadczy o wystêpowaniu licznych
cieków epizodycznych. Jezioro posiada dop³yw – charakteryzuje siê on
przep³ywem rzêdu 5 l· s–1 (lipiec 2010 r.).

Obszar zlewni w ca³oœci po³o¿ony jest na obszarze sandru. Notowane na
nim deniwelacje terenu wynosz¹ oko³o 5 m. Uwzglêdniwszy g³êboko wciête
obni¿enie rynnowe wartoœæ ta wzrasta do ponad 40 metrów. Najbardziej dy-
namiczne zró¿nicowanie rzeŸby cechuje strefê krawêdziow¹ obni¿enia ryn-
nowego. W jej czêœci po³udniowej wystêpuj¹ doliny zawieszone. W powierzch-
niowych osadach bezwzglêdnie dominuj¹ piaski sandrowe. Jedynie frag-
menty w dnie obni¿enia rynnowego pokrywaj¹ torfy.

Pokrywê glebow¹ zlewni tworz¹ przede wszystkim gleby bielicowe i
pseudobielicowe (tabela 1). Niska przydatnoœæ rolnicza gleb (klasa 5 i 6) po-
woduje, ¿e nie s¹ one wykorzystywane rolniczo – niemal ca³¹ powierzchniê
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zlewni pokrywaj¹ obszary leœne. Dominuj¹ wœród nich kompleksy sosnowe.
Pozosta³e gatunki – brzoza, osika – maj¹ niewielki udzia³ i nie cechuj¹ siê
zwartoœci¹ wystêpowania. Obszary leœne bezpoœrednio stykaj¹ siê z lini¹
brzegow¹ jezior. W miejscach tych wystêpuj¹ gatunki wodolubne – g³ównie
wierzba i olcha. Niewielki fragment zlewni bezpoœredniej jeziora u¿ytkowa-
ny jest jako ³¹ka.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro G³uche Du¿e ma powierzchniê 41,5 ha (Jañczak 1997). Inne Ÿród³a
szacuj¹ j¹ na 37,5 ha (Choiñski 1991). Jego zwierciad³o wody zalega na wy-
sokoœci 122,0 m n.p.m., choæ podawana jest tak¿e wartoœæ 126,0 m n.p.m.
(Mapa WIG 1937; Messtischblatt 1941). Niecka zbiornika, o charakterze
rynnowym charakteryzuje siê d³ugoœci¹ maksymaln¹ wynosz¹c¹ 1996 m,
przy szerokoœci maksymalnej równej 316 m. Maksymalne szerokoœci noto-
wane s¹ w czêœci centralnej. D³ugoœæ maksymalna i efektywna równie¿ s¹
nieznaczne, linia brzegowa cechuje siê niewielka wartoœci¹ wskaŸnika roz-
winiêcia linii brzegowej (2,04 m).
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 1,59
gleby bielicowe i

pseudobielicowe
utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry wodno-

lodowcowe
rzeŸba terenu równina sandrowa,

rynna polodowcowa
dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy: sosna
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 7,2

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora
G³uche Du¿e

Table 1. Characteristics of Lake G³uche Du¿e
drainage basin

powierzchnia (ha) 41,5
objêtoœæ (dam3) 4046,5
maksymalna g³êbokoœæ (m) 29,8
œrednia g³êbokoœæ (m) 9,8
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 4650
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) –
œredni odp³yw roczny (dam3) –

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna
Jeziora G³uche Du¿e

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
G³uche Du¿e

Ryc. 1. Batymetria Jeziora G³uche Du¿e
Fig. 1. Bathymetry of Lake G³uche Du¿e

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



Jezioro charakteryzuje siê brakiem wyraŸnych przewê¿eñ, w postaci
wcinaj¹cych siê w nieckê pó³wyspów. Najwiêksza g³êbokoœæ wynosz¹ca 29,8
metra (ryc. 1) znajduje siê w centralnej czêœci niecki. Brak jest innych
przeg³êbieñ oddzielonych progami. Jezioro jest obok jezior: Charzykowskie-
go, P³êsna i Gardliczna Du¿ego, zaliczane do najg³êbszych jezior ZPK. Znacz-
na g³êbokoœæ maksymalna w po³¹czeniu z wyraŸnym spadkiem dna w strefie
brzegowej (ryc. 1) przek³ada siê na znaczn¹ wartoœæ g³êbokoœci œredniej,
osi¹gaj¹cej 9,8 metra. Ogóln¹ objêtoœæ zakumulowanej w jeziorze wody sza-
cuje siê na 4046,5 dam3 (tabela 2). Dno jeziora zw³aszcza w strefie litoralu po-
krywaj¹ osady mineralne o niewielkiej zawartoœci zwi¹zków organicznych.
Przy wyp³yceniach we wschodniej i zachodniej czêœci jeziora wystêpuj¹ tak¿e
osady mineralno-organiczne.

JAKOŒÆ WODY

Jezioro G³uche Du¿e jest zbiornikiem dymiktycznym (podtyp bradymik-
tyczny), z wyraŸn¹, stratyfikacj¹ letni¹. Znaczna g³êbokoœæ misy jeziornej
oraz g³êbokie wciêcie rynny w otaczaj¹cy poziom sandrowy sprawiaj¹, ¿e
mieszanie nie jest zbyt intensywne. Letni zasiêg epilimnionu wynosi jedynie
5 m, co stanowi oko³o 42% objêtoœci ca³ego jeziora. Wczeœniejsze pomiary wy-
kazywa³y mniejsze jego zasiêgi. Notowana w 2009 roku temperatura warstw
przydennych mieœci³a siê w zakresie 4,5-4,7°C . Œwiadczy to o niewielkich
amplitudach temperatury wód przydennych.

Hypolimnion w sierpniu 2009 roku, zalegaj¹cy poni¿ej g³êbokoœci 10
metrów, cechowa³ siê wiêkszymi stê¿eniami tlenu jedynie w jego górnych
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze G³uche Du¿e w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake G³uche Du¿e in the year 2009



warstwach. Pozosta³a czêœæ hypolimnionu wykazywa³a symboliczne jego
wartoœci (ryc. 2). Zbiornik nie wykazuje cech prze¿yŸnienia – notowane w
nim w warstwach powierzchniowych stê¿enia chlorofilu s¹ niewielkie. Mak-
symalne wartoœci wystêpuj¹ w metalimnionie na g³êbokoœci 7-8 m. Œwiadczy
to poœrednio tak¿e o doskona³ych w³aœciwoœciach optycznych œrodowiska
wodnego jeziora. Pomiary wiosenne i letnie wskazywa³y wartoœci widzialno-
œci kr¹¿ka w granicach 4,70-4,95 m. Nieco ni¿sze wartoœci letnie korelowa³y z
nieznacznym wzrostem w tym okresie mêtnoœci wody. Cechy te oraz wzglêd-
nym ubóstwem wód w substancje biogeniczne, skutkuj¹ niewielkimi warto-
œciami przesyceñ tlenem warstw powierzchniowych. Porównanie z wynika-
mi z lat 90-tych nie wykazuje spadku przezroczystoœci wody. W wodzie jezio-
ra brak wyraŸnego spadku wartoœci przewodnoœci wody latem, w stosunku
do wartoœci wiosennych.

Œrodowisko wodne jeziora cechuje siê obojêtnymi wartoœciami pH zarów-
no w okresie wiosennym jak i letnim (ryc. 2). Sprzyjaj¹ temu znaczne stê¿e-
nia wapnia i magnezu w wodzie, œwiadcz¹ce o bogactwie wody w wêglan.Wa-
runki te, wraz z warunkami œwietlnymi, sprzyjaj¹ rozwojowi w jeziorze ze-
spo³ów ramienic do g³êbokoœci 6-7 m (Chmara 2003). Powszechnie wystêpuje
tak¿e osoka aloesowata oraz rdestnica po³yskuj¹ca.

Zbiornik jak wiele innych na obszarze ZPK charakteryzuje siê typem hy-
drochemicznym wodorowêglanowo-wapniowym i nie wykazuje podwy¿szo-
nych stê¿eñ ¿adnego z g³ównych jonów (tabela 3). Równie¿ notowane stê¿e-
nia substancji biogenicznych cechuj¹ siê niewielkimi wartoœciami (tabela 4).
Nieznaczna ich zmiennoœæ w ci¹gu roku dotyczy g³ównie ca³kowitego ich zu-
¿ywania w okresie letnim w warstwie powierzchniowej (ortofosforanów nie
stwierdzono tak¿e w okresie wiosennym). Okres wegetacyjny jest tak¿e okre-
sem wzrostu stê¿eñ zwi¹zków amonowych i ortofosforanów w warstwach
przydennych.
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pH (zakres) 8,54-8,63
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 219
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 198
barwa (HU) 5,9
mêtnoœæ (NTU) 1,35
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 120,1
HCO3 (mg· l-1) 125,1
Cl (mg· l-1) 3,8
SO4 (mg· l-1) 17,1
Ca (mg· l-1) 41,3
Mg (mg· l-1) 4,2
Na (mg· l-1) 4,0
K (mg· l-1) 1,2

Tabela3.Sk³adjonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody Jeziora G³uche Du¿e

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake G³uche Du¿e

fosfor ogólny (µg· l-1) 9
fosforany (µg· l-1) 0
azot ogólny (µg· l-1) 605
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 765
azot NH4 (µg· l-1) 8
chlorofil a (µg· l-1) 6,2
krzemionka (mg· l-1) 0,225
¿elazo (mg· l-1) 0,009
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 4,83
zasiêg strefy œwietlnej (m) 10,0
transmisja PAR (%) 63,1

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora G³uche Du¿e

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake G³uche Du¿e



Literatura

BOGDANOWICZ R., OLSZEWSKA A., 2009, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w
skali 1:50 000, arkusz N-33- -83-D Cz³uchów Pó³noc, GUGIK, Warszawa.

CHMARA R., 2003, Specyfika limnologiczna jezior. [W:] M. PrzewoŸniak [red.] Mate-
ria³y do monografii przyrodniczej regionu gdañskiego, T .9. Zaborski Park
Krajobrazowy. Problemy trójochrony i wspó³istnienia z Parkiem Narodo-
wym “Bory Tucholskie”, Wyd. Marpress, Gdañsk, s. 36-52.

CHOIÑSKI A., 1991, Katalog jezior Polski, cz. 1: Pojezierze Pomorskie, Wyd. Nauk.
UAM, Poznañ, 221 s.

JAÑCZAK J., 1997, Atlas jezior Polski, T. 2. Bogucki Wyd. Nauk., Poznañ, 256 s.
KONDRACKI J., 2002, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,

441 s.
[MAPA WIG] Mapa topograficzna w skali 1:25 000, arkusz P33-S23-G Ciecholewy,

1937, WIG, Warszawa.
MARSZELEWSKI W., JUTROWSKA E., 1998, Wstêpna inwentaryzacja hydrologiczna

Parku narodowego Bory Tucholskie. [W:] J. Banaszak, K. Tobolski [red.]
Park Narodowy “Bory Tucholskie”. Stan poznania przyrody na tle kom-
pleksu leœnego Bory Tucholskie, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s.
49-68.

[MESSTISCHBLATT] Topographische Karte 1:25 000, Blatt 2170 Sampohl (S¹polno),
1941.

NOWICKA B., 2003, Struktura hydrologiczna obszaru. [W:] M. PrzewoŸniak [red.]
Materia³y do monografii przyrodniczej regionu gdañskiego, T .9. Zaborski
Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i wspó³istnienia z Parkiem Naro-
dowym “Bory Tucholskie”, Wyd. Marpress, Gdañsk, s. 17-35.

WIŒNIEWSKI R. J., NOWICKA B., 2003, Ocena stanu i przyrodnicze uwarunkowania
ochrony wód powierzchniowych. [W:] M. PrzewoŸniak [red.] Materia³y do
monografii przyrodniczej regionu gdañskiego, T .9. Zaborski Park Krajobra-
zowy. Problemy trójochrony i wspó³istnienia z Parkiem Narodowym “Bory
Tucholskie”, Wyd. Marpress, Gdañsk, s. 53-66.

Wojciech Maœlanka

Zak³ad Geografii Pojezierzy, Uniwersytet Gdañski, 80-952 Gdañsk,
ul. Ba¿yñskiego 4, email: geowm@univ.gda.pl

Jacek Barañczuk

Katedra Limnologii, Uniwersytet Gdañski, 80-952 Gdañsk,
ul. Ba¿yñskiego 4, email: bgiojb@univ.gda.pl

80 Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego
__________________________________________________________________________________



Jezioro G³uche Ma³e znajduje
siê w pó³nocno-zachodniej czê-
œci gminy Brusy w powiecie
chojnickim. W okolicy jeziora
znajduj¹ siê dwie osady. Naj-
bli¿sza z nich – Kubianowo, za-
mieszka³a jest przez kilka osób.
Usytuowana jest ona 0,5 km od
pó³nocnego brzegu jeziora. Nie-
co dalej, oko³o 0,8 km na po³ud-
nie zlokalizowana jest druga z

nich – Wawrzynowo. W lecie obie pe³ni¹ funkcjê ma³ych letnisk z usytuowa-
nymi na ich terenie pojedynczymi przyczepami kempingowymi. Po stronie
wschodniej i zachodniej jeziora znajduj¹ siê drogi gruntowe, prowadz¹ce do
budynków mieszkalnych i indywidualnej zabudowy letniskowej. Najlepszym
sposobem dojazdu do jeziora jest udanie siê lokaln¹ drog¹ asfaltow¹ z Dzie-
mian poprzez Parzyn w stronê miejscowoœci Laska. Oko³o 0,5 km przed
Lask¹, przy moœcie drogowym na Kulawie, trzeba skrêciæ z lokalnej drogi as-
faltowej w prawo. Nastêpnie kierujemy siê na pó³noc drog¹ gruntow¹, któr¹
prowadzi œcie¿ka przyrodnicza “Dolina rzeki Kulawy”. Poprzez Wawrzynowo
najlepiej dojechaæ do rozjazdu przed mostem, gdzie skrêcamy w prawo. Po
300 metrach wyje¿d¿amy przy ³¹ce w miejscu gdzie znajduje siê dogodne
miejsce umo¿liwiaj¹ce bezpoœredni dojazd nad brzeg jeziora.

W ujêciu fizycznogeograficznego podzia³u regionalnego Polski Kondrac-
kiego (2002) Jezioro G³uche Ma³e znajduje siê w granicach makroregionu Po-
jezierze Po³udniowopomorskie w mezoregionie Równina Charzykowska.

Jezioro G³uche Ma³e wraz z usytuowanym powy¿ej Jeziorem G³uchym
Du¿ym i jego obszarem zasilaj¹cym tworzy obszar Ÿródliskowy rzeki Kulawy.
Jest to drugi naturalny zbiornik w systemie rzeczno-jeziornym Ÿródliskowe-
go obszaru Kulawy wpadaj¹cej za jeziorem Szeczonek do rzeki Zbrzycy. Cha-
rakterystyczn¹ cech¹ zbiornika s¹ dwa odp³ywy. Odp³yw sta³y umiejscowio-
ny bli¿ej brzegu zachodniego i drugi okresowy po stronie wschodniej s³u¿¹cy
do nawadniania ³¹ki ci¹gn¹cej siê wzd³u¿ wschodniego brzegu Kulawy. Po
stronie zachodniej jeziora znajduj¹ siê lasy przylegaj¹ce do brzegu zbiornika,
po wschodniej zaœ ³¹ki schodz¹ce zboczem o niewielkim nachyleniu ku strefie
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JEZIORO G£UCHE MA£E

Kleiner Gluchy See, Ma³e G³uche

arkusz mapy topogr.: 324.34 DZIEMIANY
324.33 LIPNICA

d³./szer. geogr.: 17° 23.3’ E / 53° 57.9’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 27, poz. 58
AJP: Tom II, poz. 341
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brzegowej. Mo¿na tutaj równie¿ zaobserwowaæ terasy z widocznymi pok³ada-
mi kredy jeziornej.

Jezioro znajduje siê na obszarze nowo powo³anego (8 lipca 2009 roku) re-
zerwatu przyrody “Dolina Kulawy”. W pobli¿u wschodniego brzegu jeziora
biegnie œcie¿ka przyrodnicza “Dolina rzeki Kulawy”, gdzie mo¿na zaobser-
wowaæ liczne gatunki rzadkich roœlin. Prowadzi têdy równie¿ pieszy szlak tu-
rystyczny koloru zielonego, tzw. Zaborski Szlak turystyczny (Brusy – Drze-
wicz). Poprzez jezioro przebiega szlak kajakowy maj¹cy swój pocz¹tek na Je-
ziorze G³uchym Du¿ym. Dalej wiedzie on Kulaw¹, poprzez rzekê Zbrzycê do
rzeki Brdy.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro G³uche Ma³e drenuje obszar o powierzchni 7,4 km2 (tabela 1), ale jego
zlewnia bezpoœrednia jest znacznie mniejsza i zajmuje jedynie 1,16 km2. Po-
wierzchnia zlewni alimentuj¹cej jezioro jest wiêksza 59 razy od powierzchni
zwierciad³a wody zbiornika. Tak silnie rozwiniêty obszar drena¿u powodu-
je, ¿e jezioro okreœla siê mianem zbiornika przep³ywowego o du¿ej intensyw-
noœci poziomej wymiany wody. Jezioro jest zasilane przez rzekê Kulawê,
zbieraj¹c¹ wody z obszaru o powierzchni przekraczaj¹cej 6 km2, tworz¹c¹
system rzeczno-jeziorny z Jeziorem G³uchym Du¿ym. Œrednia miesiêczna
wartoœæ (w latach 2008-2010) przep³ywu chwilowego na Kulawie tu¿ przed
dop³ywem jej do jeziora wynosi 0,526 m3 · s–1. Wyp³ywa ona w po³udnio-
wo-wschodniej czêœci jeziora, gdzie wartoœæ przep³ywu chwilowego wynosi
0,5724 m3 · s–1. Szacuje siê, ¿e œredni odp³yw jednostkowy z ca³ego obszaru
zlewni z badanego okresu siêga 76 l· s–1· km–2. W strukturze hydrograficz-
nej zlewni bezpoœredniej jeziora przewagê osi¹gaj¹ obszary odp³ywowe (eg-
zoreiczne), na które przypada 65,4 % ca³kowitej jej powierzchni.

Sandrowe otoczenie jeziora i po³o¿enie jego w rynnie subglacjalnej spra-
wia, i¿ deniwelacja zlewni jest niewielka (44 m), œredni spadek osi¹ga warto-
œci 16,2 0/00, zaœ œrednia wysokoœæ zlewni wynosi 149,6 m n.p.m. Wysokoœæ
zlewni roœnie wraz z przesuwaniem siê w kierunku pó³nocnym, osi¹gaj¹c
maksymaln¹ wysokoœæ w kulminacji wynosz¹c¹ 171,6 m n.p.m., przez któr¹
przebiega pó³nocno-zachodni odcinek dzia³u wodnego.

Formy ukszta³towania zlewni s¹ typowe dla obszarów m³odoglacjalnych,
wœród których dominuje rynna subglacjalna przecinaj¹ca œrodkow¹ czêœæ ob-
szaru zajêt¹ przez nieckê Jeziora G³uchego Ma³ego i Du¿ego oraz równina
sandrowa, gdzie przewa¿aj¹ piaski luŸne (43,5%). Z powierzchniowymi osa-
dami rynny zwi¹zane s¹ torfy i utwory murszowe. Natomiast fragmenty
zlewni znajduj¹ce siê przy jeziorze pokrywaj¹ mu³y, piaski i kreda jeziorna.

Pokrywê glebow¹ zlewni tworz¹ przede wszystkim gleby torfowe i torfo-
wo-murszowe stanowi¹ce 56,5% powierzchni zlewni, zaœ 43,5% zajmuj¹ gle-
by bielicowe i rdzawe. W przypadku zlewni bezpoœredniej gleby torfowe i tor-
fowo-murszowe zajmuj¹ 58,1 %, zaœ bielicowe i rdzawe 41,9% powierzchni
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zlewni. Struktura rolnicza gleb zlewni jeziora ma odzwierciedlenie w u¿ytko-
waniu terenu. Prawie 81,2% powierzchni zlewni zajmuj¹ lasy iglaste, najczê-
œciej bory sosnowe. Pozosta³e 11,9% obszaru zajmuj¹ u¿ytki rolne i zielone
oraz wody powierzchniowe 1,4%. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w
strukturze u¿ytkowania zlewni bezpoœredniej, gdzie lasy zajmuj¹ 83,8% po-
wierzchni, a u¿ytki rolne i zielone 16,2%.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro G³uche Ma³e jest niewielkim zbiornikiem wodnym po³o¿onym na wy-
sokoœci 127,6 m n.p.m. o powierzchni 12,5 ha (tabela 2) o s³abo urozmaiconej
linii brzegowej (wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej wynosi 1,34). Zbiornik
ten ma przebieg zbli¿ony do po³udnikowego. D³u¿sza oœ zbiornika przebiega z
po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód. Jezioro to, mimo po³o¿enia w
rynnie subglacjalnej, nie ma cech jeziora rynnowego, co uwiarygodnia wska-
Ÿnik wyd³u¿enia wynosz¹cy 1,6 (Lange 1993a). W jeziorze mo¿na wyró¿niæ
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 7,4
gleby torfowe, torfowo-mur-

szowe, bielicowe,
rdzawe

utwory powierzchniowe piaski luŸne, torfy i
utwory murszowe, mu³y,
piaski i kreda jeziorna

rzeŸba terenu równina sandrowa,
rynna subglacjalna

dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 76,1

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora
G³uche Ma³e

Table 1. Characteristics of Lake G³uche Ma³e
drainage basin

powierzchnia (ha) 12,5
objêtoœæ (dam3) 622,3
maksymalna g³êbokoœæ (m) 12,9
œrednia g³êbokoœæ (m) 4,9
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 1,675
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,034
œredni odp³yw roczny (dam3) 18 051,21

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna
Jeziora G³uche Ma³e

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
G³uche Ma³e

Ryc. 1. Batymetria Jeziora G³uche Ma³e
Fig. 1. Bathymetry of Lake G³uche Ma³e

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



dwa akweny, które oddziela od siebie niewielki pó³wysep. Pierwszy z nich
(wschodni), o wyd³u¿onym kszta³cie charakteryzuje siê w czêœci przybrze¿nej
stromo opadaj¹cymi stokami niecki, w miarê równomiernie, ku œrodkowi
niecki oraz p³askim dnem o g³êbokoœciach przekraczaj¹cych dziesiêæ metrów
w czêœci centralnej, w pobli¿u g³êboczka. Drugi akwen (zachodni), posiada
kszta³t zbli¿ony do trójk¹ta. Stoki niecki w czêœci przybrze¿nej opadaj¹ w
nim stromo do dwóch i pó³ metra, a nastêpnie ³agodnie, gdzie w czêœci cen-
tralnej dno przekracza piêæ metrów g³êbokoœci. Jezioro swoj¹ maksymaln¹
g³êbokoœæ (350 metrów) osi¹ga w czêœci po³udniowej, zaœ jego maksymalna
d³ugoœæ wynosi 575 metrów przy œredniej szerokoœci 217 metrów. Jezioro
wed³ug klasyfikacji Bogoslovskiego (1960) nale¿y, tak jak Jezioro Kniewo
(Barañczuk 2007), do ró¿nych klas g³êbokoœciowych. Wed³ug parametru
g³êbokoœci maksymalnej jest jeziorem g³êbokim (12,9 m), zaœ wed³ug para-
metru g³êbokoœci œredniej nale¿y do jezior œrednio g³êbokich (4,9 m). Najwiê-
ksza g³êbia znajduje siê w centralnej czêœci akwenu wschodniego, oko³o 200
metrów od wschodniego brzegu (ryc. 1). Ogóln¹ objêtoœæ zakumulowanej w je-
ziorze wody szacuje siê na 622,3 dam3. Teoretyczna ca³kowita pozioma wy-
miana wody w jeziorze nastêpuje raz na 13 dni. Pionowa wymiana wody wy-
kazuje przewagê strumienia parowania nad strumieniem opadu. W zlewni
Kulawy œredni wskaŸnik opadu wyniós³ 620 mm (Atlas 1987), zaœ parowanie
kszta³towa³o siê w granicach 695 mm (Borowiak 2000; Okulanis 1982). Am-
plituda stanów wody jest niewielka i w okresie 2008-2009 nie przekracza³a 6
cm, co wskazuje na zasilanie podziemne jeziora oraz na ma³¹ wra¿liwoœæ
zbiornika na okresowy deficyt opadów.

JAKOŒÆ WODY

Przeprowadzone w roku 2009 badania hydrochemiczne wskazuj¹, i¿ odczyn
wody Jeziora G³uchego Ma³ego by³ s³abo alkaliczny (Go³êbiewski 1993) i
zmienia³ siê w w¹skim przedziale od 8,44 do 8,66 pH (tabela 3). Ze wzglêdu
na zawartoœæ g³ównych jonów wody jeziora zakwalifikowaæ nale¿y jako wody
wodorowêglanowo-wapniowe. S¹ one najbardziej charakterystyczne dla je-
zior umiarkowanej strefy klimatycznej (Nowiñski i in. 2005). Procentowy
sk³ad struktury jonowej wody podlega³ zmianom w okresie badañ. Najwiêk-
sze wahania podczas sezonu, podobnie jak w przypadku Jeziora G³uchego
Du¿ego (Barañczuk 2010) wykazuje anion chlorkowy, którego zawartoœæ w
wodzie zmienia³a siê w przedziale od 0,7 mg· l –1 (lato) do 3,2 mg· l –1 (wio-
sna). Przy wysokiej wartoœci twardoœci ogólnej (137 mg· l–1, CaCO3) wody je-
ziora wykazuj¹ dobre zbuforowanie.

Wody jeziora charakteryzowa³y siê niewielkimi sezonowymi wahaniami
przewodnoœci elektrolitycznej w³aœciwej w warstwie przypowierzchniowej
(6,1%). Natomiast latem parametr ten wykazywa³ ró¿ne wartoœci w war-
stwie pionowej wody z maksimum w warstwie naddennej zbiornika (410 µS ·
cm–1) i minimum w warstwie przypowierzchniowej wody. Tak du¿e zró¿nico-
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wanie tych wartoœci jest typowe dla zbiorników zasilanych g³ównie przez
dop³yw podziemny.

Przezroczystoœæ wody wyra¿ona za pomoc¹ kr¹¿ka Secchiego (tabela 4),
wykazywa³a du¿e dysproporcje w przebiegu sezonowym. Znacznie mniejsze
wartoœci przezroczystoœci wody wystêpowaly latem (1,05 m) przy równocze-
snym zwiêkszeniu w wodzie jeziornej stê¿enia chlorofilu a (10,3 µg· l–1) i mêt-
noœci do 11,8 NTU. W okresie wiosennym wartoœæ przezroczystoœci wody
wzrasta³a do 2,6 m wraz ze zmniejszeniem siê wartoœci koncentracji chlorofi-
lu a (10,3 µg · l–1;3 m) i mêtnoœci do 2,6 NTU. Rzeczywisty zasiêg strefy œwietl-
nej dla promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) wyniós³ 4,78 m.
Jest to wiêc wartoœæ o oko³o 15% ni¿sza ani¿eli uzyskana z empirycznej zale-
¿noœci opracowanej dla jezior pomorskich przez Faraœ-Ostrowsk¹ i Langego
(1988).

Koncentracja biogenów w wodach przypowierzchniowych by³a niska, co
ukazuje tabela 4. Stê¿enie fosforu ogólnego w warstwie przypowierzchnio-
wej waha³o siê w granicach 16-64 µg· l–1, wykazuj¹c wy¿sze wartoœci w okre-
sie letnim. Fosfor pod postaci¹ fosforanów nie wystêpowa³ w okresie wiosen-
nym w warstwie przypowierzchniowej. W rozk³adzie pionowym latem stê¿e-
nie fosforu (552 µg· l–1) i fosforanów (549 µg· l–1) wykazywa³o znacznie wiê-
ksz¹ koncentracjê w warstwie naddennej, co wi¹zaæ nale¿y z ich uwalnia-
niem z osadów dennych. W okresie objêtym badaniami zawartoœæ azotu ogól-
nego w warstwie przypowierzchniowej kszta³towa³a siê odmiennie ni¿ za-
wartoœæ fosforu z maksimum wiosn¹ (430 µg· l–1) oraz letnim minimum (390
µg· l–1). Maksymalne stê¿enie fosforu zosta³o stwierdzone w okresie stagna-
cji letniej w warstwie naddennej (2420 µg· l–1). Trofia jeziora okreœlona za po-
moc¹ wskaŸników Carlsona (1977), przyjmuj¹cych œredni¹ wartoœæ 50,6,
charakteryzuje jezioro jako mezotroficzne.

Jezioro G³uche Ma³e jest zbiornikiem dymiktycznym (podtyp eumik-
tyczny), który charakteryzuje siê wyraŸn¹ cyrkulacj¹ w fazie homotermii,
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pH (zakres) 8,44-8,66
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 308
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 240
barwa (HU) 3,6
mêtnoœæ (NTU) 6,2
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 137
HCO3 (mg· l-1) 158,6
Cl (mg· l-1) 2,0
SO4 (mg· l-1) 16,4
Ca (mg· l-1) 46,5
Mg (mg· l-1) 5,1
Na (mg· l-1) 3,7
K (mg· l-1) 1,1

Tabela3.Sk³ad jonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody Jeziora G³uche Ma³e

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake G³uche Ma³e

fosfor ogólny (µg· l-1) 40
fosforany (µg· l-1) 12 (lato)
azot ogólny (µg· l-1) 410
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 113 (wiosna)
azot NH4 (µg· l-1) 9,0
chlorofil a (µg· l-1) 9,4
krzemionka (mg· l-1) 2,535
¿elazo (mg· l-1) 0,01
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,9
zasiêg strefy œwietlnej (m) 4,78
transmisja PAR (%) 38,2

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora G³uche Ma³e

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake G³uche Ma³e



kiedy to nastêpuje wyrównanie parametrów fizyczno-chemicznych w ca³ym
profilu pionowym zbiornika (Lange 1993b). W okresie letnim cechuje siê na-
tomiast wyraŸn¹ stratyfikacj¹ termiczn¹, termoklin¹ o mi¹¿szoœci 5 metrów
i amplitudzie temperatury w pionie pomiarowym wynosz¹cej 14,3°C (ryc. 2).
W okresie letnim wody do 3 metra by³y przesycone tlenem (151,3%). Stê¿enie
tlenu rozpuszczonego latem w przypowierzchniowej warstwie wody wynosi³o
12,3 mg· l–1, natomiast poni¿ej 7 metra wystêpowa³a trwa³a strefa beztleno-
wa. Pionowy rozk³ad tlenu poza okresem zlodzenia wykazywa³ cechy
rozk³adu klinogradowego wiosn¹ i latem.

Podziêkowania: Pracê zrealizowano m.in. w ramach grantu badawczego
BW G125-5-0516-0
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze G³uche Ma³e w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake G³uche Ma³e in the year 2009
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Jezioro G³uche Ma³e, wystê-
puj¹ce wczeœniej pod nazw¹
Kleiner Gluchisee, po³o¿one
jest na obszarze powiatu i gmi-
ny Chojnice. W jego otoczeniu
brak jest sta³ych osad. Najbli¿-
sza osada – Chociñski M³yn –
po³o¿ona jest oko³o 2 km na
pó³nocny zachód od jeziora. Do-
stêp bezpoœrednio do jeziora
mo¿liwy jest jedynie drogami

leœnymi, przebiegaj¹cymi pomiêdzy jeziorami G³uchym Du¿ym i Charzy-
kowskim. Otaczaj¹ one jezioro prawie wokó³ (za wy³¹czeniem czêœci zachod-
niej), przebiegaj¹c w pobli¿u dolnej krawêdzi rynny. W stosunkowo niedale-
kiej odleg³oœci przebiegaj¹ tak¿e drogi wojewódzkie nr 212 i nr 236. Mo¿li-
woœci u¿ytkowania jeziora ogranicza jednak¿e ca³kowity brak infrastruktury
turystycznej. W bezpoœrednim s¹siedztwie jeziora, pomiêdzy jeziorami
G³uche Ma³e i Du¿e przebiega fragment trasy dwóch szlaków turystyki rowe-
rowej. Pomimo stosunkowo dogodnego dostêpu komunikacyjnego do jeziora,
za wyj¹tkiem wêdkarstwa, brak jest wykorzystania turystycznego jeziora.

W ujêciu fizycznogeograficznego podzia³u regionalnego Polski Kondrac-
kiego (2002) Jezioro G³uche Ma³e znajduje siê w granicach makroregionu Po-
jezierze Po³udniowopomorskie w mezoregionie Równina Charzykowska. Na
obszarze sandrowym po³o¿onym na po³udnie od Pojezierza Bytowskiego.
Niecka jeziora zlokalizowana jest w obni¿eniu rynnowym o przebiegu równ-
ole¿nikowym. Rynna ta wykorzystywana jest tak¿e przez po³o¿one w zachod-
niej czêœci rynny jezioro G³uche Du¿e. Identyczny poziom zwierciad³a wody
obu jezior, oddzielonych jedynie pasem torfowiska, œwiadczy o ich wiêzi hy-
drologicznej. Szerokoœæ rynny, w której po³o¿one jest jezioro nie przekracza
350 m. Zaœ jeziora w niej usytuowane zajmuj¹ 3,5 km jej d³ugoœci. W czêœci
zachodniej dalszy przebieg rynny wykorzystywany jest przez fragment bie-
gu rzeki Brdy p³yn¹cej w kierunku po³udniowym. W czêœci wschodniej rynna
³¹czy siê z Jeziorem Charzykowskim.

Otoczenie jeziora urozmaicone jest jedynie zró¿nicowaniem wiekowym
lasów, wynikaj¹cym z planowej gospodarki leœnej oraz obszarem torfowiska
rozdzielaj¹cego jeziora G³uche Du¿e i G³uche Ma³e.
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JEZIORO G£UCHE MA£E
k/CHOCIÑSKIEGO M£YNA

Kleiner Gluchi See, Ma³e G³uche

arkusz mapy topogr.: 334.13 KONARZYNY
d³./szer. geogr.: 17° 28.3’ E / 53° 49.4’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 36, poz. 41
AJP: Tom II, poz. 309
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Zlewnia Jeziora G³uchego Ma³ego, odwadniana jest drog¹ podziemn¹ w
kierunku zachodnim. Obszar ten znajduje siê w granicach utworzonego w
1990 r. Zaborskiego Parku Krajobrazowego, jak i w granicach otuliny utwo-
rzonego w 1996 r. Parku Narodowego Bory Tucholskie.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro G³uche Ma³e zasila zlewnia o powierzchni 0,72 km2, wartoœæ zlewni
w³aœciwej wynosi wiêc 7,2. Ze wzglêdu na to, ¿e zlewnia obejmuje przede
wszystkim obni¿enie rynnowe obszary bezodp³ywowe powierzchniowo nie
zajmuj¹ znacznych powierzchni zlewni. Doskona³a przepuszczalnoœæ utwo-
rów powierzchniowych powoduje, ¿e wszelkie zag³êbienia na pokrywie san-
drowej maja charakter ch³onny.

Zlewnia Jeziora G³uchego Ma³ego zaliczana jest do zlewni Jeziora Cha-
rzykowskiego. Ró¿nice dotycz¹ natomiast przynale¿noœci do zlewni obszaru
zasilania Jeziora G³uchego Du¿ego. Starsze materia³y archiwalne prezento-
wa³y odp³yw o kierunku zachodnim pocz¹wszy od Jeziora G³uchego Du¿ego
(Mapa WIG 1937; Messtischblatt 1941). Aktualny stan prezentuje Mapa Hy-
drograficzna (Bogdanowicz, Olszewska 2009) – dzia³ wodny odcina zlewniê
Jeziora G³uchego Du¿ego, w³¹czaj¹c j¹ do zlewni rzeki Chociny.

Jezioro jest obecnie (kartowanie terenowe 2010 rok) zbiornikiem bez-
odp³ywowym. Tak te¿ jest przedstawiane w opracowaniu Wiœniewskiego i
Nowickiej (2003) oraz Chmary (2002). Mimo tego Chmara (2002) podaje ta-
k¿e wielkoœæ wymiany wody w jeziorze i szacuje j¹ na 200% (?). Istnieje tak¿e
pogl¹d o okresowej bezodp³ywowoœci jeziora G³uchego Ma³ego (Marszelew-
ski, Jutrowska 1998).

Zlewnia ca³kowita poza obni¿eniem rynnowym po³o¿ona jest na obszarze
sandru. Œrednia wysokoœæ zalegania poziomu sandrowego wynosi oko³o 140
m m n.p.m., z kulminacjami wy¿szymi o parê metrów. Najni¿ej po³o¿onym
punktem jest zwierciad³o wody jeziora (122,0 m n.p.m.). Wystêpowanie
rozciêæ erozyjnych w strefie krawêdziowej rynny œwiadczy o wystêpowaniu
cieków epizodycznych.

W powierzchniowych osadach dominuj¹ piaski wodnolodowcowe. Jedy-
nie fragmenty w dnie obni¿enia rynnowego pokrywaj¹ torfy. Pokrywê gle-
bow¹ zlewni tworz¹ przede wszystkim gleby bielicowe i pseudobielicowe wy-
kszta³cone na sandrach (tabela 1). Niska przydatnoœæ rolnicza gleb (klasy 5
i 6) powoduje, ¿e nie s¹ one u¿ytkowane rolniczo. Porastaj¹ce je lasy cechuj¹
siê dominacj¹ kompleksów sosnowych. Pozosta³e gatunki – brzoza, osika –
maj¹ niewielki udzia³ i nie cechuj¹ siê zwartoœci¹ obszaru wystêpowania. W
strefie kontaktu z dnem rynny wystêpuj¹ gatunki wodolubne g³ównie zaro-
œla wierzbowe i olchowe.
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CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioru G³uchemu Ma³emu przypisuje siê zazwyczaj powierzchniê 10,0 ha
(Jañczak 1997). Wysokoœæ zalegania zwierciad³a wody wynosi 124,6 m
n.p.m. Wed³ug Choiñskiego (1991) powierzchnia wynosi 8,5 ha i zalega ono
na wysokoœci 125,2 m n.p.m., wartoœci te jednak pochodz¹ z odczytu z mapy
topograficznej.

Niecka zbiornika, zalegaj¹ca w dnie obni¿enia rynnowego charakteryzu-
je siê d³ugoœci¹ maksymaln¹ wynosz¹c¹ 650 m, przy szerokoœci maksymalnej
równej jedynie 250 m. Powierzchnia jeziora urozmaicona jest wysp¹ o nie-
wielkich rozmiarach w czêœci zachodniej. Regularny kszta³t zwierciad³a
wody powoduje, ¿e linia brzegowa o d³ugoœci 1680 m cechuje siê niewielk¹
wartoœci¹ wskaŸnika jej rozwiniêcia (1,50 m).

Najwiêksza g³êbokoœæ wynosz¹ca jedynie 5,1 metra (ryc. 1) znajduje siê
w centralnej czêœci niecki. Brak jest innych przeg³êbieñ oddzielonych proga-
mi. W czêœci brzegowej spadek dna jest wyraŸny, nie przek³ada siê to jednak
na wartoœæ g³êbokoœci œredniej wynosz¹cej jedynie 2,5 m. Ogóln¹ objêtoœæ za-
kumulowanej w jeziorze wody szacuje siê na 250,0 dam3 (tabela 2).
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 0,72
gleby bielicowe i pseudobieli-

cowe
utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry wodnolo-

dowcowe, torfy
rzeŸba terenu równina sandrowa, rynna
dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy iglaste: sosna
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 4,8

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora
G³uche Ma³e

Table 1. Characteristics of Lake G³uche Ma³e
drainage basin

powierzchnia (ha) 10,0
objêtoœæ (dam3) 250
maksymalna g³êbokoœæ (m) 5,1
œrednia g³êbokoœæ (m) 2,5
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 1680
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) -
œredni odp³yw roczny (dam3) -

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna
Jeziora G³uche Ma³e

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
G³uche Ma³e

Ryc. 1. Batymetria Jeziora G³uche Ma³e
Fig. 1. Bathymetry of Lake G³uche Ma³e

BATYMETRIA: Jañczak (1997)



Dno jeziora zw³aszcza w strefie litoralu pokrywaj¹ osady mineralne o
niewielkiej zawartoœci zwi¹zków organicznych. Ich iloœæ jest nieco wiêksza w
p³ytszej zachodniej czêœci. Przy wyp³aceniach we wschodniej i zachodniej
czêœci jeziora wystêpuj¹ tak¿e osady mineralno-organiczne

JAKOŒÆ WODY

W³aœciwoœci fizyko-chemiczne wód Jeziora G³uchego Ma³ego badane by³y w
2009 roku w okresie wiosennym i letnim. Wody powierzchniowe wykazywa³y
odczyn pH w granicach 8,36-8,49 (tabela 3), zmniejszaj¹c wartoœæ parametru
w kierunku dna. Zawartoœæ g³ównych jonów wody jeziora kwalifikuje je do
najczêœciej spotykanych wód wodorowêglanowo-wapniowych.

Wody jeziora charakteryzuj¹ siê niewielkimi sezonowymi wahaniami
wartoœci przewodnoœci elektrolitycznej w³aœciwej w warstwie przypo-
wierzchniowej, wyraŸnie ( kilkunastokrotnie) wzrasta jednak mêtnoœæ. Ak-
tywniejszy rozwój fitoplanktonu nie przek³ada siê na zdecydowany wzrost
wartoœci maksymalnych przesyceñ wody tlenem. W obu okresach badaw-
czych przekracza³y one nieznacznie 120%.

Przezroczystoœæ wody wyra¿ona za pomoc¹ kr¹¿ka Secchiego zmniejsza
siê latem do 3,90 m w stosunku do wartoœci obserwowanych wiosn¹ (4,80 m).
Odpowiada za to miêdzy innymi wspomniany zdecydowany wzrost mêtnoœci
wody w warstwach powierzchniowych. Nie stwierdzono natomiast w tym
okresie wzrostu wartoœci stê¿eñ chlorofilu. Wynosi³o ono w warstwie przypo-
wierzchniowej latem 1,2 µg· l–1.

W okresie objêtym badaniami maksymalne stê¿enie zawartoœci azotu
ogólnego w warstwie przypowierzchniowej obserwowano wiosn¹ (800 µg· l–1),
latem wartoœæ ta uleg³a zmniejszeniu. Wœród zwi¹zków azotu w warstwie
przypowierzchniowej zwraca uwagê, oprócz dominuj¹cej roli azotanów,
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pH (zakres) 8,41
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 196,5
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 129
barwa (HU) 8,7
mêtnoœæ (NTU) 8,5
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 78,6
HCO3 (mg· l-1) 80,9
Cl (mg· l-1) 3,1
SO4 (mg· l-1) 10,2
Ca (mg· l-1) 26,1
Mg (mg· l-1) 3,3
Na (mg· l-1) 3,6
K (mg· l-1) 0,9

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody Jeziora G³uche Ma³e

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake G³uche Ma³e

fosfor ogólny (µg· l-1) 6
fosforany (µg· l-1) 1
azot ogólny (µg· l-1) 720
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 95
azot NH4 (µg· l-1) 5
chlorofil a (µg· l-1) 4,75
krzemionka (mg· l-1) 0,15
¿elazo (mg· l-1) 0,011
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 4,35
zasiêg strefy œwietlnej (m) do dna
transmisja PAR (%) 60,6

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora G³uche Ma³e

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake G³uche Ma³e



znaczny udzia³ azotu amonowego. Obserwacje wiosenne nie stwierdzi³y wy-
stepowani zwi¹zków fosforu, latem notowane wartoœci by³y nieznaczne (ta-
bela 4).

Jezioro Ma³e G³uche jest zbiornikiem polimiktycznym. Cyrkulacja w
okresie letnim obejmuje ca³¹ masê wodn¹. Notowane wówczas gradienty nie
przekracza³y 0,3°C· m–1. WyraŸniejsza chwilowa stratyfikacja obserwowana
by³a w kwietniu (rys. 2).

Zarówno wiosn¹ jak i latem ca³a masa wodna by³a przesycona tlenem. W
po³¹czeniu z obserwowanymi warunkami œwietlnymi œrodowiska wodnego
(3,9-4,8 m) stwarza to korzystne warunki rozwoju planktonu w ca³ej masie
wodnej jeziora. Notowane jego stê¿enia nie œwiadcz¹ o prze¿yŸnieniu - stê¿e-
nia w warstwach powierzchniowych nie przekraczaj¹ 10 µg· l–1. Os³abienie
zasiêgu widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego koreluje ze znacznym wzrostem war-
toœci mêtnoœci.

Pod³o¿e bogate w wêglan wapnia wp³ywa na wysok¹ jak na jezioro bez-
odp³ywowe wartoœæ przewodnoœci w³aœciwej, wynosz¹cej oko³o 200 ìS· cm–1.
Charakterystyczny jest nieznaczny wzrost jej wartoœci w okresie letnim. Ta-
k¿e odczyn uznaæ nale¿y za lekko zasadowy (8,36-8,49). Pomimo nieznacz-
nych sezonowych zmian stê¿eñ g³ównych jonów zbiornik reprezentuje wodo-
rowêglanowo-wapniowy typ hydrochemiczny (Dynowski, Go³dyn 1973). Wa-
runki te sprzyjaj¹ wystêpowaniu w zbiorniku zbiorowisk roœlinnych ramie-
nic oraz w strefie przybrze¿nej torfowisk nakredowych (Matuszkiewicz, Rut-
kowski 2003). Pomimo stosunkowo silnej presji wywieranej przez zlewniê na
jezioro charakteryzuje siê ono II klas¹ jakoœci wody (Wiœniewski, Nowicka
2003).
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze G³uche Ma³e w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake G³uche Ma³e in the year 2009
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Jezioro Karsiñskie, czasem na-
zywane równie¿ jako Karsin,
po³o¿one jest w gminie Chojni-
ce, w powiecie chojnickim. Do
jeziora, od pó³nocy, przylega
znana letniskowa wieœ Sworne-
gacie, przez któr¹ przebiega
droga wojewódzka nr 236.
Swornegacie liczy³y oko³o 550
mieszkañców w 2008 roku. Do
po³udniowej czêœci jeziora mo-

¿na dostaæ siê lokaln¹ asfaltow¹ drog¹ ³¹cz¹c¹ Chociñski M³yn, Ma³e Swor-
negacie, Charzykowy i Chojnice. Ma³e Swornegacie, przylegaj¹ce do
po³udniowego brzegu jeziora, jest miejscowoœci¹ licz¹c¹ oko³o 35 osób (2008
r.). Oprócz tych miejscowoœci, nad jeziorem znajduj¹ siê jeszcze dwie ma³e
osady – Owink na wschodnim i Kokoszka na zachodnim brzegu jeziora.
Wokó³ prawie ca³ej misy zbiornika, oprócz po³udnia i pó³nocnego zachodu
(drogi asfaltowe), biegn¹ drogi u³atwiaj¹ce dostêp do linii brzegowej jeziora.
Wschodni brzeg zbiornika stanowi zachodni¹ granicê Parku Narodowego
“Bory Tucholskie”.

W ujêciu fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Kondrackiego
(2002) jezioro Karsiñskie po³o¿one jest w mezoregionie Równina Charzykow-
ska. Le¿y ono na przeciêciu dwóch rynien subglacjalnych – odwadnianych
przez Chocinê i Brdê. W bezpoœrednim s¹siedztwie, zaledwie 250 metrów na
po³udnie od jeziora, znajduje siê Jezioro Charzykowskie. Jezioro Karsiñskie
stanowi integraln¹ czêœæ systemu rzeczno-jeziornego rzeki Brdy.

Pomimo bezpoœredniego s¹siedztwa parku narodowego i ochrony zapew-
nionej przez regulacje prawne parku krajobrazowego, zbiornik znajduje siê
pod siln¹ presj¹ turystyczn¹. Swornegacie stanowi¹ wêze³ niemal¿e wszyst-
kich szlaków turystycznych ZPK – pieszych, rowerowych i kajakowych.
Przez jezioro poprowadzony jest kajakowy szlak “Brda”, stanowi¹cy jedno-
czeœnie koñcowy etap kajakowej trasy “Chocina”. Ponadto, liczne oœrodki wy-
poczynkowe, indywidualna zabudowa letniskowa, kwatery prywatne i pola
namiotowe znajduj¹ce siê wokó³ jeziora maj¹ wp³yw na intensywne wykorzy-
stanie jeziora do celów rekreacyjnych, ¿eglarskich i wêdkarskich.
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JEZIORO KARSIÑSKIE

Karschin See, Karchin See, Karsino

arkusz mapy topogr.: 334.13 KONARZYNY
d³./szer. geogr.: 17° 30.7’ E / 53° 50.4’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 36, poz. 46
AJP: Tom II, poz. 310
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Jezioro Karsiñskie wraz z otoczeniem stanowi jedno z najcenniejszych
obszarów wystêpowania ciekawej i rzadkiej fauny i flory ZPK. Przy pó³noc-
no-wschodnim brzegu jeziora, przy ujœciu Chociny, utworzona zosta³a œcie-
¿ka ornitologiczno-przyrodnicza “Kokoszka”. Zbiornik otaczaj¹ prawie w
ca³oœci lasy sosnowe, jedynie pó³nocny i pó³nocno-wschodni brzeg tworz¹
³¹ki, pola uprawne i zabudowania.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Karsiñskie drenuje obszar o powierzchni 1200 km2 (tabela 1), tak
wiêc wielkoœæ obszaru zasilaj¹cego jest 174 razy wiêksza od powierzchni
zwierciad³a wody jeziora. Bezpoœrednia, niewielka, zlewnia zbiornika zaj-
muje jedynie 13,01 km2. Na jej powierzchni obszary endoreiczne stanowi¹
oko³o 53% powierzchni. W zlewni bezpoœredniej znajduje siê 7 niewielkich
zbiorników, z których najwiêksze po³o¿one s¹ w pó³nocnej czêœci zlewni. S¹ to
odp³ywowy zbiornik Wielsyk (okolo 4 ha) oraz bezodp³ywowy Punk (1,6 ha).

Jezioro Karsiñskie jest zasilane przez dwie rzeki – Brdê i Chocinê. Brda
uchodzi do po³udniowej jego czêœci, Chocina zaœ wp³ywa do jego od zachodu.
Ponadto, od pó³nocy, do jeziora uchodzi niewielki ciek odprowadzaj¹cy nad-
wy¿ki wody z jeziora Wielsyk. Brda wyp³ywa z Jeziora Karsiñskiego w miej-
scowoœci Swornegacie, gdzie jej œredni przep³yw w latach 1976-1980 wynosi³
9,66 m3· s–1. Wielkoœæ odp³ywu jednostkowego ze zlewni ca³kowitej szacowa-
na jest na oko³o 8,1 l· s –1· km–2.

Zlewnia bezpoœrednia jeziora ma ma³o urozmaicon¹ rzeŸbê, co odzwier-
ciedla niewielka deniwelacja (26 m) oraz niska wartoœæ œredniego spadku
(7,76‰). Œrednia wysokoœæ zlewni bezpoœredniej wynosi 134,1 m n.p.m., a
najwy¿szy punkt znajduje siê w pó³nocnej czêœci dzia³u wodnego zlewni bez-
poœredniej na wysokoœci 148,1 m n.p.m. Zaœ zwierciad³o lustra wody po³o¿one
jest na wysokoœci 120,1 m n.p.m.

RzeŸba powierzchni zlewni jest prezentowana zasadniczo przez dwie jej
g³ówne formy – rynnê subglacjaln¹ i równiny sandrowe. W powierzchnio-
wych osadach zlewni dominuj¹ torfy, zalegaj¹ce w dnie doliny Brdy, o prze-
puszczalnoœci zmiennej oraz ³atwo przepuszczalne piaski luŸne, zwi¹zane z
obszarami sandrowymi.

W obrêbie rynny subglacjalnej pokrywê glebow¹ tworz¹ gleby wytworzo-
ne na torfach wykorzystywane pod uprawy rolne lub ³¹ki (ok. 29% powierzch-
ni zlewni). LuŸnym piaskom na równinach sandrowych towarzysz¹ kwaœne
gleby bielicowe i rdzawe, o s³abej bonitacji, nadaj¹ce siê g³ównie pod zalesie-
nia. Wynikiem s³abej ¿yznoœci tych gleb jest znaczna wartoœæ wskaŸnika lesi-
stoœci – 71%.
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CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Karsiñskie o powierzchni 688,0 ha (tabela 2) jest drugim co do wielko-
œci zbiornikiem ZPK. Przy œredniej g³êbokoœci wynosz¹cej 10,7 m, objêtoœæ
zretencjonowanej w nim wody wynosi 73 365,0 dam3. Jezioro, przy maksy-
malnej d³ugoœci i szerokoœci wynosz¹cej odpowiednio 4,65 i 2,16 km, ma
wyd³u¿ony kszta³t (wskaŸnik wyd³u¿enia – 2,5). Parametry morfometryczne
niecki zbiornika œwiadcz¹ o rynnowej genezie (Lange 1993). Wed³ug klasyfi-
kacji Bogoslovskyego (1960) jezioro nale¿y do jezior bardzo g³êbokich.

G³ówna oœ zbiornika przebiega po³udnikowo z pó³nocy na po³udnie. Linia
brzegowa jest ma³o urozmaicona, zw³aszcza wzd³u¿ wschodniego brzegu, na
co wskazuje wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej (1,74).

Jezioro Karsiñskie podzielone jest Pó³wyspem Miechórz na dwa wyra-
Ÿnie odrêbne akweny po³¹czone w¹skim progiem o g³êbokoœci poni¿ej 1 m. Za-
chodni akwen, traktowany niekiedy jako odrêbne jezioro (Jezioro D³ugie),
stanowi po³udniowo-zachodni¹ czêœæ zbiornika. Do niego uchodzi Brda. Jest
to p³ytka (do 5 m g³êbokoœci) niecka o wyd³u¿onym kszta³cie, z kilkoma nie-
wielkimi i p³ytko wcinaj¹cymi siê w brzeg zatokami o nieskomplikowanej
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 1200 (13,01)
gleby gleby torfowe, bielicowe i

rdzawe
utwory powierzchniowe torfy, piaski luŸne
rzeŸba terenu dno dolinne, równina

sandrowa
dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy: bory sosnowe,

u¿ytki zielone
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 8,05

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora Kar-
siñskiego

Table1.Characteristicsof LakeKarsiñskiedra-
inage basin

powierzchnia (ha) 688,0
objêtoœæ (dam3) 73 365,0
maksymalna g³êbokoœæ (m) 27,1
œrednia g³êbokoœæ (m) 10,7
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 16,20
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 0,24
œredni odp³yw roczny (dam3) 304 637,76

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna Je-
ziora Karsiñskiego

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Karsiñskie

Ryc. 1. Batymetria Jeziora Karsiñkiego
Fig. 1. Bathymetry of Lake Karsiñskie

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



morfometrii. Drugi akwen wiêkszy i g³êbszy posiada wyraŸnie zarysowan¹
zatokê przy pó³nocnym brzegu jeziora, przy wsi Swornegacie. Misa jego ma
strome stoki przechodz¹ce w czêœci œrodkowej w rozleg³e, p³askie dno z trze-
ma przeg³êbieniami do g³êbokoœci powy¿ej 20 m (ryc. 1).

Przeciêtny roczny odp³yw z jeziora wynosi 304 637,76 dam3, a wymiana
wody obliczona na podstawie wielkoœci odp³ywu i pojemnoœci zbiornika, wy-
nosi 0,24. Oznacza to, ¿e teoretycznie raz na 4 lata nastêpuje ca³kowita, po-
zioma wymiana wody w jeziorze. Przeciêtne warunki pionowej wymiany
wody w jeziorach zlewni Brdy opisuje wskaŸnik opadu wynosz¹cy 620 mm
(Atlas 1987) i parowanie z powierzchni wody 695 mm (Borowiak 2000; Oku-
lanis 1982).

JAKOŒÆ WODY

Jezioro Karsiñskie ma miêkkie wody (twardoœæ ogólna 144,2 mg CaCO3· l–1) o
œrednio intensywnej barwie i mêtnoœci (odpowiednio 10,4 HU i 8,9 NTU).
Przezroczystoœæ wody jeziora wyra¿ona g³êbokoœci¹ widzialnoœci kr¹¿ka Sec-
chiego wynosi 1,6 m.

Z rozpoznania hydrochemicznego wynika, ¿e s¹ to wody o typowym dla
wód powierzchniowych klimatu umiarkowanego typie wodorwêglano-
wo-wapniowym (tabela 3). Najwiêksze ró¿nice stê¿enia podstawowych jonów
w ci¹gu roku zaobserwowano w stê¿eniach chlorków (spadek latem ponad
70%) oraz siarczanów (spadek o 30%).

Zawartoœæ rozpuszczonych soli na poziomie 250 mg· l–1 oraz wartoœæ
przewodnoœci w³aœciwej (312 µS· cm–1) jest typowa dla przep³ywowych jezior
ZPK. Odczyn wody waha siê od 7,59 do 9,11, osi¹gaj¹c najwiêksze wartoœci
wiosn¹, co powoduje, ¿e jest ono zbiornikiem o wodzie s³abo alkalicznej
(Go³êbiewski 1993).
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pH (zakres) 7,59-9,11
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 312
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 250
barwa (HU) 10,4
mêtnoœæ (NTU) 8,9
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 144,2
HCO3 (mg· l-1) 152,5
Cl (mg· l-1) 9,2
SO4 (mg· l-1) 21,2
Ca (mg· l-1) 46,5
Mg (mg· l-1) 6,8
Na (mg· l-1) 7,30
K (mg· l-1) 1,90

Tabela3.Sk³adjonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody Jeziora Karsiñskiego

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Karsiñskie

fosfor ogólny (µg· l-1) 10
fosforany (µg· l-1) 6 (lato)
azot ogólny (µg· l-1) 630
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 196
azot NH4 (µg· l-1) 10
chlorofil a (µg· l-1) 73,1
krzemionka (mg· l-1) 0,70
¿elazo (mg· l-1) 11
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,60
zasiêg strefy œwietlnej (m) 4,17
transmisja PAR (%) 33,2

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora Karsiñskiego

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Karsiñskie



Jezioro Karsiñskie cechuje siê jednymi z najmniejszych stê¿eñ biogenów
ze wszystkich jezior ZPK (tabela 4). Szczególnie niskie s¹ stê¿ania fosforu
ogólnego (10 µg· l–1), które wzrastaj¹ w okresie letnim, osi¹gaj¹c maksymal-
nie 40 µg· l–1. Podczas sierpniowych poborów prób wody zaobserwowano
gwa³towny wzrost zawartoœci fosforu w przydennej warstwie wody do 533 µg·
l–1. Œwiadczy to o uwalnianiu siê tego zwi¹zku z osadów. Tak gwa³townego
wzrostu nie obserwuje siê w przypadku ortofosforanów. Ma³e stê¿enie ortof-
osforanów w wodzie jeziora wp³ywa na wyj¹tkowo wyraŸn¹ dysproporcjê w
wagowym stosunku azotu i fosforu (63 : 1). Wskazuje to na dominuj¹c¹ rolê
fosforu w limitowaniu produkcji pierwotnej w jeziorze. Wybrane wskaŸniki
fizyko-chemiczne uwzglêdniane we wskaŸnikach stanu troficznego Carlso-
na (1977) wskazuj¹ na mezotrofiê jeziora (wartoœæ TSI=52,9).

Jezioro Karsiñskie jest typowym zbiornikiem dymiktycznym o dwóch
okresach homotermii w ca³ej objêtoœci masy wodnej. Ze wzglêdu na stosunko-
wo d³ugie okresy cyrkulacyjne i póŸno kszta³tuj¹c¹ siê stratyfikacjê ter-
miczn¹ z g³êbokim epilimnionem (ryc. 2), nale¿y zaliczyæ ten zbiornik do typu
tachymiktycznego. Du¿e rozmiary misy jeziora sprzyjaj¹ mieszaniu wiatro-
wemu, którego zasiêg w okresie letnim dochodzi do 8 m. Warstwa epilimnio-
nu jest dobrze natleniona (powy¿ej 10 mg· l–1), a nasycenie tlenem powy¿ej
100% siêga do 7 m g³êbokoœci. Przesycenie powierzchniowych warstw wody
tlenem spowodowane jest g³ównie mieszaniem wiatrowym oraz procesami
biologicznymi, o czym œwiadczy wzrost stê¿enia chlorofilu a do 111 mg· l–1 na
g³êbokoœci 3 m.
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Karsiñskim w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Karsiñskie in the year 2009



Poni¿ej warstwy epilimnionu po³o¿ony jest p³ytki metalimnion (3 m
mi¹¿szoœci), a pod warstw¹ termokliny znajduje siê hypolimnion o sta³ej tem-
peraturze 5-7°C i trwa³ej strefie beztlenowej.
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Jezioro Kosobudno znajduje siê
na zachód od wsi Mêcika³, na
obszarze gminy Brusy, w po-
wiecie chojnickim. Dojazd do
pó³nocnego brzegu jeziora jest
mo¿liwy szos¹ nr 235, z której
nale¿y skrêciæ w lewo we wsi
Mêcika³-Struga w lokaln¹ dro-
gê w kierunku Czernicy. Kie-
ruj¹c siê ni¹ prosto za torami
kolejowymi skrêcaj¹c w lewo

poprzez pole namiotowe docieramy do brzegu jeziora. Po³udniowy brzeg
zbiornika jest trudniej dostêpny. Prowadz¹ do nigo jedynie drogi leœne i œcie-
¿ki odchodz¹ce na zachód od wsi Mêcika³.

Jezioro Kosobudno po³o¿one jest w pó³nocnej czêœci mezoregionu Równi-
na Charzykowska (Kondracki 2002) na obszarze Sandru Brdy. Wraz z jezio-
rami £¹ckim i Dybrzk tworzy kompleks jezior przep³ywowych, le¿¹cych na
szlaku przep³ywu rzeki Brdy. Wype³nia ono dno rynny subglacjalnej bie-
gn¹cej w kierunku NW-SE. Jest ono zasilane i odwadniane rzek¹ Brd¹
p³yn¹c¹ z jeziora Dybrzk oraz ciekiem dop³ywaj¹cym z jeziora Trzemeszno.
Brzegi jeziora s¹ p³askie, jedynie w po³udniowo-zachodniej czêœci wysokie.
Pó³nocna czeœæ brzegów zajêta jest przez bory sosnowe, po³udniow¹ zaœ zaj-
muj¹ ³¹ki.

Jezioro Kosobudno znajduje siê na szlaku kajakowym rzeki Brdy. Na
pó³nocnym brzegu usytuowany jest du¿y oœrodek szkoleniowo-wczasowy
Akademii Marynarki Wojennej “Cyranka” oraz pole namiotowe. W pobli¿u
oœrodka znajduje siê kompleks indywidualnej zabudowy letniskowej. Poza
zabudow¹ letniskow¹ w najbli¿szej okolicy nie ma wiêkszych miejscowoœci.
Najbli¿ej jeziora po³o¿ona jest wieœ Czernica, licz¹ca w 2008 roku 38 osób.
Zlokalizowana jest oko³o 0,5 km na pó³nocny zachód od jeziora.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Kosobudno drenuje obszar o powierzchni 1 790,12 km2 (tabela 1) przy
zlewni bezpoœredniej zajmuj¹cej 3,82 km2. Iloraz powierzchni drena¿u do po-
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wierzchni jeziora (zlewnia w³aœciwa) wynosi 3060. Uchodzi ona do jeziora w
zachodniej czêœci zbiornika, a wyp³ywa z jeziora w po³udniowo-wschodniej
czêœci, p³yn¹c na po³udnie, w kierunku wsi Mêcika³. Dodatkowo, od wschodu,
jezioro zasilane jest przez niewielki ciek o d³ugoœci 1800 metrów. Brak jest
sieci rzecznej w zlewni bezpoœredniej. Zasilanie Brdy, której œredni przep³yw
na wyp³ywie szacowany jest na 13,55 m3· s–1, powoduje, ¿e œredni roczny
odp³yw jednostkowy ze zlewni wynosi 7,6 l· s–1· km–2. Blisko 72% zlewni bez-
poœredniej stanowi¹ obszary bezodp³ywowe, w wiêkszoœci ewapotranspira-
cyjne.

Ukszta³towanie terenu w otoczeniu jeziora (œrednia wysokoœæ 125 m
n.p.m.) i po³o¿enie zbiornika w rynnie subglacjalnej sprawiaj¹, ¿e deniwela-
cja zlewni wynosi 21,3 m. Œredni spadek zlewni osi¹ga wartoœæ 10,9‰. Wyso-
koœæ bezwzglêdna zlewni wzrasta w kierunku pó³nocnym, jak i po³udnio-
wym, osi¹gaj¹c maksimum (138,8 m n.p.m.) na pó³nocno-wschodnim odcin-
ku topograficznego dzia³u wodnego. Formy ukszta³towania zlewni bezpo-
sredniej s¹ typowe dla obszarów m³odoglacjalnych. Pó³nocn¹ i po³udniow¹
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Ryc. 1. Batymetria jeziora Kosobudno
Fig. 1. Bathymetry of Lake Kosobudno

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie

powierzchnia (ha) 58,5
objêtoœæ (dam3) 2 227,5
maksymalna g³êbokoœæ (m) 7,1
œrednia g³êbokoœæ (m) 3,8
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 3,15
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,005
œredni odp³yw roczny (dam3) 427 312,8

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora Kosobudno

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Kosobudno

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 1790,12 (bezpoœrednia
3,82)

gleby gleby bielicowe, pseudo-
bielicowe i rdzawe, gleby
torfowe

utwory powierzchniowe piaski luŸne

rzeŸba terenu równina sandrowa, rynna
subglacjalna, dno dolinne

dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy: bory sosnowe, u¿ytki
zielone

odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 7,57

Tabela 1. Charakterystyka zlewni jeziora Koso-
budno

Table1.Characteristicsof LakeKosobudnodra-
inage basin



czêœæ zlewni zajmuje rozleg³a równina sandrowa, któr¹ przecina rynna sub-
glacjalna. W powierzchniowych osadach zlewni dominuj¹ piaski luŸne o do-
brej i bardzo dobrej przepuszczalnoœci. Pokrywê glebow¹ tworz¹ tam nieuro-
dzajne gleby bielicowe, pseudobielicowe i rdzawe o kwaœnym odczynie. W
strukturze u¿ytkowania gruntu zlewni bezpoœredniej lasy zajmuj¹ 90%,
u¿ytki zielone i pola uprawne 8% zaœ pozosta³y obszar zajmuj¹ tereny zabu-
dowane. Tworz¹ce zwarte kompleksy obszary leœne dominuj¹ w œrodkowej i
wschodniej czêœci zlewni, natomiast u¿ytki rolne kszta³tuj¹ krajobraz w za-
chodniej czêœci zlewni.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Kosobudno (ryc. 1) ma powierzchniê 58,5 ha (tabela 2) i po³o¿one jest
w rynnie subglacjalnej na wysokoœci 119,6 m n.p.m. O rynnowej genezie misy
jeziornej œwiadczy wskaŸnik wyd³u¿enia wynosz¹cy 2,5, a maksymalna
d³ugoœæ i szerokoœæ wynosz¹ odpowiednio 1350 i 550 m. Nieskomplikowany
przebieg linii brzegowej powoduje, ¿e jest ona s³abo rozwiniêta (wskaŸnik
rozwiniêcia linii brzegowej – 1,16). Brak wyraŸniej zarysowanych pó³wyspów
i przewê¿eñ sprawia, ¿e zbiornik tworzy jeden akwen o równomiernym na-
chyleniu dna. Jedyny g³êboczek znajduje siê we wschodniej czêœci jeziora i
osi¹ga maksymalnie 7,1 m g³êbokoœci. Œrednia g³êbokoœæ jeziora wynosi 3,8
m. Wed³ug klasyfikacji Bogoslaovskyego (1960) jezioro Kosobudno zalicza siê
do zbiorników œrednio g³êbokich.

Œredni¹ objêtoœæ zbiornika szacuje siê na 2227,5 dam3. Œredni roczny
odp³yw z jeziora, obliczony na podstawie wielkoœci œredniego przep³ywu Brdy
na wyp³ywie z jeziora, wynosi 427 312,8 dam3. Rozleg³oœæ obszaru alimenta-
cji powierzchniowej przy jednoczeœnie niewielkiej pojemnoœci jeziora spra-
wia, ¿e jezioro posiada wybitnie tranzytowwy charakter przejawiaj¹cy siê
szybkim tempem wymiany wody w zbiorniku (~2 dni), które jest najwy¿sze
ze wszystkich jezior ZPK. Przeciêtne warunki pionowej wymiany wody w je-
ziorach zlewni Brdy opisuje wskaŸnik opadu wynosz¹cy 620 mm (Atlas 1987)
i parowanie z powierzchni wody 695 mm (Borowiak 2000; Okulanis 1982).

JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody jeziora Kosobudno badana by³a wiosn¹ i latem 2008 roku. Œro-
dowisko wodne jeziora ma odczyn zmieniaj¹cy siê w zakresie od 8,53 do 8,74
(tabela 3). Œwiadczy to o s³abo alkalicznym typie wód jeziornych oraz du¿ej
iloœci rozpuszczonych zwi¹zków buforuj¹cych odczyn (Go³êbiewski 1993). W
sk³adzie jonowym dominuje HCO3 (156,7 mg· l–1) i Ca (43,5 mg· l–1), co jest ty-
powe dla wód powierzchniowych umiarkowanej strefy klimatycznej (Nowiñ-
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ski i in. 2005) Ca³kowite stê¿enie rozpuszczonych soli (253 mg· l–1) oraz war-
toœæ przewodnoœci w³aœciwej na poziomie oko³o 266 µS· cm–1 jest typowa dla
wiêkszoœci przep³ywowych jezior ZPK. Rozpoznanie hydrochemiczne wska-
zuje, i¿ wody jeziora s¹ miêkkie (twardoœæ ogólna 127,1 mg CaCO3· l–1).

Wody zbiornika o wysokim stê¿eniu chlorofilu a (51,6 µg· l–1), niskiej
mêtnoœci (2,4 NTU) i barwie (12,5 HU) klasyfikuj¹cej jezioro pod wzglêdem
zawartoœci rozpuszczonej materii organicznej jako zbiornik oligohumusowy.
Parametry te powoduj¹, ¿e przezroczystoœæ wody wyra¿ona za pomoc¹ wi-
dzialnoœci kr¹¿ka Secchiego wynios³a w okresie wiosennym 2,3 m (tabela 4).
W okresie letnim widzialnoœæ wzros³a (o 0,5 m), co zwi¹zane by³o ze spadkiem
stê¿enia chlorofilu a do 14,2 µg· l–1.

Zawartoœæ substancji biogenicznych w wodach jeziora utrzymuje siê na
wysokim poziomie. Stê¿enie fosforu ogólnego ulega silnym wahaniom w
ci¹gu roku, osi¹gaj¹c minimum wiosn¹ (48 µg· l–1). Latem jego stê¿enie wzra-
sta ponad dwukrotnie, osi¹gaj¹c wartoœæ oko³o 115 µg· l–1. Stosunek iloœci fos-
foru i azotu kszta³tuje siê na poziomie 1 : 19, co wskazuje, i¿ fosfor jest pier-
wiastkiem limituj¹cym produkcjê pierwotn¹ w jeziorze. Stê¿enia azotu, po-
dobnie jak fosforu, osi¹gaj¹ najwy¿sze wartoœci w okresie letnim, maksymal-
nie do 1 750 µg· l–1.

Jezioro Kosobudno jest silnie przep³ywowym zbiornikiem polimiktycz-
nym, charakteryzuj¹cym siê wyrównanymi pionowymi rozk³adami cech œro-
dowiska wodnego. Morfometria niecki i warunki hydrologiczne sprzyjaj¹ po-
limiksji, a mieszanie wód obejmuje zazwyczaj ca³¹ objêtoœæ zbiornika, co
sprawia i¿ strefa epilimnionu siêga do dna a temperatura przekracza 19°C
(ryc. 2). Latem, gdy ustaje oddzia³ywanie wiatru na lustro wody mo¿na zaob-
serwowaæ krótkotrwa³¹ s³abo zaznaczon¹ stratyfikacjê wody w jeziorze.
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pH (zakres) 8,53-8,74
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 266
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 253
barwa (HU) 11,8
mêtnoœæ (NTU) 1,9
ogólny wêgiel organiczny , TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 127,1
HCO3 (mg· l-1) 156,7
Cl (mg· l-1) 8,5
SO4 (mg· l-1) 30
Ca (mg· l-1) 43,5
Mg (mg· l-1) 4,5
Na (mg· l-1) 7,2
K (mg· l-1) 1,8

Tabela3.Sk³adjonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody jeziora Kosobudno

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Kosobudno

fosfor ogólny (µg· l-1) 82
fosforany (µg· l-1) 48
azot ogólny (µg· l-1) 1570
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 629
azot NH4 (µg· l-1) 50
chlorofil a (µg· l-1) 34,8
krzemionka (mg· l-1) 2,83
¿elazo (mg· l-1) -
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 2,55
zasiêg strefy œwietlnej (m) 6,03
transmisja PAR (%) 46,6

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Kosobudno

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Kosobudno



Obliczony œredni wskaŸnik stanu troficznego Carlsona (1977) okreœlane-
go w oparciu o grupê syntetycznych wskaŸników cz¹stkowych wynosi³
TSI=55,6. Wartoœæ ta wskazuje, ¿e jezioro Kosobudno znajduje siê na pogra-
niczu mezotrofii i eutrofii.
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze Kosobudno w roku 2008

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Kosobudno in the year 2008
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Jezioro Kruszyñskie le¿y na
wschód od wsi Przymuszewo,
na obszarze powiatu Brusy w
powiecie chojnickim. Nad jezio-
rem znajduje siê kilka niewiel-
kich osad – Windorp, Kruszyn
oraz Tchórzewo na po³udnio-
wym brzegu zbiornika, Fisze-
wo na zachodnim oraz Peplin
na pó³nocnym. Dziêki temu do-
jazd do jeziora jest ³atwy. Do

zbiornika prowadzi szereg dróg gruntowych, a tak¿e lokalna droga asfaltowa
– z Lubni i Leœna do Kruszyna.

Jezioro po³o¿one jest w pó³nocnej czêœci mezoregionu Równina Charzy-
kowska (Kondracki 2002), na obszarze Sandru Brdy. Zbiornik znajduje siê w
rynnie subglacjalnej, któr¹ zajmuj¹ od pó³nocy jeziora: Dywañskie i Somiñ-
skie. Niecka ta stanowi pocz¹tkowy fragment rynny odwadnianej przez
Zbrzycê, a Jezioro Kruszyñskie stanowi czêœæ systemu rzeczno-jeziornego od-
wadnianego przez tê rzekê.

Otoczenie jeziora tworz¹ przede wszystkim lasy – bory sosnowe. Jednak
wokó³ samego zbiornika znajduje siê w¹ski pas u¿ytków zielonych, a tak¿e
nieliczna, rozproszona zabudowa. Przez jezioro prowadzi szlak kajakowy
“Zbrzyca”, a wokó³ jego brzegów pieszy szlak turystyczny oznaczony kolorem
czarno-¿ó³tym “Literacki Szlak Turystyczny im. Anny £ajming”. Nad jezio-
rem znajduje siê kilka gospodarstw agroturystycznych oraz indywidualna
zabudowa letniskowa.

W planach zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskie-
go Jezioro Kruszyñskie ma stanowiæ fragment p³ata ekologicznego w randze
regionalnej “Dolina rzeki Zbrzycy”. Jezioro Kruszyñskie jest silnie zara-
staj¹cym, p³ytkim zbiornikiem, który jest ostoj¹ ptactwa wodnego, w tym
kormoranów, których kolonia znajduje siê na s¹siednim Jeziorze Somiñskim.
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CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Zlewnia ca³kowita Jeziora Kruszyñskiego wynosi 69,15 km2, przy zlewni bez-
poœredniej siêgaj¹cej 22,23 km2. Iloraz powierzchni drena¿u do powierzchni
jeziora wynosi 15. Jezioro zasilane jest przez rzekê Zbrzycê tworz¹c¹ system
rzeczno-jeziorny z Jeziorem Kruszyñskim. Zbrzyca zasila jezioro od pó³nocy,
dodatkowo, od pó³nocy i zachodu, zbiornik zasilany jest kilkoma ma³ymi,
okresowymi ciekami. Zbrzyca wyp³ywa w po³udniowo-wschodniej czêœci je-
ziora w okolicach osady Windorp, gdzie wartoœæ przep³ywu wynosi 0,91 m3/s.
Szacuje siê, ¿e wielkoœæ odp³ywu jednostkowego z ca³ego obszaru zlewni siê-
ga 12,33 l s-1 km-2. Obszary bezodp³ywowe, w wiêkszoœci o charakterze ch³on-
nym, w zlewni bezpoœredniej jeziora zajmuj¹ 68%. Maksymaln¹ wysokoœæ
168,5 m n.p.m. zlewnia osi¹ga w kulminacji, przez któr¹ przebiega pó³nocny
odcinek topograficznego dzia³u wodnego. Deniwelacja zlewni bezpoœredniej
wynosi 25 metrów, œredni spadek osi¹ga zaœ 5,3 ‰. Ukszta³towanie terenu
zwi¹zane jest z obecnoœci¹ równiny sandrowej, zajmuj¹cej prawie ca³y obszar
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Ryc. 1. Batymetria Jeziora Kruszyñskiego
Fig. 1. Bathymetry of Lake Kruszyñskie

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie

powierzchnia (ha) 461,3
objêtoœæ (dam3) 14 546,3
maksymalna g³êbokoœæ (m) 7,0
œrednia g³êbokoœæ (m) 3,1
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 14,325
œrednie roczne parowanie (mm) 470
œredni opad roczny (mm) 640
czas retencji (lata) 0,51
œredni odp³yw roczny (dam3) 28 697,80

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna Je-
ziora Kruszyñskiego

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Kruszyñskie

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 69,15 (22,23)
gleby bielicowe, rdzawe, tor-

fowe
utwory powierzchniowe piaski luŸne, torfy, piaski

gliniaste,
rzeŸba terenu równina sandrowa,

rynna subglacjalna
dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 12,33

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora Kru-
szyñskiego

Table 1. Characteristics of Lake Kruszyñskie
drainage basin



zlewni bezpoœredniej. Zwi¹zane s¹ z ni¹ piaski luŸne, pokrywaj¹ce 78% po-
wierzchni. Œrodkow¹ czêœæ obszaru przecina szeroka rynna subglacjalna,
której dno wype³niaj¹ utwory torfowe zajmuj¹ce oko³o 10% zlewni. RzeŸbê
urozmaicaj¹ pojedyncze zag³êbienia wytopiskowe oraz niewielki fragment
wysoczyzny morenowej. Utworami powierzchniowymi wystêpuj¹cymi na
wysoczyŸnie s¹ gliny, które zajmuj¹ 12% zlewni.

Pokrywa glebowa zlewni bezpoœredniej Jeziora Kruszyñskiego
nawi¹zuje do wystêpuj¹cych form geomorfologicznych. Tworz¹ j¹ g³ównie
nieurodzajne gleby bielicowe oraz rdzawe (równina sandrowa). Jedynie ob-
szary obfituj¹ce w wodê – doliny cieków i bezpoœrednie otoczenie jeziora, po-
krywaj¹ gleby torfowe. Ma³a przydatnoœæ rolnicza gruntów zlewni jeziora ma
odzwierciedlenie w u¿ytkowaniu terenu. Prawie 90% powierzchni zajmuj¹
lasy, najczêœciej bory sosnowe. Pozosta³e 10% zajmuj¹ u¿ytki zielone – ³¹ki i
pastwiska.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Kruszyñskie po³o¿one na wysokoœci 143,5 m n.p.m. jest du¿ym zbior-
nikiem o powierzchni 461,3 ha (tabela 2). Charakteryzuje siê owalnym
kszta³tem (ryc.1) g³ównego akwenu, od którego odchodzi wyd³u¿ona zatoka,
wcinaj¹ca siê na 1,5 km w pó³nocno-zachodni brzeg jeziora.

D³ugoœæ maksymalna Jeziora Kruszyñskiego osi¹ga wartoœæ 3 360 m,
przy szerokoœci 1 785 m. Wartoœæ wskaŸnika wyd³u¿enia wynosi (1,8), zaœ
g³êbokoœæ œrednia 3,1 m. Linia brzegowa jest œrednio rozwiniêta (wskaŸnik
rozwoju linii brzegowej 1,88), oprócz wyraŸnie wyodrêbnionej pó³nocno-w-
schodniej zatoki, urozmaicona niewielkimi pó³wyspami i zatokami. Na jezio-
rze znajduj¹ siê trzy niewielkie wyspy, dwie w czêœci pó³nocnej i jedna w
po³udniowej. Ich ³¹czna powierzchnia wynosi 1,8 ha. Jezioro Kruszyñskie
jest zbiornikiem silnie zarastaj¹cym. Roœlinnoœæ wynurzona zajmuje blisko
10 ha zwierciad³a wody.

Ukszta³towanie dna jest monotonne, odzwierciedlaj¹ce niewielk¹ g³êbo-
koœci¹ jeziora. Dno zbiornika ³agodnie obni¿a siê ku œrodkowej czêœci, gdzie
znajduje siê rozleg³y g³êboczek o g³êbokoœci maksymalnej wynosz¹cej 7,0 m.
W jego pobli¿u znajduj¹ siê liczne przeg³êbienia i wyp³ycenia (trzy g³êboczki
okreœlone izobat¹ 5,0 m oraz dwa wyp³ycenia o g³êbokoœci 1,6 m). Pó³noc-
no-zachodnia zatoka o g³êbokoœci 3,7 metra stanowi odrêbny akwen jeziora.

Pojemnoœæ jeziora wynosi 14 546,3 dam3, przy czym blisko 65% objêtoœci
wody mieœci siê w przedziale g³êbokoœciowym od 0,0 do 2,5 m, zaœ jego œredni
roczny odp³yw kszta³towa³ siê na poziomie 28 697,8 dam3. Tak wiêc teore-
tyczna ca³kowita pozioma wymiana wody zachodzi dwa razy w roku. Piono-
wa wymiana wody wykazuje przewagê parowania z powierzchni wody (695
mm – Borowiak 2000; Okulanis 1982) nad opadem (640 – Atlas 1987). Œredni
odp³yw roczny, obliczony na podstawie danych IMGW, wynosi 28 697,8 dam3.
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JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody Jeziora Kruszyñskiego by³a badana wiosn¹ i latem 2009 roku.
Wartoœci przewodnoœci w³aœciwej wody przy powierzchni (256 µS· cm–1),
twardoœci ogólnej (110,1 mg CaCO3· l–1) i zawartoœci rozpuszczonych soli (190
mg· l–1) wskazuj¹, i¿ wody Jeziora Kruszyñskiego s¹ pod wzglêdem tych pa-
rametrów typowe dla przep³ywowych jezior ZPK. Odczyn wody nie ulega
wiêkszym wahaniom sezonowym. Zmienia siê on w zakresie 8,84-8,87 pH
(tabela 3), co œwiadczy o s³abo alkalicznym charakterze jeziora (Go³êbiewski
1993).

Analiza g³ównych jonów pozwala zaklasyfikowaæ wody jeziora jako
wody wodorowêglanowo-wapniowe. S¹ one najbardziej charakterystyczne
dla jezior umiarkowanej strefy klimatycznej (Nowiñski i in. 2005). Wszystkie
podstawowe jony wykazywa³y maksymalne stê¿enia w okresie wiosennym, a
minimalne w letnim. Najwiêksze wahania odnotowano w stê¿eniach chlor-
ków i siarczanów. Wody jeziora Kruszyñskiego s¹ mêtne (18,5 NTU), co ma
odzwierciedlenie w bardzo ma³ej przezroczystoœci wody wyra¿onej za pomoc¹
widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego 0,52 m.

Stê¿enia substancji biogenicznych w warstwach powierzchniowych
przyjmowa³y na ogó³ przeciêtne wartoœci, jak na warunki jezior ZPK. Stê¿e-
nie fosforu ogólnego przy powierzchni wody osi¹ga³o najwy¿sze wartoœci wio-
sn¹ (58 µg· l–1), podczas gdy latem obni¿y³o siê do 31 µg· l–1. Zmniejszenie
wartoœci stê¿eñ w okresie letnim zwi¹zane jest z absorpcj¹ tego zwi¹zku
przez rozwijaj¹c¹ siê intensywnie biomasê. Œrednie stê¿enie azotu, wy-
nosz¹ce 1 230 µg· l–1 nale¿y do jednych z wy¿szych wœród jezior ZPK Tabela
4). Stosunek wagowy N : P wynosz¹cy 20 : 1 wskazuje, i¿ fosfor jest pierwiast-
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pH (zakres) 8,84-8,87
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 256
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 190
barwa (HU) 15,3
mêtnoœæ (NTU) 18,5
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 110,1
HCO3 (mg· l-1) 117,4
Cl (mg· l-1) 3,1
SO4 (mg· l-1) 18,75
Ca (mg· l-1) 35,7
Mg (mg· l-1) 5,1
Na (mg· l-1) 3,5
K (mg· l-1) 1,1

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody Jeziora Kruszyñskiego

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Kruszyñskie

fosfor ogólny (µg· l-1) 44,5
fosforany (µg· l-1) 33
azot ogólny (µg· l-1) 1230
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 114
azot NH4 (µg· l-1) 24
chlorofil a (µg· l-1) 27,2
krzemionka (mg· l-1) 2,1
¿elazo (mg· l-1) 0,057
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 0,52
zasiêg strefy œwietlnej (m) 1,71
transmisja PAR (%) 6,87

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora Kruszyñskiego

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Kruszyñskie



kiem limituj¹cym produkcjê pierwotn¹ w zbiorniku. Obliczony wskaŸnik sta-
nu troficznego Carlsona (1977) okreœlanego w oparciu o grupê syntetycznych
wskaŸników wskazuje na siln¹ eutrofizacjê jeziora na granicy z hypertrofi¹.

Jezioro Kruszyñskie ze wzglêdu na niewielk¹ g³êbokoœæ i znaczn¹ po-
wierzchniê lustra wody nie ma trwale wykszta³conej letniej stratyfikacji ter-
micznej wód (ryc. 2). Mieszaniu wiatrowemu podlega ca³a masa wodna od po-
wierzchni do dna, tym samym zbiornik ma charakter polimiktyczny. W wa-
runkach polimiksji pionowe rozk³ady wszystkich parametrów fizycznych,
chemicznych i biologicznych wykazywa³y cechy rozk³adów ortogradowych.
Mimo teoretycznie dobrego wymieszania wód zbiornika w rozk³adzie
niektórych parametrów fizycznych zaznacza³y siê wyraŸne odstêpstwa od
rozk³adów jednorodnych. Od g³êbokoœci 3 metrów wiosn¹ nastêpowa³ spa-
dek stê¿enia tlenu (o 0,8 mg· l–1), przy równoczesnym wzroœcie mêtnoœci (o 3
NTU).
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Kruszyñskim w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Kruszyñskie in the year 2009
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Jezioro Laska po³o¿one jest w
powiecie chojnickim na terenie
gminy Brusy, a zachodni brzeg
jeziora styka siê z granic¹ gmi-
ny Lipnica. Misa jeziora roz-
ci¹ga siê na zachód od wsi La-
ska. Dostêp do jeziora jest trud-
ny ze wzglêdu na podmok³e i
mocno zaroœniête trzcin¹ brze-
gi. Wyp³yniecie na akwen jest
mo¿liwe z po³o¿onego po stronie

zachodniej Jeziora Ksiê¿e. Wzd³u¿ po³udniowego brzegu jeziora Laska bie-
gnie droga leœna, pozwalaj¹ca miejscami na dojœcie w pobli¿e jeziora. Na
wschód od jeziora, przez miejscowoœæ Laska biegnie lokalna droga asfaltowa,
dochodz¹ca do trasy Koœcierzyna – Chojnice, natomiast po pó³nocnej stronie
jeziora przebiega leœna droga prowadz¹ca do Leœnictwa Laska.

W ujêciu fizycznogeograficznego podzia³u regionalnego Polski Kondrac-
kiego (2002) jezioro Laska znajduje siê w granicach makroregionu Pojezierze
Po³udniowopomorskie i mezoregionu Równina Charzykowska.

Jezioro Laska nale¿y do dorzecza Zbrzycy i jest fragmentem du¿ego
zbiornika, sk³adaj¹cego siê z trzech plos, stanowi¹cych odrêbne jeziora. Sys-
tem ten po³o¿ony jest w równole¿nikowej rynnie, której szerokoœæ dochodzi
nawet do 2100 m (Dysarz 2003). Na ten uk³ad sk³adaj¹ siê kolejno od wscho-
du: jezioro Laska, Jezioro Ksiê¿e i Jezioro D³ugie, przez które przep³ywa
Zbrzyca.

Strefa litoralna jeziora Laska jest poroœniêta bardzo gêsto trzcin¹, prze-
chodz¹c¹ na brzegu w w¹ski pas olszy i brzozy. Otoczenie jeziora Laska sta-
nowi¹ w przewadze bory sosnowe i jedynie na wschodnim brzegu wokó³ miej-
scowoœci Laska oraz na pó³noc od jeziora znajduj¹ siê pasy ³¹k i pastwisk oraz
podmok³ych nieu¿ytków.

Jezioro Laska oraz jej otocznie s¹ w niewielkim stopniu zagospodarowa-
ne turystycznie. W po³o¿onej na wschodnim brzegu miejscowoœci Laska, w
budynku dawnego Nadleœnictwa Laska znajduj¹ siê pokoje goœcinne prowa-
dzone przez Nadleœnictwo Przymuszewo. W tej wsi nad rzek¹ Zbrzyc¹ znaj-
duje siê te¿ przystañ kajakowa i pole namiotowe. Przez jezioro przechodzi
szlak kajakowy “Zbrzycy”, ci¹gn¹cy siê od Jeziora Somiñskiego i Kruszy-
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ñskiego do po³¹czenia ze szlakiem “Brdy” w jeziorze Witoczno. Na pó³noc od
jeziora Laska przebiega tak¿e pieszy szlak “Zbrzycy” (niebieski), rozpoczy-
naj¹cy siê w miejscowoœci Swornegacie i opuszczaj¹cy tereny Zaborskiego
Parku Krajobrazowego po stronie wschodniej, w okolicach wsi Orlik. W okoli-
cach jeziora przebiegaj¹ ponadto szlaki rowerowe ZPK. Ze wzglêdu na bogat¹
roœlinnoœæ ramieniow¹ i szuwarów turzycowych oraz liczne miejsca lêgowe
ptactwa wodnego i b³otnego jezioro Laska zosta³o objête ochron¹ rezerwa-
tow¹. W 1977 roku utworzono tu ornitologiczno-wodny rezerwat przyrody
obejmuj¹cy ca³¹ powierzchniê jeziora. W niedalekiej odleg³oœci od jeziora La-
ska znajduj¹ siê inne rezerwaty przyrody, m.in.: “Piecki” i “Nawionek”. W
miejscowoœci Laska rosn¹ ponadto trzy dêby szypu³kowe, objête ochron¹ jako
pomniki przyrody (pomniki przyrody nr: 53, 54, 55). Wœród nich, w starym
parku wokó³ budynku dawnego Nadleœnictwa Laska, jest tzw. “D¹b £okiet-
ka” o obwodzie 8,22 m. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e budynki by³ego nadleœnic-
twa, które s¹ pozosta³oœci¹ zespo³u dworskiego z prze³omu XIX i XX wieku.
Znajduje siê tam miêdzy innymi murowano-szachulcowy szalet z koñca XIX
wieku.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Powierzchnia zlewni ca³kowitej jeziora Laska wynosi 239,77 km2. Wartoœæ
wskaŸnika zlewni w³aœciwej, wyra¿aj¹cego stosunek powierzchni zlewni do
powierzchni jeziora wynosi 340,6. Tak du¿a powierzchnia obszaru alimenta-
cji stwarza warunki do utrzymania sta³ego charakteru przep³ywowego zbior-
nika oraz powoduje jego du¿¹ intensywnoœæ wymiany wody. Do jeziora
dop³ywa od wschodu rzeka Zbrzyca, opuszczaj¹c je w kierunku zachodnim do
Jeziora Ksiê¿e i nastêpnie Jeziora D³ugie. Jeziora te stanowi¹ w³aœciwie je-
den akwen i przep³ywaj¹ca rzeka nie wykazuj¹c na tym odcinku cech pota-
micznych. Lokalizacja na szlaku odp³ywu Zbrzycy sprawia, ¿e rzeka ta jest
g³ównym elementem zasilania jeziora Laska i zlewnia bezpoœrednia, o po-
wierzchni zaledwie 2,61 km2 (bez jeziora), odgrywa minimalne znaczenie w
jego alimentacji. Poza Zbrzyc¹, do jeziora uchodz¹ tak¿e niewielkie cieki od-
wadniaj¹ce tereny podmok³e po³o¿one na po³udniowo-zachodnim i pó³noc-
nym brzegu, a tak¿e wyp³yw z jeziora ¯abionek. Obszary bezodp³ywowe zaj-
muj¹ 24% powierzchni zlewni bezpoœredniej jeziora Laska, zmniejszaj¹c tym
samym udzia³ obszarów aktywnie uczestnicz¹cych w poziomym obiegu wody.
Odp³yw jednostkowy z terenu zlewni bezpoœredniej jeziora wynosi 2,9 l· s–1·
km–2. Obszar zlewni ca³kowitej jeziora Laska odznacza siê natomiast bardzo
du¿¹ regionaln¹ wydajnoœci¹ hydrologiczn¹. Œredni odp³yw jednostkowy
kszta³tuje siê tu na poziomie oko³o 10,2 l· s–1· km–2, co jest spowodowane sil-
nym drena¿em przez Zbrzycê podziemnych poziomów wodonoœnych.

Powierzchnia zlewni jeziora Laska wykazuje niewielk¹ ró¿norodnoœæ
form z wyraŸn¹ dominacj¹ krajobrazu sandrowego. Niemal ca³y obszar zo-
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sta³ ukszta³towany przez akumulacjê piasków i ¿wirów w trakcie dwóch eta-
pów deglacjacji, pierwszej podczas fazy pomorskiej oraz kolejnej w czasie re-
cesji l¹dolodu na pó³noc (Galon 1953). Równiny sandrowe s¹ poprzecinane
licznymi, krzy¿uj¹cymi siê rynnami subglacjalnymi o przebiegu po³udniko-
wym i równole¿nikowym. Taki typ krajobrazu odznacza siê nieznacznym wy-
niesieniem nad poziom morza od 121,4 m n.p.m. do 163 m n.p.m., daj¹c deni-
welacj¹ na poziomie 41,6 m. Œrednia wysokoœæ zlewni oraz œredni spadek wy-
nosz¹ odpowiednio 142,2 m n.p.m. i 23,1‰.

W powierzchniowych osadach zlewni ca³kowitej dominuj¹, typowe dla
obszarów sandrowych, piaski luŸne (tabela 1). W zlewni bezpoœredniej jezio-
ra stanowi¹ one jednak oko³o 9% powierzchni. Pozosta³¹ czêœæ zlewni zaj-
muj¹ torfy i utwory mu³owo-torfowe, powsta³e w wype³nionych wod¹ obni¿e-
niach, wystêpuj¹cych w dnach rynien czy te¿ zag³êbieniach o genezie wytopi-
skowej b¹dŸ eolicznej. Torfowiska powstawa³y tu g³ównie na skutek zl¹do-
wienia jezior (Tobolski 1998). Dominacja utworów piaszczystych i ¿wirowych
u³atwia infiltracjê wód opadowych, zapewniaj¹c dziêki temu dobre zasilanie
wód podziemnych (Marszelewski i Jutrowska 1998).

114 Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego
__________________________________________________________________________________

Ryc. 1. Batymetria jeziora Laska
Fig. 1. Bathymetry of Lake Laska

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie

powierzchnia (ha) 70,4
objêtoœæ (dam3) 1 040,7
maksymalna g³êbokoœæ (m) 3,6
œrednia g³êbokoœæ (m) 1,5
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 3,525
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 74,2
œredni odp³yw roczny (dam3) 77 186,5

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora Laska

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Laska

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 239,77
gleby torfowe, murszowo-mine-

ralne, murszowe, bielicowe
i rdzawe

utwory powierzchniowe piaski luŸne, piaski s³abo
gliniaste, torfy i utwory
mu³owo-torfowe

rzeŸba terenu równina sandrowa, rynna
subglacjalna, dno dolinne,
równiny akumulacji
biogenicznej

dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 10,2

Tabela1.CharakterystykazlewnijezioraLaska
Table1.Characteristicsof LakeLaskadrainage

basin



W zale¿noœci od rodzaju osadów w zlewni jeziora Laska wytworzy³y siê
g³ównie gleby bielicowe i rdzawe oraz torfowe i murszowe. Na piaszczystym
pod³o¿u sandrów powsta³y w procesie glebotwórczym gleby bielicowe kom-
pleksu ¿ytnio-³ubinowego. Natomiast z nagromadzonej masy torfu wytwo-
rzy³y siê gleby torfowe lub murszowe, tworz¹ce siê w procesie murszenia tor-
fu. Pod wzglêdem rolniczej przydatnoœci gleb nale¿¹ one przewa¿nie do kom-
pleksu u¿ytków zielonych s³abego i bardzo s³abego.

G³ówn¹ form¹ u¿ytkowania zlewni bezpoœredniej s¹ lasy (70%) z wyra-
Ÿn¹ dominacj¹ borów sosnowych. Du¿y udzia³ maj¹ tak¿e u¿ytki zielone, któ-
re wraz z podmok³ymi nieu¿ytkami zajmuj¹ oko³o 24% powierzchni nato-
miast grunty orne zajmuj¹ zaledwie 2,5%. Na obszarze zlewni bezpoœredniej
jeziora znajduje siê niewiele miejscowoœci, obszary zabudowane zajmuj¹
wiêc jedynie 0,7%.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Powierzchnia zwierciad³a wody jezioro Laska wynosi 70,4 ha (ryc. 1). Po-
wstanie misy jeziora nale¿y wi¹zaæ z dzia³alnoœci¹ erozyjn¹ wód subglacjal-
nych oraz póŸniejszych procesów m.in. wytapiania bry³ martwego lodu zale-
gaj¹cych w rynnie. Jezioro Laska stanowi fragment wiêkszej misy le¿¹cej w
rynnie subglacjalnej o przebiegu równole¿nikowym. Odp³yw z jeziora jest
w³aœciwie zwê¿eniem misy, która rozszerzaj¹c siê ponownie tworzy Jezioro
Ksiê¿e. Kolejne zwê¿enie jest granic¹ nastêpnego zbiornika – Jeziora D³ugie.
Maksymalna d³ugoœæ jeziora Laska wynosi 1,3 km, przy szerokoœci maksy-
malnej na poziomie 0,8 km. Wyd³u¿enie misy jest wiêc nieznaczne i
kszta³tuje siê na poziomie 1,62. Tak¿e linia brzegowa jeziora, o d³ugoœci 3,525
km, charakteryzuje siê niewielkim stopniem rozwiniêcia z wskaŸnikiem wy-
nosz¹cym 1,19. Jezioro Laska jest p³ytkie i charakteryzuje siê wyrównanym
dnem o przewadze (70%) g³êbokoœci od 1,0 do 2,5 m. Jego maksymalna g³êbo-
koœæ wynosi zaledwie 3,6 m, a g³êbokoœæ œrednia 1,5 m (tabela 2). Warunki ta-
kie s¹ przyczyn¹ retencjonowania niedu¿ej objêtoœci wody na poziomie
1040,7 dam3 oraz sprzyjaj¹ intensywnemu rozwojowi roœlinnoœci szuwaro-
wej i zanurzonej. Z tego powodu osady denne jeziora Laska odznaczaj¹ siê
du¿¹ zawartoœci¹ zwi¹zków organicznych. W³aœciwie ca³e dno zbiornika po-
kryte jest du¿¹ iloœci¹ szcz¹tków pochodzenia roœlinnego w ró¿nym stopniu
rozk³adu.

Œrednia roczna suma opadu atmosferycznego w zlewni jeziora wynosi
600 mm, natomiast wartoœæ parowania z powierzchni wodnej kszta³tuje siê
na poziomie 695 mm. Wskazuje to na wyraŸn¹ przewagê strat w pionowym
obiegu wody. Rekompensowane jest to intensywnym zasilaniem potamicz-
nym rzeki Zbrzycy, która jest g³ównym elementem przychodu w bilansie
wodnym jeziora Laska. Œredni roczny odp³yw z jeziora w 2009 roku wynosi³
natomiast 77186,5 dam3, co odpowiada œredniemu przep³ywowi wy-
nosz¹cemu 2,45 m3· s–1.
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Rozleg³a powierzchnia zlewni w porównaniu z niewielk¹ pojemnoœci¹ re-
tencyjn¹ jeziora oraz znaczne zasilanie skoncentrowanym dop³ywem powo-
duj¹, ¿e jezioro odznacza siê du¿¹ intensywnoœci¹ poziomej wymiany wody.
Obliczona na podstawie objêtoœci odp³ywu i pojemnoœci zbiornika wartoœæ
teoretycznej wymiany wody wynosi 74,2. Oznacza to, ¿e teoretycznie siedem-
dziesi¹t cztery razy w ci¹gu roku (co oko³o 5 dni) nastêpuje ca³kowita, pozio-
ma wymiana wody. Jezioro Laska posiada wiêc cechy zbiornika reolimnicz-
nego, poœredniego pomiêdzy typowo jeziornym i rzecznym.

JAKOŒÆ WODY

Rozpoznanie stanu jakoœci wody jeziora Laska przeprowadzone zosta³o w
2009 roku. Wyniki badañ fizycznych i chemicznych w³aœciwoœci œrodowiska
wodnego wskazuj¹ harmonijny kierunek sukcesji limnologicznej zbiornika.
Na podstawie sk³adu chemicznego jezioro nale¿y zaklasyfikowaæ do typu wo-
dorowêglanowo-wapniowego, który jest najbardziej charakterystyczny dla
obszarów m³odoglacjalnych. Przy ogólnej mineralizacji wód jeziora na pozio-
mie 225 mg· l–1, wyraŸnie zaznacza siê przewaga jonów HCO3- i Ca2+. Warto-
œci pH, mieszcz¹ce siê w zakresie od 8,72 do 8,74, s¹ charakterystyczne dla
s³abo alkalicznego odczynu wody z du¿¹ iloœci¹ zwi¹zków buforuj¹cych od-
czyn (tabela 3). Twardoœæ ogólna wód jeziora wynosi œrednio 136,5 mg· l–1

CaCO3.

Przezroczystoœæ wody, okreœlana widzialnoœci¹ kr¹¿ka Secchiego, wyno-
si³a w okresie badawczym od 1,45 do 1,60 m. Przeciêtne warunki optyczne
spowodowane s¹ g³ównie reolimnicznym typem hydrologicznym jeziora, któ-
ry powoduje dop³yw substancji ze zlewni. Konsekwencj¹ tych procesów jest
doœæ wysoka mêtnoœæ wody na œrednim poziomie 7,3. Wp³yw na widzialnoœæ
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pH (zakres) 8,72-8,74
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 291
zawartoœæ rozpuszczonych soli (mg/L) 225
barwa (HU) 8,8
mêtnoœæ (NTU) 7,3
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 136,5
HCO3 (mg· l-1) 143,4
Cl (mg· l-1) 3,0
SO4 (mg· l-1) 15,0
Ca (mg· l-1) 44,5
Mg (mg· l-1) 5,3
Na (mg· l-1) 3,95
K (mg· l-1) 1,0

Tabela3.Sk³adjonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody jeziora Laska

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Laska

fosfor ogólny (µg· l-1) 56
fosforany (µg· l-1) 30
azot ogólny (µg· l-1) 700
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 21
azot NH4 (µg· l-1) 76
chlorofil a (µg· l-1) 23,9
krzemionka (mg· l-1) 4,50
¿elazo (mg· l-1) 0,014
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,5
zasiêg strefy œwietlnej (m) 4,6
transmisja PAR (%) 36,6

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Laska

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Laska



ma te¿ koncentracja biomasy fitoplanktonu, wyra¿ona stê¿eniem chlorofilu a
w wysokoœci 23,9 µg· l–1.

Pod wzglêdem zawartoœci substancji biogenicznych, mimo du¿ej po-
wierzchni zlewni, wody jeziora Laska mo¿na uznaæ za doœæ dobre jakoœciowo
(tabela 4). Koncentracja fosforu ogólnego w wodzie powierzchniowej by³a
umiarkowana i wynosi³a wiosn¹ 50 µg· l–1, latem natomiast 61 µg· l–1. Letnie
stê¿enie ortofosforanów, bêd¹cych ³atwo przyswajaln¹ form¹ fosforu mine-
ralnego, utrzymywa³o siê na poziomie 40 µg· l–1. Tak¿e stê¿enie azotu ca³ko-
witego œwiadczy³o o dobrym stanie wód jeziora. Koncentracja tego pierwiast-
ka waha³a siê od 600 µg· l–1 wiosn¹ do 800 µg· l–1 latem.

Jezioro Laska pod wzglêdem zaawansowania trofii mo¿na zaliczyæ do
grupy zbiorników o typie eutroficznym. Œrednia wartoœæ indeksu TSI Carslo-
na (1977) wynosi 56,8, co œwiadczy o postêpuj¹cej stopniowo eutrofizacji wód
tego jeziora. Stan troficzny tego jeziora wynika z oddzia³ywania zlewni oraz
morfometrii misy. Wartoœci poszczególnych indeksów wahaj¹ siê od 53,9
(TSISD) do 61,7 (TSIChl) i 62,1 (TSITP). Ogólnie niezbyt wysokie, jak na tego
typu jezioro, wartoœci indeksów TSI wynikaj¹ z przeciêtnej produktywnoœci
jeziora, spowodowane to jest m.in. umiarkowan¹ zawartoœci¹ zwi¹zków bio-
genicznych. Potwierdza to tak¿e wartoœæ indeksu TSITN na poziomie 59,3.

Jezioro Laska jest typowym zbiornikiem polimiktycznym, charaktery-
zuj¹cym siê wielokrotnym w ci¹gu roku ca³kowitym wymieszaniem wody i
jednorodnym œrodowiskiem wodnym w ca³ej objêtoœci. W warunkach poli-
miksji, zw³aszcza w po³¹czeniu z intensywn¹ przep³ywowoœci¹ jeziora, piono-
we rozk³ady wszystkich parametrów fizycznych i chemicznych s¹ wiosn¹ i la-
tem niemal prostoliniowe (ryc. 2). Jedynie na pionowym rozk³adzie mêtnoœci
zauwa¿alny jest wzrost iloœci zawiesin wraz z g³êbokoœci¹. Wody jeziora La-
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Laska w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Laska in the year 2009



ska odznaczaj¹ siê doœæ wysokim natlenieniem, wynosz¹cym wiosn¹ i latem
oko³o 12,5 mg· l–1, co daje nasycenie tlenem rzêdu 130% wiosn¹ i 140%.
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Jezioro Leœno Dolne znajduje
siê na po³udnie od wsi Leœno,
na obszarze gminy Brusy, w po-
wiecie chojnickim. Dojazd do
jeziora jest mo¿liwy szos¹ nr
235, z której nale¿y skrêciæ w
prawo we wsi Zalesie w kierun-
ku Leœna. Jezioro w pó³nocnym
krañcu przylega do wsi Leœno
licz¹cej 669 mieszkañców. Je-
zioro po³o¿one jest w pó³nocnej

czêœci mezoregionu Równina Charzykowska (Kondracki 2002) na obszarze
Sandru Brdy.

Znajduj¹ siê tu dwie atrakcje turystyczne – modrzewiowy koœció³ z XVII
w. oraz cmentarzysko z krêgami kamiennymi kultury wielbarskiej. Krêgi ka-
mienne znajduj¹ siê w lesie na po³udnie od jeziora. Leœno w planach zagospo-
darowania przestrzennego wymienione jest jako zespó³ ruralistyczny podle-
gaj¹cy ochronie. Wieœ stanowi wêze³ szlaków turystycznych. Krzy¿uj¹ siê tu-
taj turystyczne szlaki piesze – “Szlak Zaborski” i “Szlak Zbrzycy” oraz tury-
styczne szlaki rowerowe: “Czarny szlak”, “Greenway Naszyjnik Pó³nocy”
i “Literacki Szlak im. Anny £ajming”. Jezioro Leœno Dolne le¿y tu¿ przy za-
chodniej granicy ZPK. W lesie, oko³o 2 km na po³udnie od Leœna, przy krê-
gach kamiennych, zosta³a utworzona œcie¿ka dydaktyczna dotycz¹ca ku-
rhanów i porastaj¹cych je mchów i porostów.

Dostêp do jeziora jest ³atwy. Od zachodu, wzd³u¿ zbiornika, biegnie asfal-
towa droga z Leœna do Czapiewic. Dostêp do zachodniej czêœci jeziora u³atwia
gruntowa droga z Leœna do Zalesia. Leœno Górne otoczone jest u¿ytkami zie-
lonymi, ³¹kami i pastwiskami oraz polami uprawnymi. Brzegi zbiornika s¹
strome, wciête na oko³o 10 metrów w otaczaj¹cy go teren. Na po³udnie od je-
ziora znajduje siê 6 sztucznych zbiorników, które s¹ zasilane ciekami odwad-
niaj¹cymi rynnê subglacjaln¹.
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JEZIORO LEŒNO DOLNE

Lesno See, Leœno, Leœno Po³udniowe

arkusz mapy topogr.: 324.12 BRUSY
d³./szer. geogr.: 17° 42.0’ E / 53° 56.6’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 36, poz. 97
AJP: Tom II, poz. 337
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CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Leœno Dolne drenuje obszar o powierzchni 73,61 km2 (tabela 1), a jego
zlewnia bezpoœrednia zajmuje 20,88 km2. Zlewnia bezpoœrednia jeziora sta-
nowi obszar Ÿródliskowy rzeki Niechwaszcz, która jest ciekiem bifur-
kuj¹cym. Bifurkacja wymuszona jest przez niewyraŸny przebieg dzia³u wod-
nego pomiêdzy Wd¹ i Brd¹. Przebiega on dnem rynny subglacjalnej stale od-
wadnianej przez Niechwaszcz, tworz¹c bramê wodn¹. Odprowadza swoje
wody do dorzecza Wdy oraz poprzez jezioro Leœno Dolne i M³osinê, do dorze-
cza Brdy. Niechwaszcz jest po³udniowym dop³ywem zbiornika. Od pó³nocy,
jezioro zasilane jest przez M³osinê, która po niespe³na 200 m wyp³ywa z je-
ziora w kierunku zachodnim. Œredni przep³yw M³osiny za ujœciem z jeziora
wynosi 1,61 m3/s. Ponadto, do po³udniowej czêœci zbiornika, dop³ywaj¹ dwa
cieki odwadniaj¹ce zachodni i wschodni fragment zlewni. Gêstoœæ sieci rzecz-
nej wynosi 1,74 km· km–2. Wielkoœæ sp³ywu powierzchniowego ze zlewni
ca³kowitej, wyra¿ona wielkoœci¹ odp³ywu jednostkowego, wynosi 18,3 l· s–1·
km–2. W strukturze hydrograficznej zlewni bezpoœredniej obszary bez-
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 73,61 (20,88)
gleby brunatne wy³ugowane i

kwaœne, bielicowe i
rdzawe, gleby torfowe

utwory powierzchniowe piaski gliniaste, torfy
rzeŸba terenu rzeŸba falista drobno- i

wielkopromienna, równ-
iny sandrowe, wysoczy-
zna morenowa falista,
rynna subglacjalna

dominuj¹ca roœlinnoœæ u¿ytki zielone, pola
uprawne, lasy

odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 23,64

Tabela 1. Charakterystyka zlewni jeziora Leœno
Dolne

Table 1. Characteristics of Lake Leœno Dolne
drainage basin

powierzchnia (ha) 39,5
objêtoœæ (dam3) 1 591,7
maksymalna g³êbokoœæ (m) 8,3
œrednia g³êbokoœæ (m) 4,0
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 3,33
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,04
œredni odp³yw roczny (dam3) 50 773

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora Leœno Dolne

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Leœno Dolne

Ryc. 1. Batymetria jeziora Leœno Dolne
Fig. 1. Bathymetry of Lake Leœno Dolne

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



odp³ywowe zajmuj¹ 49% powierzchni. S¹ to przede wszystkim obszary o cha-
rakterze ewapotranspiracyjnym, z którymi zwi¹zana jest obecnoœæ oczek
wodnych. W zlewni jeziora wystêpuje a¿ 144 tego typu zbiorników, co daje gê-
stoœæ blisko 7 oczek na 1 km2.

Œrednia wysokoœci zlewni wynosi 144,8 m n.p.m., zaœ deniwelacja 19 m,
przy œrednim spadku zlewni siêgaj¹cym zaledwie 6,34‰.

Pó³nocno-wschodni i pó³nocno-zachodni fragment zlewni zajmuj¹ obsza-
ry równiny sandrowej. Po³udniowo-wschodni i po³udniowo-zachodni frag-
ment zajmuj¹ zaœ wysoczyzny morenowe o rzeŸbie falistej. Przez œrodkow¹
czêœæ zlewni przebiega po³udnikowo rynna subglacjalna. W powierzchnio-
wych osadach zlewni dominuj¹ piaski gliniaste, a dno rynny subglacjalnej i
doliny cieków zajmuj¹ utwory torfowe.

Gleby zlewni nale¿¹ do stosunkowo ¿yznych jak na warunki ZPK gleb
brunatnych wy³ugowanych i kwaœnych. Doliny cieków i jeziora zajmuj¹ gle-
by wytworzone na torfach. Jedynie wschodnie fragmenty zlewni pokrywaj¹
gleby bielicowe i rdzawe, typowe dla równin sandrowych.

W strukturze u¿ytkowania gruntów dominuj¹ pola uprawne oraz u¿ytki
zielone (³¹cznie 71%). Lasy, przede wszystkim bory sosnowe, zajmuj¹ jedynie
najbardziej na wschód wysuniêt¹ czêœæ zlewni i zajmuj¹ blisko 29% po-
wierzchni.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Powierzchnia zwierciad³a wody jeziora Leœno Dolne (ryc. 1) wynosi 39,5 ha
(tabela 2), a jego wysokoœæ okreœla izohipsa 133,6 m n.p.m. WskaŸnik
wyd³u¿enia wynosz¹cy 3,7 œwiadczy o rynnowej genezie misy jeziora. Maksy-
malna jego d³ugoœæ wynosi 1415 m. Zbiornik na ca³ej d³ugoœci ma wyrównan¹
szerokoœæ wynosz¹c¹ œrednio 279 m. Oœ jeziora, zwi¹zana z uk³adem rynny
subglacjalnej, ma kierunek po³udnikowy. Linia brzegowa ma nieskompliko-
wany kszta³t (rozwój linii brzegowej – 1,50), bez wyraŸnie wyodrêbnionych
zatok. Jedynie w czêœci œrodkowej jeziora zachodni brzeg wcina siê w nieckê,
tworz¹c niewielki pó³wysep.

Jezioro Leœno Dolne jest zbiornikiem o niewielkiej g³êbokoœci maksy-
malnej (8,3 m). Œrednia g³êbokoœæ jeziora wynosi 4,0 m. Wed³ug klasyfikacji
Bogoslavskyego (1960) jezioro zalicza siê wiêc do zbiorników œrednio g³êbo-
kich. Ukszta³towanie dna misy jest nieskomplikowane. Stoki dna s¹ ³agod-
nie nachylone, jedynie w œrodkowej czêœci jeziora, w s¹siedztwie g³êboczka,
bardziej strome. Pojemnoœæ jeziora wynosi 1 591,7 dam3, przy czym blisko
87% objêtoœci wody mieœci siê w przedziale od 0,0 do 5,0 m. Z uwagi na silnie
przep³ywowy charakter zbiornika, teoretyczna, ca³kowita, pozioma wymia-
na wody w jeziorze nastêpuje blisko 32 razy w ci¹gu roku. Pionowa wymiana
wody wykazuje przewagê strumienia parowania nad strumieniem opadu. W
zlewni Kulawy œredni wskaŸnik opadu wyniós³ 620 mm (Atlas 1987), zaœ pa-
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rowanie kszta³towa³o siê w granicach 695 mm (Borowiak 2000; Okulanis
1982).

JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody jeziora Leœno Dolne badana by³a wiosn¹ i latem 2008 roku. Œro-
dowisko wodne jeziora ma odczyn zmieniaj¹cy siê w zakresie od 8,51 do 8,64
(tabela 3). Œwiadczy to o s³abo alkalicznym charakterze jeziora, w którego
wodzie rozpuszczonych jest du¿o zwi¹zków buforuj¹cych odczyn (Go³êbiew-
ski 1993). W rozk³adzie pionowym wahania pH by³y niewielkie wiosn¹ (od
8,51 do 8,67), latem natomiast wystêpowa³y wiêksze ró¿nice pH (od 7,15 do
8,54). W sk³adzie jonowym dominuj¹ jony HCO3 (162,2 mg· l–1) oraz Ca (48,3
mg· l–1), co jest typowe dla wód powierzchniowych umiarkowanej strefy kli-
matycznej. Ca³kowite stê¿enie rozpuszczonych soli (256 mg· l–1) oraz wartoœæ
przewodnoœci w³aœciwej na poziomie oko³o 272 µS· cm–1 jest typowa dla wiêk-
szoœci przep³ywowych jezior ZPK. Rozpoznanie hydrochemiczne wskazuje, i¿
wody jeziora s¹ miêkkie (twardoœæ ogólna 143,6 mg CaCO3 · l–1).

Wody jeziora wiosn¹ charakteryzuje œrednia mêtnoœæ (4,3 NTU) i bardzo
intensywna barwa (30,2 HU), czego konsekwencj¹ jest ma³a przezroczystoœæ
wody (1,25 m) wyra¿ona za pomoc¹ widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego (tabela 4).
W okresie letnim przezroczystoœæ wody wzros³a do 1,8 m. Zwi¹zane to by³o ze
zmniejszeniem stê¿enia chlorofilu a, którego wartoœæ spad³a z 59,4 µg· l–1

(wiosna) do 26,9 µg· l–1 (lato).
Zawartoœæ substancji biogenicznych w wodach jeziora utrzymuje siê na

wysokim poziomie. Stwierdzono du¿e wahania stê¿enia fosforu ogólnego w
ci¹gu roku. Najmniejsze stê¿enie fosforu (warstwa przypowierzchniowa) za-
obserwowano wiosn¹ (65 µg· l–1). Latem zaœ jego stê¿enie wzros³o ponad trzy-
krotnie, osi¹gaj¹c wartoœæ oko³o 214 µg· l–1. W zbiorniku obserwuje siê rów-
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pH (zakres) 8,51-8,64
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 272
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 256
barwa (HU) 23,1
mêtnoœæ (NTU) 3,3
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 143,6
HCO3 (mg· l-1) 162,2
Cl (mg· l-1) 7,4
SO4 (mg· l-1) 25,4
Ca (mg· l-1) 48,3
Mg (mg· l-1) 5,6
Na (mg· l-1) 5,85
K (mg· l-1) 2,00

Tabela3.Sk³adjonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody jeziora Leœno Dolne

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Leœno Dolne

fosfor ogólny (µg· l-1) 139,5
fosforany (µg· l-1) 98
azot ogólny (µg· l-1) 910
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 395
azot NH4 (µg· l-1) 66
chlorofil a (µg· l-1) 43,2
krzemionka (mg· l-1) 1,91
¿elazo (mg· l-1) -
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,52
zasiêg strefy œwietlnej (m) 4,0
transmisja PAR (%) 31,7

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Leœno Dolne

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres
Lake Leœno Dolne



nie¿ gwa³towny wzrost stê¿enia fosforu ogólnego przy dnie (do 1170 µg· l–1),
co zwi¹zane jest z uwalnianiem tego pierwiastka z osadów dennych. Stosu-
nek iloœci fosforu i azotu kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1 : 15, co wskazuje,
i¿ fosfor jest pierwiastkiem limituj¹cym produkcjê pierwotn¹ w wodzie jezio-
ra. Stê¿enie azotu w warstwie przypowierzchniowej najwy¿sze wartoœci
osi¹ga wiosn¹ (1 000 µg· l–1).

Jezioro Leœno Dolne mimo tranzytowego charakteru jest jeziorem dy-
miktycznym o dwóch okresach homotermii w ca³ej objêtoœci masy wodnej. Ze
wzglêdu na stosunkowo krótkie okresy cyrkulacyjne i wczeœniej kszta³tuj¹c¹
siê stratyfikacjê termiczn¹ z ciep³ym o ma³ej mi¹¿szoœci epilmnionem (ryc. 2)
nale¿y ten zbiornik zaliczyæ do podtypu bradymiktycznego. Wyd³u¿ony
kszta³t misy jeziornej oraz nieskomplikowana linia brzegowa teoretycznie
zwiêkszaj¹ drogê rozbiegu wiatru, jednak po³o¿enie w otoczeniu wzniesieñ i
lasów ogranicza zasiêg mieszania wiatrowego do 3 metrów. Du¿e gradienty
termiczne w termoklinie ograniczaj¹ turbulencyjne zasilanie w tlen i poni¿ej
7 metra (hypolimnion) wystêpuje latem sta³a strefa beztlenowa.

Obliczony wskaŸnik stanu troficznego Carlsona (1977) okreœlany w
oparciu o grupê syntetycznych wskaŸników cz¹stkowych wyniós³ 62,3. War-
toœæ ta wskazuje, ¿e jezioro Leœno Dolne znajduje siê w pocz¹tkowym sta-
dium eutrofii. Przeprowadzona analiza geoekosystemu jeziora wykaza³a, i¿
Jezioro Leœno Dolne znajduje siê w czwartej grupie podatnoœci zlewni na do-
stawê materii i drugiej kategorii odpornoœci jeziora na degradacjê. Zbiornik
nale¿y wiêc do typu geoekosystemów jeziornych o umiarkowanym tempie
eutrofizacji.
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze Leœno Dolne w roku 2008

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Leœno Dolne in the year 2008
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Jezioro Leœno Górne znajduje
siê na pó³noc od wsi Leœno, na
obszarze gminy Brusy w powie-
cie chojnickim. Dojazd do za-
chodniego brzegu jeziora jest
mo¿liwy szos¹ nr 235, a nastêp-
nie (skrêcaj¹c w prawo we wsi
Zalesie) lokaln¹ drog¹ w kie-
runku Leœna. Skrêcaj¹c za wsi¹
w kierunku osady Wysoka Za-
borska i G³ówczewice, dociera-

my do zachodniego brzegu jeziora, które znajduje siê po lewej stronie drogi.
Zachodnia strona zbiornika jest trudniej dostêpna. Prowadz¹ do niej jedynie
œródpolne drogi i œcie¿ki odchodz¹ce na zachód ze wsi Lamk. Zachodnim
brzegiem jeziora biegnie granica ZPK.

Jezioro po³o¿one jest w pó³nocnej czêœci mezoregionu Równina Charzy-
kowska (Kondracki 2002) na obszarze Sandru Brdy. Misa jeziora wype³nia
niewielk¹ przebiegaj¹c¹ po³udnikowo i rozszerzaj¹c¹ siê w kierunku
po³udniowym rynnê subglacjaln¹. Rynna jest odwadniana przez niewielkie
cieki, stanowi¹ce pocz¹tkowy fragment systemu hydrograficznego rzeki
M³osiny. Zlewnia jeziora stanowi obszar Ÿródliskowy tej rzeki, która uchodzi
do wschodniej czêœci zbiornika. Na pó³noc od jeziora Leœno znajduje siê sze-
reg sztucznych zbiorników utworzonych na pó³nocnym dop³ywie jeziora.
Brzegi jeziora s¹ wysokie i strome, jedynie w po³udniowej czêœci p³askie i pod-
mok³e, prawie w ca³oœci zajête pod pola uprawne. Najbardziej na pó³noc wy-
suniête brzegi jeziora porastaj¹ bory sosnowe.

Oko³o 1,5 km na pó³nocny-wschód od jeziora znajduje siê wieœ G³ówcze-
wice, licz¹ca w 2008 roku 252 mieszkañców. Druga osada, Leœno, po³o¿ona
jest oko³o 0,5 km od po³udniowego brzegu jeziora, przy wyp³ywie M³osiny. Le-
œno to atrakcyjna miejscowoœæ, w której najstarsze œlady dzia³alnoœci ludz-
kiej licz¹ ok. 10 tys. lat, a osadnictwo notowane jest od epoki br¹zu. Wieœ liczy
669 mieszkañców (2008 rok). Leœno stanowi wêze³ szlaków turystycznych.
Krzy¿uj¹ siê tutaj szlaki piesze: “Szlak Zaborski”, “Szlak Zbrzycy” oraz rowe-
rowe: “Czarny szlak”, “Greenway Naszyjnik Pó³nocy” i “Literacki Szlak im.
Anny £ajming”.
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JEZIORO LEŒNO GÓRNE

Lesno See, Leœno, Leœno Pó³nocne

arkusz mapy topogr.: 324.34 DZIEMIANY
d³./szer. geogr.: 17° 42.3’ E / 53° 57.2’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 27, poz. 97
AJP: Tom II, poz. 336
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Jezioro i jego otoczenie, pomimo atrakcyjnego po³o¿enia, jest s³abo zago-
spodarowane turystycznie. Wokó³ jeziora brak jest zabudowy, zarówno sta³ej,
jak i letniskowej.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Leœno Górne drenuje obszar o powierzchni 52,73 km2 (tabela 1) przy
zlewni bezpoœredniej zajmuj¹cej 11,26 km2. Iloraz powierzchni drena¿u do
powierzchni jeziora (zlewnia w³aœciwa) wynosi 116,7. Jezioro le¿y na drodze
przep³ywu M³osiny. Wp³ywa ona w po³udniowo-wschodniej czêœci zbiornika,
a wyp³ywa 400 m na po³udnie od dop³ywu, ³¹cz¹c jezioro Leœno Górne z jezio-
rem Leœno Dolne. Dodatkowo, od pó³nocny, jezioro zasila niewielki ciek o
d³ugoœci 1200 metrów. Gêstoœæ sieci rzecznej w zlewni bezpoœredniej osi¹ga
0,43 km· km–2. Zasilanie M³osin¹, której œredni przep³yw na wyp³ywie szaco-
wany jest na 1,35 m3· s–1, powoduje, ¿e œredni roczny odp³yw jednostkowy ze
zlewni wynosi 25,38 l· s–1· km–2. S¹ to bardzo wysokie wartoœci, zwa¿ywszy,
¿e blisko 84% zlewni bezpoœredniej jeziora stanowi¹ obszary bezodp³ywowe,
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Ryc. 1. Batymetria jeziora Leœno Górne
Fig. 1. Bathymetry of Lake Leœno Górne

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie

powierzchnia (ha) 45,0
objêtoœæ (dam3) 1 440,0
maksymalna g³êbokoœæ (m) 7,7
œrednia g³êbokoœæ (m) 3,2
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 3,79
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,03
œredni odp³yw roczny (dam3) 42 573,6

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora Leœno Górne

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Leœno Górne

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 52,73 (bezpoœrednia
11,26)

gleby gleby bielicowe, pseudo-
bielicowe i rdzawe, gleby
torfowe

utwory powierzchniowe gliny, torfy, piaski luŸne
rzeŸba terenu falista rzeŸba wysoczyzn

morenowych, równina
sandrowa, dno dolinne

dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy: bory sosnowe, u¿ytki
zielone, pola uprawne

odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 25,38

Tabela 1. Charakterystyka zlewni jeziora Leœno
Górne

Table 1. Characteristics of Lake Leœno Górne
drainage basin



w wiêkszoœci o charakterze ewapotranspiracyjnym. Na obszarach endoreicz-
nych wystêpuj¹ oczka wodne (13 zbiorników) stanowi¹ce istotny element
krajobrazu zlewni.

Wysoczyznowe otoczenie jeziora (na œredniej wysokoœci 162 m n.p.m.)
i po³o¿enie zbiornika w rynnie subglacjalnej sprawiaj¹, ¿e deniwelacja zlew-
ni wynosi 56,3 m. Œredni spadek zlewni osi¹ga wartoœæ 16,7‰. Wysokoœæ bez-
wzglêdna zlewni roœnie w kierunku pó³nocnym, osi¹gaj¹c maksimum (190 m
n.p.m.) na pó³nocno-wschodnim odcinku topograficznego dzia³u wodnego od-
dzielaj¹cego dorzecza Brdy i Wdy.

Formy ukszta³towania zlewni s¹ typowe dla obszarów m³odoglacjalnych.
Wschodni¹ i zachodni¹ czêœæ zlewni zajmuj¹ wysoczyzny morenowe o rzeŸbie
falistej (z licznymi zag³êbieniami o genezie wytopiskowej) rozciête rynn¹ su-
bglacjaln¹. Jedynie po³udniowo-zachodni fragment zlewni charakteryzuje
rzeŸba typowa dla równin sandrowych. W powierzchniowych osadach zlewni
dominuj¹ gliny o s³abej przepuszczalnoœci. Dno rynny subglacjalnej
wype³niaj¹ utwory torfowe, a równinê sandrow¹ tworz¹ piaski fluwioglacjal-
ne.

Pokrywê glebow¹ zlewni tworz¹ gleby bielicowe oraz pseudobielicowe i
rdzawe, o s³abej ¿yznoœci. W dnie rynny subglacjalnej wystêpuj¹ gleby torfo-
we, a na obszarze sandru – gleby bielicowe.

W strukturze u¿ytkowania gruntów lasy zajmuj¹ 48%, a u¿ytki zielone i
pola uprawne 52%. Tworz¹ce zwarte kompleksy obszary leœne dominuj¹ w
œrodkowej i wschodniej czêœci zlewni, natomiast u¿ytki rolne kszta³tuj¹ kra-
jobraz w zachodniej czêœci zlewni.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Leœno Górne ma powierzchniê 45,0 ha (tabela 2) i jest po³o¿one na wy-
sokoœci 134,3 m n.p.m.. O rynnowej genezie misy jeziornej œwiadczy wska-
Ÿnik wyd³u¿enia wynosz¹cy 3,68, a maksymalna d³ugoœæ i szerokoœæ wynosi
odpowiednio 1620 i 440 m. Nieskomplikowany przebieg linii brzegowej oraz
obecnoœæ tylko kilku, niewielkich i p³ytko wcinaj¹cych siê zatok powoduje, ¿e
linia brzegowa jest s³abo rozwiniêta (wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej –
1,59). Brak wyraŸniej zarysowanych pó³wyspów i przewê¿eñ sprawia, ¿e
zbiornik tworzy jeden akwen o równomiernym nachyleniu dna. Jedyny
g³êboczek znajduje siê w œrodkowej czêœci jeziora i osi¹ga maksymalnie 7,7 m
g³êbokoœci (ryc. 1). Œrednia g³êbokoœæ jeziora wynosi 3,2 m, a wiêc wed³ug kla-
syfikacji Bogoslavskyego (1960) jezioro Leœno Górne zalicza siê do zbiorni-
ków œrednio g³êbokich.

Œredni¹ objêtoœæ zbiornika szacuje siê na 1440,0 dam3. Œredni roczny
odp³yw z jeziora, obliczony na podstawie wielkoœci œredniego przep³ywu
M³osiny na wyp³ywie z jeziora, wynosi 42 573,6 dam3. Rozleg³oœæ obszaru ali-
mentacji powierzchniowej przy jednoczeœnie niewielkiej pojemnoœci jeziora
sprawia, ¿e wymiana wody w jeziorze zachodzi ponad 29 razy w ci¹gu roku.
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Pionowa wymiana wody wykazuje przewagê strumienia parowania nad
strumieniem opadu. W zlewni M³osiny œredni wskaŸnik opadu wyniós³ 620
mm (Atlas 1987), zaœ parowanie kszta³towa³o siê w granicach 695 mm (Boro-
wiak 2000; Okulanis 1982).

JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody jeziora Leœno Górne badana by³a wiosn¹ i latem 2008 roku. Œro-
dowisko wodne jeziora ma odczyn zmieniaj¹cy siê w zakresie od 8,83 do 8,82
(tabela 3). Œwiadczy to o s³abo alkalicznym typie wód jeziora oraz du¿ej iloœci
rozpuszczonych zwi¹zków buforuj¹cych odczyn (Go³êbiewski 1993). W
sk³adzie jonowym dominuj¹ jony wodorowêglanowe (153,75 mg· l–1) i jony
wapnia (45,05 mg· l–1), co jest typowe dla wód powierzchniowych umiarko-
wanej strefy klimatycznej. Wartoœæ przewodnoœci w³aœciwej na poziomie
oko³o 254 µS· cm–1 jest typowa dla przep³ywowych jezior ZPK. Rozpoznanie
hydrochemiczne wskazuje, i¿ wody jeziora s¹ miêkkie (twardoœæ ogólna 137,6
mg CaCO3 · l–1).

Wody zbiornika charakteryzuje œrednia mêtnoœæ (4,0 NTU) i intensywna
barwa (16,35 HU), co powoduje, ¿e widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego wynosi
przeciêtnie 1,35 m (tabela 4). Latem przezroczystoœæ wody nieznacznie
wzrasta (o 0,1 m), co zwi¹zane jest ze spadkiem stê¿enia chlorofilu a.

Zawartoœæ substancji biogenicznych w wodach jeziora utrzymuje siê na
wysokim poziomie. Stê¿enie fosforu ogólnego ulega silnym wahaniom w
ci¹gu roku, osi¹gaj¹c minimum wiosn¹ (56 µg· l–1). Latem jego stê¿enie wzra-
sta blisko trzykrotnie, osi¹gaj¹c wartoœæ oko³o 150 µg· l–1. W zbiorniku obser-
wuje siê równie¿ wzrost stê¿enia fosforu ogólnego przy dnie, co zwi¹zane jest
z uwalnianiem tego pierwiastka z osadów dennych. Stosunek wagowy fosfo-
ru do azotu kszta³tuje siê na poziomie 1 : 12, co wskazuje, i¿ fosfor jest pier-
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pH (zakres) 8,83-8,82
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 254
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 241
barwa (HU) 16,35
mêtnoœæ (NTU) 4,0
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 137,6
HCO3 (mg· l-1) 153,75
Cl (mg· l-1) 6,0
SO4 (mg· l-1) 21,65
Ca (mg· l-1) 45,05
Mg (mg· l-1) 6,1
Na (mg· l-1) 5,25
K (mg· l-1) 1,5

Tabela3.Sk³ad jonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody jeziora Leœno Górne

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Leœno Górne

fosfor ogólny (µg· l-1) 101
fosforany (µg· l-1) 41
azot ogólny (µg· l-1) 1205
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 529
azot NH4 (µg· l-1) 54,5
chlorofil a (µg· l-1) 58,75
krzemionka (mg· l-1) 1,995
¿elazo (mg· l-1) -
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,35
zasiêg strefy œwietlnej (m) 3,54
transmisja PAR (%) 27,3

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Leœno Górne

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Leœno Górne



wiastkiem limituj¹cym produkcjê pierwotn¹ w jeziorze. Stê¿enia azotu, po-
dobnie jak fosforu, osi¹gaj¹ najwy¿sze wartoœci w okresie letnim, maksymal-
nie do 1 730 µg· l–1.

Jezioro Leœno Górne jest silnie przep³ywowym zbiornikiem polimiktycz-
nym, charakteryzuj¹cym siê wyrównanymi, pionowymi rozk³adami cech ja-
koœciowych œrodowiska wodnego. Latem obserwuje siê jednak s³abo zazna-
czon¹ stratyfikacjê wody w jeziorze. Morfometria niecki i warunki hydrolo-
giczne sprzyjaj¹ zasadniczo polimiksji, a mieszanie obejmuje ca³¹ objêtoœæ
zbiornika. Sprawia to, i¿ strefa epilimnionu siêga do dna, a temperatura wód
naddennych przekracza 15°C (ryc. 2).

Obliczony wskaŸnik stanu troficznego Carlsona, jako œrednia ze wska-
Ÿników cz¹stkowych, wynosi³ TSI=59,8. Wartoœæ ta wskazuje, ¿e jezioro Le-
œno Górne znajduje siê na pograniczu mezotrofii i eutrofii.
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze Leœno Górne w roku 20069

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Leœno Górne in the year 20069
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Jezioro £¹ckie po³o¿one jest w
gminie Brusy powiatu chojnic-
kiego. Zbiornik znajduje siê w
obrêbie obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000
“Wielki Sandr Brdy” oraz otuli-
ny Parku Narodowego Bory Tu-
cholskie, a biegn¹ca wzd³u¿
po³udniowego brzegu jeziora
droga wojewódzka nr 236 Bru-
sy – Konarzyny, wyznacza gra-

nicê pó³nocn¹ tego parku narodowego.
Bezpoœrednie dotarcie do jeziora jest mo¿liwe w miejscowoœci Drzewicz

(po³o¿onej przy drodze wojewódzkiej nr 236 Brusy – Konarzyny). Wzd³u¿
wschodniego brzegu jeziora biegnie zielony szlak pieszy BY 2056 Bru-
sy – Drzewicz, którym mo¿na dotrzeæ do pola namiotowego zlokalizowanego
nad pó³nocnym brzegiem jeziora, a wzd³u¿ brzegu po³udniowo-zachodniego
przebiega niebieski pieszy “Szlak Brdy” (BY 202n). Ponadto wzd³u¿ jeziora
biegnie szlak wodny Brdy, która jest dostêpna dla kajaków na ³¹cznej d³ugo-
œci 233 km.

Zgodnie z podzia³em Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondrac-
ki 2000) jezioro znajduje siê w podprowincji Pojezierza Po³udniowoba³tyckie
(314), w obrêbie makroregionu Pojezierze Po³udniowopomorskie (314.6-7), w
mezoregionie Równina Charzykowska (314.67). Natomiast w ujêciu Kowa-
lewskiego (2002) jezioro oraz jego zlewnia nale¿¹ do krainy Borów Tuchol-
skich, obszaru wytyczonego na podstawie kryterium genetycznego i litolo-
gicznego obejmuj¹cego sandr Brdy oraz Wdy.

Jezioro £¹ckie wraz z jeziorami Ma³o³¹ckim, Dybrzk oraz Kosobudno
tworzy zwarty kompleks zbiorników znajdujcych siê na szlaku przep³ywu
rzeki Brdy, bêd¹cych w zasiêgu cofki oddalonego o ok. 15,5 km w dó³ rzeki
stopnia wodnego Mylof (Nowicka 2003).

Misa jeziora tworzy zag³êbienie w dnie jednej z najd³u¿szych rynien sub-
glacjalnych w Polsce (28,5 km) – erozyjno-egzaracyjnej rynnie G³uche – Trze-
mieszno (Dysarz 2003). W obrêbie zlewni bezpoœredniej jeziora rynna osi¹ga
szerokoœæ od 750 do 2000 m i zaliczana jest do obszarów najciekawszych pod
wzglêdem form krajobrazu Zaborskiego Parku Krajobrazowego (ZPK). Naj-
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wy¿sze (siêgaj¹ce 18,6 m ponad lustro wody) i najbardziej strome (do 24,8%)
s¹ jej pó³nocno-wschodnie zbocza poroœniête sosnowym lasem. Znacznie
³agodniejsze jest zbocze po³udniowo-wschodnie, gdzie znajduje siê wieœ Drze-
wicz, bêd¹ca czêœci¹ sk³adow¹ so³ectwa Swornegacie. Wieœ liczy zaledwie 8
mieszkañców (2008 r.), jednak charakteryzuje siê jedn¹ z najwiêkszych na
terenie ZPK koncentracj¹ zainwestowania turystycznego, uniemo¿liwiaj¹c¹
powiêkszenie Parku Narodowego Bory Tucholskie w kierunku pó³nocnym
(PrzewoŸniak 2003). Znajduj¹ siê tu 3 du¿e oœrodki wypoczynkowe oraz pole
namiotowe (nad jeziorem Dybrzk), a ze znajduj¹cego siê we wsi mostu na
Brdzie roztacza siê du¿ej wartoœci widok na jezioro £¹ckie oraz znajduj¹ce
siê poni¿ej jezioro Dybrzk (Lipiñska 2003).

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Obszar drena¿u jeziora £¹ckiego (o powierzchni 1706,84 km2) w 99,7% obej-
muje zlewniê Brdy po ujœcie do jeziora i znacznie wykracza poza granice Za-
borskiego Parku Krajobrazowego (ZPK). Wobec 1484. krotnej przewagi ob-
szaru zasilania nad powierzchni¹ zbiornika, ma ono wybitnie przep³ywowy
charakter, którego cechuje du¿a intensywnoœæ poziomej wymiany wody (raz
na 9,5 dnia).

Jezioro posiada na pó³nocy szerokie po³¹czenie z Jeziorem Ma³o³¹ckim,
za poœrednictwem którego zasilane jest wodami Brdy w szacowanej iloœci
oko³o 13,5 m3· s–1 (7,9 l· s–1· km–2). Do pó³nocno-wschodniego akwenu jeziora
uchodzi jeden bardzo krótki (o d³ugoœci ok. 125 m) ciek odprowadzaj¹cy wody
z niewielkiego zarastaj¹cego (stanowiska podlegaj¹cej ochronie rdestnicy
nitkowatej) zbiornika œródleœnego. Od po³udnia jezioro zasilane jest przez
dwa rowy drenuj¹ce niewielkie dolinki, przy czym w dnie jednej z nich znaj-
duje siê Ÿród³o o wydajnoœci ok. 0,5 dm3· s–1. Wielkoœæ sp³ywu powierzchnio-
wego ze zlewni bezpoœredniej, wyra¿ona wielkoœci¹ odp³ywu jednostkowego,
szacowana jest na 4,76 l· s–1· km–2 (tabela 1).

Zlewnia bezpoœrednia jeziora (o powierzchni 5,9 km2), w ca³oœci znaj-
duj¹ca siê w obrêbie ZPK, charakteryzuje siê du¿¹ jeziornoœci¹ (19,7%), s³abo
rozwiniêt¹ sieci¹ rzeczn¹ (gêstoœæ wyra¿ona wspó³czynnikiem Neumanna
wynosi 0,16 km· km–2) oraz przewag¹ obszarów egzoreicznych (62,6%) w
strukturze hydrograficznej.

Ró¿nica wysokoœci (deniwelacja) w obrêbie zlewni przyjmuje wartoœæ
31,4 m, a œredni spadek 13‰. Œrednia wysokoœæ zlewni wynosi 134,9 m
n.p.m., a maksymaln¹ – 150,6 m n.p.m., osi¹ga ona w obrêbie wzniesienia
sandrowego, którym przebiega pó³nocna jej granica.

Oœ zlewni wyznacza rynna subglacjalna wype³niona wodami jeziora
£¹ckiego, po obu stronach której rozpoœciera siê równina sandrowa z
zag³êbieniami po martwym lodzie, a miejscami z pagórkami eolicznymi. W
powierzchniowych osadach zlewni dominuj¹ przewiane piaski i ¿wiry wod-
nolodowcowe fazy pomorskiej o œredniej przepuszczalnoœci, a dno rynny sub-
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glacjalnej w po³udniowym otoczeniu jeziora wyœcie³ane jest s³abo przepusz-
czalnymi holoceñskimi mu³kami, piaskami i kred¹ jeziorn¹. Na utworach
tych wykszta³ci³y siê gleby bielicowe w³aœciwe i pseudobielicowe 7. komplek-
su ¿ytnio-³ubinowego rolniczej przydatnoœci gleb. Dna krótkich dolinek s¹
miejscem akumulacji materii organiczno-mineralnej (holoceñskie torfy o
zmiennej przepuszczalnoœci) z glebami torfowymi kompleksu u¿ytków zielo-
nych s³abego i bardzo s³abego.

W strukturze u¿ytkowania zlewni bezpoœredniej dominuj¹ powierzchnie
leœne (90,6% powierzchni drena¿u), zbudowane ze zbiorowisk sosnowego
boru suchego i œwie¿ego, a oko³o 9,4% powierzchni przypada na u¿ytki zielo-
ne, tereny rekreacyjne i zabudowane (okolice Drzewicza).

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro £¹ckie jest zbiornikiem o powierzchni 115 ha (liczonej bez wschodnie-
go akwenu Jeziora Ma³o³¹ckiego), tym samym jest ono szóstym co do wielko-
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Ryc. 1. Batymetria Jeziora £¹ckiego
Fig. 1. Bathymetry of Lake £¹ckie

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie

powierzchnia (ha) 115,0
objêtoœæ (dam3) 10717,4
maksymalna g³êbokoœæ (m) 19,0
œrednia g³êbokoœæ (m) 9,3
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 6,1
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 0,025
œredni odp³yw roczny (dam3) 426682,1

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna Je-
ziora £¹ckiego

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
£¹ckie

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 4,7
gleby bielicowe w³aœciwe i pseu-

dobielicowe, torfowe
utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry wodnolodow-

cowe, mu³ki, kreda jeziorna
rzeŸba terenu równina sandrowa, rynna

subglacjalna
dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 4,76

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora
£¹ckiego

Table1.CharacteristicsofLake£¹ckiedrainage
basin



œci akwenem ZPK. Rzêdna zwierciad³a wody znajduje siê na wysokoœci 119,2
m n.p.m. Wyd³u¿on¹ nieckê (wskaŸnik wyd³u¿enia – 2,0) o równole¿nikowym
przebiegu osi pod³u¿nej charakteryzuje umiarkowane rozwiniêcie linii brze-
gowej (wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej – 1,6). Jezioro posiada dwie wy-
raŸne zatoki – jedn¹ na pó³nocy, drug¹ w czêœci po³udniowo-wschodniej (ryc.
1). Maksymalna d³ugoœæ jeziora wynosi 1,8 km, a szerokoœæ maksymalna
0,87 km.

Niecka Jeziora £¹ckiego o pojemnoœci 10717,4 dam3 ma kszta³t parabo-
loidalny (wskaŸnik g³êbokoœciowy – 0,49). Wzd³u¿ brzegu po³udniowo-za-
chodniego p³ycizny przybrze¿ne s¹ w¹skie i szybko przechodz¹ w stromo opa-
daj¹cy stok o nachyleniu do 30%. Z kolei przy brzegu pó³nocnym w sposób
³agodny opadaj¹ ku œrodkowi jeziora (nachylenie 2,1%).

Jezioro nale¿y do g³êbokich (g³êbokoœæ œrednia 9,3 m) i jest ósmym pod
wzglêdem g³êbokoœci zbiornikiem ZPK. Maksymaln¹ g³êbokoœæ (19 m) osi¹ga
zbiornik w pó³nocno-zachodniej czêœci akwenu.

Zestawienie elementów bilansu wodnego wskazuje na dominuj¹cy
udzia³ dop³ywu powierzchniowego (99,4%) w strukturze zasilania tego re-
olimnicznego i aktywnego hydrologicznie zbiornika. Strumieñ dop³ywu pod-
ziemnego ma bardzo ograniczone znaczenie (rzêdu 0,5%), jednak wyra¿ony w
wartoœciach bezwzglêdnych (2001,42 dam3) oraz odniesiony do powierzchni
zlewni bezpoœredniej jest znacz¹cy (13,5 l· s–1· km–2). Na alimentacjê woda-
mi opadowymi przypada zaledwie 0,1% ogó³u zasilania. Jako przeciêtn¹ wie-
loletni¹ wartoœæ wskaŸnika opadu dla obszaru ZPK przyjêto wartoœæ 600 mm
(Bogdanowicz, Krajewska 2008), zaœ ewaporacji – 695 mm, która to wielkoœæ
uwa¿ana jest za reprezentatywn¹ dla œrednich i du¿ych jezior Równiny Cha-
rzykowskiej (Borowiak 2000; Okulanis 1982).

Przeciêtny roczny odp³yw z jeziora wynosi 426682,1 dam3 (tabela 2), co
jest równowa¿ne œredniemu rocznemu przep³ywowi Brdy w miejscu jej
wyp³ywu ze zbiornika (profil Drzewicz) wynosz¹cemu 13,53 m3· s–1 (7,92 l·
s–1· km–2).

JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody Jeziora £¹ckiego badana by³a w roku 2009. Pod wzglêdem
sk³adu chemicznego wody jeziora w okresie badawczym reprezentowa³y cha-
rakterystyczny dla krajobrazu m³odoglacjalnego typ wodorowêglano-
wo-wapniowy (wody dwujonowe zgodnie z klasyfikacj¹ Szczukariewa-
Prik³oñskiego), z powszechnym w wodach s³odkich sk³adem jonowym opisa-
nym szeregiem kationów (rCa2+ > rMg2+ > rNa+ > rK+) oraz anionów (rHCO3-

> rSO42- > rCl-).
Z rozpoznania hydrochemicznego wynika, i¿ wody jeziora s¹ wodami

bardzo s³odkimi, o zawartoœci rozpuszczonych soli na poziomie 224 mg· l–1,
nale¿¹cymi do jednych z najbardziej zmineralizowanych wód jeziornych na
terenie ZPK. S¹ to wody miêkkie, o twardoœci ogólnej wynosz¹cej 2,65 mval·
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l–1. Wody te s¹ dobrze zbuforowane, a ich pojemnoœæ buforowa wynosi 132,5
mg· l–1 CaCO3. Zakres zmian odczynu, mieszcz¹cy siê w granicach 8,6-8,89
pH wskazuje, i¿ s¹ one s³abo zasadowe (tabela 3).

Wody jeziora cechuj¹ siê podwy¿szon¹ jak na warunki ZPK mêtnoœci¹,
zw³aszcza w sezonie letnim (11,8 NTU) oraz barw¹ (8,75 HU) pozwalaj¹c¹ za-
liczyæ go do zbiorników ultraoligohumusowych. Przezroczystoœæ wody, wyra-
¿ona widzialnoœci¹ kr¹¿ka Secchiego, utrzymuje siê na stosunkowo niskim
poziomie i wykazuje niewielkie zmiany sezonowe (1,45-1,9 m).

Strefa œwietlna w jeziorze obejmuje warstwê wody do g³êbokoœci 5,1 m.
Warstwa trofogeniczna stanowi ponad 63% objetoœci wód jeziora. Transmisja
promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) wynosi 40,6% (wspó³czyn-
nik dyfuzyjnego os³abiania oœwietlenia Kd=0,902 m–1 ). W klasyfikacji optycz-
nej wód jeziornych (Borowiak 2009) Jezioro £¹ckie reprezentuje typ IIIb cha-
rakterystyczny dla jezior przejœciowych pomiêdzy mezo- i eutrofi¹ lub
bêd¹cych w pocz¹tkowym stadium eutrofii.

Zawartoœæ substancji biogenicznych (zw³aszcza fosforu) w wodach jezio-
ra nale¿y do jednych z najwy¿szych wœród przebadanej grupy zbiorników (ta-
bela 4). Stê¿enia fosforu ogólnego przyjmowa³y wartoœci od 34 µg· l–1 wiosn¹
do 79 µg· l–1 latem, przy czym w sierpniu fosfor fosforanowy stanowi³ ponad
80% fosforu ca³kowitego obecnego w wodzie. Równie¿ wy¿sze od przeciêtnych
by³y w wodach Jeziora £¹ckiego stê¿enia azotu ogólnego (660-740 µg· l–1), a
wiosn¹ – najwy¿sze dla jezior ZPK – stê¿enia azotu amonowego (79 µg· l–1).
Wody jeziora charakteryzowa³a tak¿e ponadprzeciêtna zawartoœæ biomasy
fitoplanktonu, wyra¿ona stê¿eniem chlorofilu a. Podczas wiosennego maksi-
mum wynosi³o ono 44,1 µg· l–1, znacznie ni¿sze by³o latem – 16,5 µg· l–1. Sto-
sunek N:P = 8:1 (wagowo), przy jednoczeœnie wysokim stê¿eniu ³atwo przy-
swajalnych fosforanów, mo¿e wskazywaæ, i¿ pierwiastkiem limituj¹cym pro-
dukcjê pierwotn¹ w okresie letnim 2009 r. by³ azot.
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pH (zakres) 8,6-8,89
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 308,5
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 223,9
barwa (HU) 8,75
mêtnoœæ (NTU) 7,5
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 132,5
HCO3 (mg· l-1) 140,6
Cl (mg· l-1) 7,9
SO4 (mg· l-1) 15,0
Ca (mg· l-1) 43,3
Mg (mg· l-1) 6,0
Na (mg· l-1) 6,4
K (mg· l-1) 1,6

Tabela3.Sk³adjonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody Jeziora £¹ckiego

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake £¹ckie

fosfor ogólny (µg· l-1) 56,5
fosforany (µg· l-1) 66 (lato)
azot ogólny (µg· l-1) 700
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 80 (wiosna)
azot NH4 (µg· l-1) 40
chlorofil a (µg· l-1) 30,3
krzemionka (mg· l-1) 4,4
¿elazo (mg· l-1) 0,0
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,68
zasiêg strefy œwietlnej (m) 5,1
transmisja PAR (%) 40,6

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora £¹ckiego

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake £¹ckie



Stan troficzny jeziora, wyra¿ony œredni¹ wartoœci¹ wskaŸnika trofii
Carlsona (1977) wynosz¹c¹ 56,5, odpowiada stadium mezotrofii. Najkorzyst-
niej przedstawia siê ocena stanu trofii zbiornika okreœlona na podstawie
wartoœci wskaŸnika dotycz¹cego stê¿eñ azotu ogólnego (TSITN = 49,3) oraz
widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego (TSISD = 52,7). Znacznie gorzej (wskazuj¹ca
na eutrofiê) wypada ocena okreœlona na podstawie wskaŸnika odnosz¹cego
siê do stê¿enia fosforu ogólnego (TSITP= 61,1) oraz stê¿eñ chlorofilu a (TSICHL

= 62,9).

Jezioro £¹ckie jest typem zbiornika dymiktycznego o przeciêtnym czasie
trwania mieszania wiosennego i jesiennego (eumiksja). Podczas trwania
stratyfikacji letniej epilimnion siêga³ do g³êbokoœci 5,5 m, tym samym mie-
szaniu wiatrowemu podlega³o blisko 48% objêtoœci wody (ryc.2). Stê¿enie tle-
nu w sierpniu w warstwie przypowierzchniowej wynosi³o 11 mg· l–1, jednak
ju¿ na 6. metrach (dolna granica epilimnionu) pojawia³ siê niedobór tlenu (<
6,5 mg· l–1), a poni¿ej 8 metra wystêpowa³y warunki beztlenowe (< 1 mg· l–1).
Deficyty tlenowe obejmowa³y wiêc ponad 52% objêtoœci zbiornika. Wraz z
g³êbokoœci¹ spada³ odczyn wody (do 7,6 pH przy dnie) oraz stê¿enie chlorofi-
lu a. Rozk³ady tego ostatniego wskazuj¹ na wyraŸne epilimniczne maksi-
mum, wystêpuj¹ce przy powierzchni wiosn¹ i na g³êbokoœci 3 m latem.

Jezioro £¹ckie jest zbiornikiem umiarkowanie odpornym na zagro¿enia
degradacyjne, nale¿¹cym do drugiej kategorii podatnoœci na degradacjê
(Ocena… 2003). Najmniej korzystnie przedstawia siê niewielka objêtoœæ
zbiornika w stosunku do d³ugoœci jego linii brzegowej (wspó³czynnik Schin-
dlera) oraz znaczna wymiana wód w ci¹gu roku. Zapewnieniu dobrej jakoœci
wód sprzyja natomiast niewielka presja antropogeniczna ze strony zlewni:
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze £¹ckim w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake £¹ckie in the year 2009



wody zasilaj¹ce zbiornik s¹ czyste, brak punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ,
a w zlewni bezpoœredniej przewa¿aj¹ powierzchnie leœne. W roku 2003 wody
jeziora zakwalifikowane zosta³y do II klasy czystoœci wed³ug Systemu Oceny
Jakoœci Jezior, a pod wzglêdem sanitarnym do I klasy (Ocena... 2003). Na ob-
ni¿enie ogólnej oceny wp³yw mia³y stwierdzone w hipolimnionie deficyty tle-
nu, wysokie stê¿enia fosforanów w warstwie naddennej oraz wysoka produk-
tywnoœæ zbiornika.

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka (Gospodarstwo Rybac-
kie Charzykowo). Jezioro, jak wiêkszoœæ zbiorników na terenie ZPK, nale¿y
do typu leszczowego, a jego ichtiofauna obejmuje takie gatunki ryb jak:
leszcz, p³oæ, wzdrêga, karp, szczupak czy wêgorz (Winkowski 2002).
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Jezioro £owne Du¿e, wystê-
puj¹ce wczeœniej pod nazw¹
Grosse Lawne See, po³o¿one
jest na obszarze powiatu i gmi-
ny Chojnice. Ze wzglêdu na
po³o¿enie w pobli¿u miejscowo-
œci Babilon lokalna ludnoœæ
zwa³a je tak¿e Babiloñskim
Du¿ym. W jego najbli¿szym
otoczeniu, przy zachodnim
brzegu (ryc. 1), zlokalizowany

jest oœrodek wypoczynkowy, brak jest natomiast sta³ych siedzib ludzkich.
Najbli¿sza osada, Kopernica, po³o¿ona oko³o 2 km na pó³nocny zachód od je-
ziora, ma obecnie zdecydowanie wypoczynkowy charakter. Dostêp bezpo-
œrednio do jeziora umo¿liwia droga lokalna ³¹cz¹ca drogi wojewódzkie nr 212
i nr 236 oraz dukty leœne przebiegaj¹ce wokó³ jeziora w bezpoœredniej blisko-
œci linii brzegowej.

Droga przebiegaj¹ca wzd³u¿ zachodnich brzegów jeziora stanowi frag-
ment trasy dwóch szlaków turystyki rowerowej. Oprócz wypoczynku zorga-
nizowanego, jezioro wykorzystywane jest tak¿e przez wêdkarzy, korzy-
staj¹cych z bazy noclegowej wspomnianego oœrodka wypoczynkowego. Obec-
nie jezioro uwa¿ane jest jednak za akwen prze³owiony.

W podziale fizycznogeograficznym Polski Kondrackiego (2002) jezioro
po³o¿one jest w mezoregionie Równina Charzykowska, na obszarze sandro-
wym zwi¹zanym z Brd¹. Niecka jeziora o charakterze wytopiskowym zlokali-
zowana jest w obni¿eniu terenu o wyd³u¿eniu równole¿nikowym. Nieopodal
znajduje siê obni¿enie wytopiskowe wykorzystywane przez podlegaj¹ce pro-
cesowi dystrofii Jezioro £owne Ma³e (Milecka i Tobolski 2009). Jest ono objê-
te ochron¹ rezerwatow¹, jako dystroficzny zbiornik otoczony nasuwaj¹cym
siê na taflê wody p³em, o charakterze torfowiska wysokiego. W bezpoœrednim
s¹siedztwie jezior, oko³o 200-300 m na pó³noc od wytopisk znajduje siê koryto
rzeki Brdy.

Obni¿enie wytopiskowe zajmowane przez Jezioro £owne Du¿e, w odró¿-
nieniu od dominuj¹cych rynien wytopiskowych charakteryzuje siê mniejszy-
mi deniwelacjami jak te¿ niewielkimi spadkami krawêdzi wytopiska. Wciê-
cie formy wytopiskowej w zasadniczy poziom morfologiczny (sandrowy) nie
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JEZIORO £OWNE DU¯E

Grosser Lawne See, Babiloñskie Du¿e

arkusz mapy topogr.: 334.13 KONARZYNY
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KJP: Czêœæ I, arkusz 36, poz. 36
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przekracza 10 m. Powoduje to brak wystêpowania w strefie krawêdziowej
rozciêæ erozyjnych powsta³ych na wskutek dzia³alnoœci cieków epizodycz-
nych.

Zlewnia Jeziora £ownego Du¿ego nale¿y do zlewni rzeki Brdy. Obszar
ten znajduje siê tak¿e w granicach utworzonego w 1990 r. Zaborskiego Parku
Krajobrazowego, jak i w granicach otuliny utworzonego w 1996 roku Parku
Narodowego Bory Tucholskie.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro £owne Du¿e zasilane jest przez zlewniê o powierzchni 1,63 km2

(tabela 1), wartoœæ zlewni w³aœciwej wynosi wiêc 9,96. Po³o¿enie jeziora na
p³acie sandrowym ograniczonym od pó³nocy Brd¹ oraz od po³udnia Czerwon¹
Strug¹ powoduje bliski przebieg dzia³u wodnego w stosunku do linii brzego-
wej jeziora. Z tego powodu, poza wytopiskiem Jeziora £ownego Ma³ego brak
jest liczniejszych obszarów bezodp³ywowych. W przypadku istniej¹cych, do-
skona³a przepuszczalnoœæ utworów powierzchniowych powoduje, ¿e maj¹
one charakter ch³onny. Niewielka zlewnia powierzchniowa jeziora pozbawio-
na jest tak¿e sta³ej sieci dop³ywów.

Odp³yw z jeziora odbywa siê w kierunku pó³nocnym do rzeki Brdy. Wiœ-
niewski i Nowicka (2003) oraz Chmara (2002) traktuj¹ jezioro jako bez-
odp³ywowe. Tak¿e Mapa Hydrograficzna (Bogdanowicz i Olszewska 2009)
traktuje zlewniê jeziora jako obszar bezodp³ywowy. Zagadnienie dotycz¹ce
trudnoœci w okreœleniu przep³ywowoœci jezior na terenie ZPK, na skutek
przekszta³ceñ antropogenicznych, poruszane by³o ju¿ przez Chmarê (2003).

Zlewnia ca³kowita poza obszarem obni¿enia wytopiskowego po³o¿ona
jest na obszarze sandru. Œrednia wysokoœæ zalegania poziomu sandrowego
wynosi oko³o 130 m n.p.m., z kulminacjami wy¿szymi o parê metrów. Najni¿-
ej po³o¿onym punktem jest zwierciad³o wody jeziora (123,1 m n.p.m.).

W powierzchniowych osadach bezwzglêdnie dominuj¹ piaski sandrowe.
Jedynie fragmenty w dnie obni¿enia rynnowego pokrywaj¹ torfy. Taki cha-
rakter ma przede wszystkim otoczenie zarastaj¹cego p³em Jeziora £ownego
Ma³ego, które zagro¿one jest zakwaszeniem.

Pokrywê glebow¹ zlewni tworz¹ przede wszystkim gleby bielicowe i
pseudobielicowe wykszta³cone na sandrach. Niska przydatnoœæ rolnicza gleb
powoduje, ¿e nie s¹ one u¿ytkowane rolniczo. Porastaj¹ce je lasy cechuj¹ siê
dominacj¹ kompleksów sosnowych. Pozosta³e gatunki, brzoza oraz olcha,
maj¹ niewielki udzia³ wzglêdny.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioru Du¿emu £ownemu przypisuje siê zazwyczaj powierzchniê 16,4 ha
(Jañczak 1997). W przypadku wysokoœci zalegania zwierciad³a wody przyj-
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muje siê wysokoœæ 123,1 m n.p.m. Wed³ug Choiñskiego (1991) powierzchnia
jest nieco mniejsza – wynosi 8,5 ha, zwierciad³o zalega zaœ na wysokoœci
123,2 m n.p.m., wartoœci te jednak pochodz¹ z odczytu z mapy topograficznej
w skali 1:50 000.

Misa zbiornika, maj¹cego genezê wytopiskow¹, charakteryzuje siê
d³ugoœci¹ maksymaln¹ wynosz¹c¹ 800 m, przy szerokoœci maksymalnej rów-
nej jedynie 300 m (ryc. 1). Ogóln¹ objêtoœæ zakumulowanej w jeziorze wody-
szacuje siê na 836,4 dam3. Brak liczniejszych za³amañ linii brzegowej o
d³ugoœci 2070 m powoduje, ¿e jezioro cechuje siê niewielk¹ wartoœci¹ wska-
Ÿnika rozwiniêcia linii brzegowej (1,44 ).

Najwiêksza g³êbokoœæ wynosz¹ca 7,9 metra (ryc. 1) znajduje siê w cen-
tralnej czêœci jeziora. Brak jest innych przeg³êbieñ oddzielonych progami. W
czêœci brzegowej spadek dna jest wyraŸny, bêd¹cy przyczyn¹ znacznej warto-
œci g³êbokoœci œredniej (5,1 m – tabela 2).

Badania terenowe z lipca 2010 roku potwierdzi³y istnienie wyp³ywu z je-
ziora w kierunku pó³nocnym do Brdy. Wielkoœæ przep³ywu oszacowano na
oko³o 2 l· s–1. Przy uwzglêdnieniu tej wielkoœci teoretyczna ca³kowita pozio-
ma wymiana wody w jeziorze nastêpuje po ponad 13 latach. Chmara (2002a)
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 1,63
gleby bielicowe i pseudobieli-

cowe, torfowe
utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry wodnolo-

dowcowe, torfy
rzeŸba terenu równina sandrowa,

wytopisko
dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy iglaste: sosna, roœlin-

noœæ wodnolubna w
dnach wytopisk

odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 2,0

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora £ow-
ne Du¿e

Table 1. Characteristics of Lake £owne Du¿e
drainage basin

powierzchnia (ha) 16,4
objêtoœæ (dam3) 836,4
maksymalna g³êbokoœæ (m) 7,9
œrednia g³êbokoœæ (m) 5,1
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 2,070
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 13,3
œredni odp³yw roczny (dam3) 63072

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna Je-
ziora £owne Du¿e

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
£owne Du¿e

Ryc. 1. Batymetria Jeziora £owne Du¿e
Fig. 1. Bathymetry of Lake £owne Du¿e

BATYMETRIA: Jañczak (1997)



przypisuj¹c jezioru bezodp³ywowoœæ jednoczeœnie szacuje wymianê wody na
60% w ci¹gu roku (?).

JAKOŒÆ WODY

Charakterystyka fizyczno-chemiczna wód Jeziora £ownego Du¿ego oparta
jest przede wszystkim o obserwacje przeprowadzone w 2009 roku. Zbiornik
cechowa³ siê odczynem pH w granicach od 8,61 (kwiecieñ) do 8,55 (sierpieñ),
œwiadcz¹cym o s³abo alkalicznym charakterze wód jeziora. Stê¿enia g³ów-
nych jonów kwalifikuj¹ wody jeziora do typu hydrochemicznego wodorowê-
glanowo-wapniowego (tabela 3), najbardziej charakterystycznego dla jezior
umiarkowanej strefy klimatycznej. Znaczne stê¿enia wapnia w wodzie po-
twierdza tak¿e powszechne wystêpowanie zespo³u roœlinnego osoki aloeso-
watej (Chmara 2002b).

Notowany wzrost wartoœci przewodnoœci warstwy powierzchniowej w
kwietniu do 265 µS· cm–1 w stosunku do pomiarów sierpniowych (ryc. 2)
zwi¹zany by³ ze wzrostem stê¿eñ wszystkich g³ównych pierwiastków w tym
okresie. Niewielka g³êbokoœæ maksymalna jeziora wp³ywa na brak wiêksze-
go ró¿nicowania wartoœci przewodnoœci w pionie.

Pomimo braku wiêkszych ró¿nic w mêtnoœci wody oraz stê¿eniach chlo-
rofilu w obu okresach badawczych, przezroczystoœæ wody wyra¿ona za po-
moc¹ kr¹¿ka Secchiego (tabela 4), wykazuje wyraŸnie gorsze w³aœciwoœci w
okresie letnim.

Stê¿enie fosforu ogólnego w warstwie przypowierzchniowej w okresie
wiosny wynosz¹ce 7 µg· l–1, latem obni¿a³o siê do 4 µg· l-–1. Nieco wy¿sze war-
toœci stê¿eñ przy dnie wskazywa³y na powoln¹ kumulacjê tego pierwiastka
(15 µg· l–1 latem).
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pH (zakres) 8,55-8,61
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 260
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 185,2
barwa (HU) 3,3
mêtnoœæ (NTU) 1,55
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 113,6
HCO3 (mg· l-1) 120,8
Cl (mg· l-1) 3,45
SO4 (mg· l-1) 13,4
Ca (mg· l-1) 40,1
Mg (mg· l-1) 3,3
Na (mg· l-1) 3,35
K (mg· l-1) 0,8

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody Jeziora £owne Du¿e

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake £owne Du¿e

fosfor ogólny (µg· l-1) 9,5
fosforany (µg· l-1) 0,0005
azot ogólny (µg· l-1) 660
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 282
azot NH4 (µg· l-1) 4
chlorofil a (µg· l-1) 4,55
krzemionka (mg· l-1) 0,125
¿elazo (mg· l-1) 0,007
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 3,73
zasiêg strefy œwietlnej (m) do dna
transmisja PAR (%) 56,9

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora £owne Du¿e

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake £owne Du¿e



Jezioro £owne Du¿e zakwalifikowaæ nale¿y do zbiorników tachymik-
tycznych (polimiktycznych). Œwiadczy o tym nieznaczne zró¿nicowanie ter-
miczne tylko najg³êbszych stref wodnych. Nie potwierdzone jest ono tak¿e
wyraŸnym zró¿nicowaniem cech chemicznych.

Przesycenie tlenem zarówno wiosn¹ jak i latem obserwowano do 4 metra
g³êbokoœi. Wiosn¹ stê¿enie tlenu na g³êbokoœci 4 m dochodzi³o do 15,8 mg· l–1.
Wy¿sze temperatury letnie wp³ywa³y na spadek notowanych stê¿eñ. W stre-
fach przydennych latem nasycenie tlenem obni¿a³o siê do 7%, nie stwierdzo-
no jednak wystêpowania strefy beztlenowej. Pomimo przypisania zbiorniko-
wi III klasy podatnoœci na degradacjê jakoœæ jego wody nale¿y do najwy¿-
szych na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze £owne Du¿e w roku 2006

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, ROP, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake £owne Du¿e in the year 2006
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Jezioro Ma³o³¹ckie po³o¿one
jest w powiecie chojnickim w
gminie Brusy, a jego zachodnie
oraz po³udniowe brzegi stano-
wi¹ granicê pomiêdzy gminami
Brusy i Chojnice. Jezioro znaj-
duje siê w obrêbie obszaru spe-
cjalnej ochrony ptaków Natura
2000 “Wielki Sandr Brdy” oraz
otuliny Parku Narodowego
Bory Tucholskie, której granicê

wyznacza pó³nocny brzeg jeziora.
Do jeziora mo¿na dojechaæ z miejscowoœci Drzewicz (po³o¿onej przy dro-

dze wojewódzkiej nr 236 Brusy – Konarzyny) kieruj¹c siê drog¹ gruntow¹ w
kierunku pó³nocnym ku osadzie Leœniczówka M³ynek (pocz¹tek zielonego
szlaku pieszego BY 2056 Brusy – Drzewicz) lub pod¹¿aj¹c od drogi wojewódz-
kiej nr 236 Brusy – Konarzyny w stronê wsi P³êsno. Ponadto wzd³u¿ jeziora
biegnie szlak wodny Brdy, która jest dostêpna dla kajaków na ³¹cznej d³ugo-
œci 233 km.

Zgodnie z podzia³em Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondrac-
ki 2000) jezioro znajduje siê w podprowincji Pojezierza Po³udniowoba³tyckie
(314), w obrêbie makroregionu Pojezierze Po³udniowopomorskie (314.6-7), w
mezoregionie Równina Charzykowska (314.67). Natomiast w ujêciu Kowa-
lewskiego (2002) jezioro oraz jego zlewnia nale¿¹ do krainy Borów Tuchol-
skich, obszaru wytyczonego na podstawie kryterium genetycznego i litolo-
gicznego obejmuj¹cego sandr Brdy oraz Wdy.

Jezioro Ma³o³¹ckie wraz z jeziorami £¹ckim, Dybrzyk oraz Kosobudno
tworzy zwarty kompleks zbiorników w³¹czonych w bieg rzeki Brdy, bêd¹cych
w zasiêgu cofki oddalonego o ok. 17 km w dó³ rzeki stopnia wodnego Mylof
(Nowicka 2003).

Misa jeziora tworzy zag³êbienie w dnie jednej z najd³u¿szych rynien sub-
glacjalnych w Polsce (28,5 km) – erozyjno-egzaracyjnej rynnie G³uche – Trze-
mieszno (Dysarz 2003). W obrêbie zlewni bezpoœredniej jeziora rynna osi¹ga
szerokoœæ od 500 do 1500 m i zaliczana jest do obszarów najciekawszych pod
wzglêdem form krajobrazu Zaborskiego Parku Krajobrazowego (ZPK). Naj-
wy¿sze (siêgaj¹ce 20 m ponad lustro wody) i najbardziej strome (do 10,5%) s¹
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jej pó³nocno-zachodnie zbocza poroœniête sosnowym lasem. Znacznie ³agod-
niejsze jest zbocze po³udniowo-zachodnie, gdzie znajduje siê niewielka,
licz¹ca zaledwie 36 mieszkañców (2008 r.) osada P³êsno, bêd¹ca czêœci¹
sk³adow¹ so³ectwa Swornegacie. Natomiast nad Orl¹ Strug¹ (ok. 0,5 km w li-
nii prostej na pó³noc od jeziora) w lesie na niewielkiej polanie usytuowana
jest Leœniczówka M³ynek pozosta³oœæ jednej z najstarszych na terenie ZPK
osady m³yñskiej pochodz¹cej z XVII w (Lipiñska 2003). Obecnie w leœniczów-
ce prowadzona jest dzia³alnoœæ turystyczna (miejsca noclegowe).

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Ca³kowita zlewnia Jeziora Ma³o³¹ckiego obejmuje zlewniê Brdy po profil w
P³êœnie (o powierzchni 1670,2 km2) oraz zlewniê bezpoœredni¹ jeziora, na
któr¹ sk³ada siê: zlewnia jeziora P³êsno (8,5 km2), zlewnia Orlej Strugi (20,7
km2) oraz przyjezierze (2,7 km2). Zlewnia bezpoœrednia jest wybitnie asyme-
tryczna o czym œwiadczy stosunek czêœci prawobrze¿nej do lewobrze¿nej wy-
nosz¹cy 1:80.

Obszar drena¿u zbiornika wynosz¹cy 1701,77 km2 znacznie wykracza
poza granice Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W zwi¹zku z 4538. krotn¹
przewag¹ obszaru zasilania nad powierzchni¹ zwierciad³a wody, ten reolim-
niczny zbiornik (Ww = 861,6) cechuje bardzo du¿a intensywnoœæ poziomej wy-
miany wody (raz na 10,2 godziny). Najwiêkszym dop³ywem jeziora jest
wp³ywaj¹ca do niego od pó³nocnego-zachodu Brda, której œredni przep³yw
przy ujœciu do zbiornika wynosi oko³o 13,2 m3· s–1, co przek³ada siê na odp³yw
jednostkowy rzêdu 7,9 l· s–1· km–2. Jezioro zasilane jest tak¿e od pó³nocne-
go-zachodu wodami jeziora P³êsno w iloœci ok. 0,11 m3· s–1 (12,9 l· s–1· km–2).
Od pó³nocy do jeziora uchodzi tak¿e jeden krótki (o d³ugoœci ok. 200 m) rów
drenuj¹cy podmok³e ³¹ki u podnó¿a rynny oraz Orla Struga (o d³ugoœci 9,1
km). Ciek ten w górnym i œrodkowym biegu zatraci³ swój naturalny charak-
ter na skutek w³¹czenia go do rozbudowanej sieci sztucznego drena¿u
maj¹cej na celu odwodnienie mokrade³ i bagien zajmuj¹cych dno jego doliny.
Przep³yw wody w cieku podlega antropogenicznemu oddzia³ywaniu – zda-
niem Nowickiej (2003) jednak o lokalnym znaczeniu – zarówno poprzez sys-
tem zastawek na sieci melioracyjnej, jak i jazu (bêd¹cego pozosta³oœci¹
m³yna wodnego) usytuowanego ok. 600 m przed ujœciem do jeziora. Orla
Struga zasila Jezioro Ma³o³¹ckie wodami w iloœci oko³o 0,13 m3 · s–1 (Bogda-
nowicz, Krajewska 2008).

Wielkoœæ sp³ywu powierzchniowego ze zlewni bezpoœredniej, wyra¿ona
wielkoœci¹ odp³ywu jednostkowego, szacowana jest na 7,91 l· s–1· km–2 (ta-
bela 1).

Dominuj¹cym elementem sieci hydrograficznej zlewni bezpoœredniej
(31,98 km2), w ca³oœci znajduj¹cej siê w granicach Zaborskiego Parku Krajo-
brazowego, s¹ naturalne zbiorniki wodne (wskaŸnik jeziornoœci 5,65%), na-
tomiast sieæ rzeczna jest s³abo rozwiniêta (gêstoœæ wyra¿ona wspó³czynni-
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kiem Neumanna wynosi 0,53 km· km–2). W strukturze hydrograficznej zlew-
ni przewagê osi¹gaj¹ obszary bezodp³ywowe (57,5%), którym przypisuje siê
wa¿n¹ rolê w alimentacji wód podziemnych.

Deniwelacja zlewni wynosi 48,1 m, co w zestawieniu z jej powierzchni¹
wynosz¹c¹ 31,98 km2, daje œredni spadek rzêdu 8,5‰. Œrednia wysokoœæ
zlewni wynosi 143,3 m n.p.m., a maksymaln¹ – 167,3 m n.p.m., osi¹ga ona w
obrêbie moreny dennej, której wzniesieniami przebiega po³udniowo-wschod-
nia jej granica.

G³ówn¹ form¹ ukszta³towania powierzchni jest równina sandrowa zbu-
dowana z przewianych piasków i ¿wirów wodnolodowcowych fazy pomor-
skiej, w obrêbie której wystêpuj¹ bezodp³ywowe na ogó³ zag³êbienia po mar-
twym lodzie. Najrozleglejsze tego typu zag³êbienie o charakterze p³askiej
podmok³ej równiny rozci¹gaj¹cej siê na przestrzeni 4,5 km odwadniane jest
przez Orl¹ Strugê. Jego dno wype³niaj¹ holoceñskie torfy o zmiennej prze-
puszczalnoœci. Pó³nocno-wschodnia czêœæ zlewni obejmuje wysoczyznê more-
ny dennej (fragment tzw. wyspy Bruskiej) zbudowan¹ z glin zwa³owych oraz
piasków, ¿wirów i g³azów lodowcowych fazy poznañsko-dobrzyñskiej. Nato-
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powierzchnia (ha) 37,5
objêtoœæ (dam3) 492,3
maksymalna g³êbokoœæ (m) 4,5
œrednia g³êbokoœæ (m) 1,3
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 4,1
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 0,002
œredni odp³yw roczny (dam3) 424159,2

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna
Jeziora Ma³o³¹ckiego

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Ma³o³¹ckie

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 31,6
gleby bielicowe w³aœciwe i

pseudobielicowe, bru-
natne w³aœciwe, bru-
natne kwaœne torfowe

utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry wodnolo-
dowcowe, gliny zwa³owe

rzeŸba terenu równina sandrowa,
rynna subglacjalna, wy-
soczyzna morenowa

dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe, mokre
³¹ki i ³êgi

odp³yw jednostkowy ( l· s-1· km-2) 7,91

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora
Ma³o³¹ckiego

Table 1. Characteristics of Lake Ma³o³¹ckie
drainage basin

Ryc. 1. Batymetria Jeziora Ma³o³¹ckiego
Fig. 1. Bathymetry of Lake Ma³o³¹ckie

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



miast dno rynny subglacjalnej w otoczeniu Jeziora Ma³o³¹ckiego wyœcie³ane
jest holoceñskimi mu³kami, piaskami i kred¹ jeziorn¹ o s³abej przepuszczal-
noœci.

Na obszarze sandru i w obrêbie rynny subglacjalnej pokrywê glebow¹
tworz¹ gleby bielicowe w³aœciwe i pseudobielicowe wykszta³cone na piaskach
luŸnych 7. kompleksu ¿ytnio-³ubinowego rolniczej przydatnoœci gleb. Dna do-
lin i zag³êbieñ wytopiskowych s¹ miejscem akumulacji materii organicz-
no-mineralnej z glebami torfowymi kompleksu u¿ytków zielonych s³abego i
bardzo s³abego. W obrêbie wysoczyzny morenowej wystêpuj¹ zarówno gleby
bielicowe i pseudobielicowe na piasakach luŸnych, jak te¿ bielicowe i brunat-
ne w³aœciwe na piaskach s³abo gliniastych (6. kompleks ¿ytni i ¿ytnio-ziem-
niaczany s³aby) oraz p³atami – brunatne wy³ugowane i brunatne kwaœne na
piaskach gliniastych lekkich (5. kompleks ¿ytni i ¿ytnio-ziemniaczany do-
bry).

W strukturze u¿ytkowania ziemi dominuj¹ powierzchnie leœne (78% po-
wierzchni drena¿u), zbudowane ze zbiorowisk sosnowego boru suchego i
œwie¿ego, a oko³o 11,2% powierzchni zlewni przypada na grunty orne. Pozo-
sta³y obszar (10,8%) zajmuj¹ wystêpuj¹ce w obrêbie zag³êbieñ wytopisko-
wych i podlegaj¹ce ochronie siedliska mokrych ³¹k, mokrych ³¹k i ³êgów oraz
mokrych ³¹k z innymi zbiorowiskami, a w dnie rynny – w pó³nocno-wschod-
nim i wschodnim otoczeniu Jeziora Ma³o³¹ckiego – mokrad³a z chronionymi
zbiorowiskami olsów i innych bagiennych (u¿ytki ekologiczne 13-15 wg reje-
stru WKP w Gdañsku). Nieopodal przy zielonym szlaku pieszym znajduje siê
d¹b szypu³kowy pomnik przyrody nr 44 wg rejestru WKP w Gdañsku (Prze-
woŸniak 2003).

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Ma³o³¹ckie, o zwierciadle wody znajduj¹cym siê na wysokoœci 119,2
m. n.p.m., zajmuje powierzchniê 37,5 ha i jest dwudziestym pod wzglêdem
wielkoœci zbiornikiem ZPK. Przy œredniej g³êbokoœci wynosz¹cej 1,3 m, objê-
toœæ zretencjonowanej w nim wody wynosi 492,3 dam3 (tabela 2). W tym p³yt-
kim i zarastaj¹cym zbiorniku blisko 52% zakumulowanej wody znajduje siê
w przedziale g³êbokoœciowym od 0,0 do 1,0 m.

Niecka jeziora ma kszta³t wyd³u¿ony (wskaŸnik wyd³u¿enia – 3,6), o do-
brze rozwiniêtej linii brzegowej (wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej – 1,9).
Maksymalna d³ugoœæ jeziora wynosi 1,60 km, a szerokoœæ maksymalna 0,45
km.

W obrêbie niecki jeziora mo¿na wydzieliæ dwa wyraŸne subakweny
po³¹czone w¹skim (o szerokoœci ok. 75 m) przesmykiem. W obrêbie akwenu
zachodniego o g³êbokoœci dochodz¹cej do 3 m – znajduj¹ siê dwie wyraŸne za-
toki oraz wyspa (Kotok) (ryc. 1). Akwen wschodni – w kszta³cie nerki, w któ-
rym jezioro osi¹ga sw¹ maksymaln¹ g³êbokoœæ 4,5 m – czêsto zaliczany jest
do znajduj¹cego siê na po³udniu Jeziora £¹ckiego.
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Jezioro Ma³o³¹ckie jest zbiornikiem silnie przep³ywowym zasilanym
prawie wy³¹cznie na drodze dop³ywu powierzchniowego (99,7%); na alimen-
tacjê wodami podziemnymi przypada zaledwie 0,2%. Strumieñ dop³ywu pod-
ziemnego wyra¿ony w wartoœciach bezwzglêdnych (677,3 dam3) oraz odnie-
siony do powierzchni przyrzecza jest jednak znacz¹cy (9,1 l· s–1· km–2). Piono-
wa wymiana wody w strukturze bilansu wodnego ma niezwykle ograniczone
znaczenie (rzêdu 0,1%). Jako przeciêtn¹ wieloletni¹ wartoœæ wskaŸnika opa-
du dla obszaru ZPK przyjêto wartoœæ 600 mm (Bogdanowicz, Krajewska
2008), zaœ ewaporacji – 695 mm, która to wielkoœæ uwa¿ana jest za reprezen-
tatywn¹ dla œrednich i du¿ych jezior Równiny Charzykowskiej (Borowiak
2000; Okulanis 1982). Przeciêtny roczny odp³yw z jeziora szacuje siê na
424159,2 dam3 (7,9 l· s–1· km–1).

JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody Jeziora Ma³o³¹ckiego badana by³a w roku 2009. Pod wzglêdem
sk³adu chemicznego wody jeziora w okresie badawczym reprezentowa³y cha-
rakterystyczny dla krajobrazu m³odoglacjalnego typ wodorowêglano-
wo-wapniowy (wody dwujonowe wed³ug klasyfikacji Szczukariewa-
Prik³oñskiego), z powszechnym w wodach s³odkich sk³adem jonowym opisa-
nym szeregiem kationów (rCa2+ > rMg2+ > rNa+ > rK+) oraz anionów (rHCO3-

> rSO42- > rCl-).
Z rozpoznania hydrochemicznego wynika, i¿ wody jeziora s¹ wodami

bardzo s³odkimi, o zawartoœci rozpuszczonych soli na poziomie 225 mg· l–1,
nale¿¹cymi do jednych z najbardziej zmineralizowanych wód jeziornych na
terenie ZPK. S¹ to wody miêkkie, o twardoœci ogólnej wynosz¹cej 2,64 mval·
l–1. Wody te s¹ dobrze zbuforowane, a ich pojemnoœæ buforowa wynosi 132
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pH (zakres) 8,41-8,78
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 309
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 224,2
barwa (HU) 8,65
mêtnoœæ (NTU) 2,85
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 132,0
HCO3 (mg· l-1) 139,1
Cl (mg· l-1) 7,5
SO4 (mg· l-1) 16,9
Ca (mg· l-1) 42,7
Mg (mg· l-1) 6,2
Na (mg· l-1) 6,4
K (mg· l-1) 1,6

Tabela3.Sk³adjonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody Jeziora Ma³o³¹ckiego

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Ma³o³¹ckie

fosfor ogólny (µg· l-1) 75,5
fosforany (µg· l-1) 107 (lato)
azot ogólny (µg· l-1) 890
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 130 (wiosna)
azot NH4 (µg· l-1) 110
chlorofil a (µg· l-1) 11,2
krzemionka (mg· l-1) 3,0
¿elazo (mg· l-1) 0,01
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 2,3
zasiêg strefy œwietlnej (m) do dna
transmisja PAR (%) 39,8

Tabela 4. Biogeny chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora Ma³o³¹ckiego

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Ma³o³¹ckie



mg· l–1 CaCO3. Zakres zmian odczynu, mieszcz¹cy siê w granicach 8,41-8,78
pH wskazuje, i¿ s¹ one s³abo zasadowe (tabela 3).

Wody o barwie na poziomie 8,67 HU, pozwalaj¹cej na zaliczenie ich do ul-
traoligohumusowych, charakteryzuj¹ siê stosunkowo niewielkim zm¹ce-
niem. W okresie badawczym mêtnoœæ wody by³a wyraŸnie wy¿sza latem (3,7
NTU) ni¿ wiosn¹ (2,0 NTU), co skutkowa³o sezonowym 70% spadkiem prze-
zroczystoœci, mierzonej widzialnoœci¹ kr¹¿ka Secchiego. Zmiany te bardziej
wi¹zaæ nale¿y z resuspensj¹ osadów dennych (na skutek mieszania wiatro-
wego i dzia³alnoœci rzeki) ni¿ wzrostem biomasy fitoplanktonu, która wyra-
¿ona zawartoœci¹ chlorofilu a, wykazywa³a w okresie wiosna lato spadek o
70% (!).

Z racji p³ytkoœci tego akwenu strefa œwietlna w Jeziorze Ma³o³¹ckim
obejmuje ca³¹ objêtoœæ jego wód. Transmisja promieniowania fotosyntetycz-
nie czynnego (PAR) jest charakterystyczna dla zbiorników eutroficznych i
kszta³tuje siê na poziomie poni¿ej 40% (tabela 4). Pod wzglêdem optycznym
Jezioro Ma³o³¹ckie ma wody typu IIIb (Borowiak 2009).

Zawartoœæ substancji biogenicznych (zw³aszcza fosforu) w wodach jezio-
ra nale¿y do jednych z najwy¿szych wœród przebadanej grupy zbiorników (ta-
bela 4). Stê¿enia fosforu ogólnego przyjmowa³y wartoœci od 34 µg· l–1 wiosn¹
do 117 µg· l–1 latem. Równie¿ wy¿sze od przeciêtnych dla jezior ZPK by³y stê-
¿enia azotu ogólnego, przy czym zwraca uwagê szczególnie du¿y udzia³ azotu
amonowego.

Stan troficzny jeziora, wyra¿ony œredni¹ wartoœci¹ wskaŸnika trofii
Carlsona (1977) wynosz¹c¹ 54,7, odpowiada stadium mezotrofii. Najkorzyst-
niej przedstawia siê ocena stanu trofii zbiornika okreœlona na podstawie
wartoœci wskaŸnika dotycz¹cego widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego (TSISD =
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Ma³o³¹ckim w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Ma³o³¹ckie in the year 2006



48,2) i stê¿eñ azotu ogólnego (TSITN = 52,5). Nieco gorzej, okreœlona na pod-
stawie wskaŸnika odnosz¹cego siê do stê¿eñ chlorofilu (TSICHL = 54,1), a naj-
gorzej (wskazuj¹ca na eutrofiê) wskaŸnika odnosz¹cego siê do stê¿enia fosfo-
ru ogólnego (TSITP = 64,0).

Jezioro Ma³o³¹ckie ze wzglêdu na niewielk¹ g³êbokoœæ i wyj¹tkowo
szybk¹ wymianê wody w ci¹gu roku jest zbiornikiem polimiktycznym, ce-
chuj¹cym siê wielokrotnym wymieszaniem ca³ej masy wody w ci¹gu roku.
Rozk³ady pionowe parametrów fizycznych, chemicznych oraz biologicznych
wykazywa³y cechy rozk³adów ortogradowych (ryc. 2). Pionowe ró¿nice tem-
peratury wynios³y zaledwie 0,2°C wiosn¹ i 0,1°C latem. Maksymaln¹ zawar-
toœæ tlenu obserwowano wiosn¹ w warstwach przypowierzchniowych (14,9
mg· l–1), latem mieœci³a siê ona w zakresie od 10,3 mg· l–1 (przy powierzchni)
do 9,1 mg· l–1 (przy dnie).

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka (Gospodarstwo Rybac-
kie Charzykowo). Jezioro, jak wiêkszoœæ zbiorników na terenie ZPK, nale¿y
do typu leszczowego, a jego ichtiofauna obejmuje takie gatunki ryb jak:
leszcz, p³oæ, wzdrêga, karp, szczupak czy wêgorz (Winkowski 2002).
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Jezioro Milachowo usytuowane
jest na terenie gminy Brusy w
powiecie chojnickim, w od-
leg³oœci oko³o 700 m na pó³noc-
ny-wschód od miejscowoœci
Widno. Wygodny dostêp do je-
ziora znajduje siê w miejscowo-
œci Milachowo, po³o¿onej na
wschodnim brzegu jeziora. Naj-
dogodniejszy dojazd do tej wsi
jest od strony pó³nocnej, leœn¹

drog¹ w kierunku miejscowoœci Rolbik. Droga ta wychodz¹c z miejscowoœci
Widno biegnie wzd³u¿ pó³nocnego brzegu jeziora i na wysokoœci jego wschod-
niego krañca odchodzi na po³udnie do wsi Milachowo i Rolbik lub na pó³noc
do najbli¿szej drogi asfaltowej, prowadz¹cej z miejscowoœci Laska w do Pa-
rzyna.

W ujêciu fizycznogeograficznego podzia³u regionalnego Polski Kondrac-
kiego (2002) jezioro Milachowo znajduje siê w granicach makroregionu Poje-
zierze Po³udniowopomorskie i mezoregionu Równina Charzykowska.

Jezioro Milachowo po³o¿one jest w szerokiej równole¿nikowej rynnie,
wykorzystywanej obecnie przez rzekê Zbrzycê. Rynna ta odznacza siê
znaczn¹ szerokoœci¹, dochodz¹c¹ miejscami do 2100 m, oraz wysokoœci¹ zbo-
czy przekraczaj¹c¹ 30 m (Dysarz 2003).

Strefa litoralna jeziora poroœniêta jest miejscami trzcin¹, brzegi nato-
miast brzoz¹ i olsz¹. W najbli¿szym otoczeniu jeziora dominuje bór sosnowy i
tylko miejscowo, g³ównie na pó³noc od jeziora, zauwa¿yæ mo¿na niewielkie
kompleksy buczyny z brzoz¹ i dêbem. Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce tu lasy bu-
kowe, gr¹dowe i ³êgowe oraz z powodu wystêpuj¹cych na pó³nocno-zachod-
nim brzegu zbiorowisk Ÿródliskowych proponowano obj¹æ tê czêœæ zlewni je-
ziora Milachowo ochron¹ rezerwatow¹. Na pó³nocnym brzegu jeziora znajdu-
je siê tak¿e siedlisko Orzechowo, otoczone gruntami ornymi i pastwiskami.
Dominacja tego typu u¿ytkowania wystêpuje ponadto na wschodnim brzegu
jeziora wokó³ niewielkiej miejscowoœci Milachowo. Na zachód od jeziora, od
strony wsi Widno przewa¿aj¹ podmok³e nieu¿ytki, przechodz¹ce na
po³udniowo-zachodnim brzegu w podmok³e ³¹ki i pastwiska.
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arkusz mapy topogr.: 334.12 BRUSY
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Jezioro Milachowo oraz jego otoczenie s¹ w bardzo nieznacznym stopniu
zagospodarowane turystycznie. Jedynie w miejscowoœci Widno znajduj¹ siê
miejsca noclegowe oraz przystañ kajakowa na rzece Zbrzyca. Rzek¹ t¹,
przep³ywaj¹c¹ przez jezioro Milachowo, prowadzi kajakowy “Szlak Zbrzycy”,
ci¹gn¹cy siê od Jeziora Somiñskiego i Kruszyñskiego do po³¹czenia ze szla-
kiem “Brdy” w jeziorze Witoczno. W miejscowoœci Widno znajduj¹ siê ponad-
to dwie lipy drobnolistne, objête ochron¹ jako pomniki przyrody nr 52. Przez
Widno przechodzi te¿ szlak rowerowy wiod¹cy z Charzykowych do miejsco-
woœci Drzewicz.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Milachowo drenuje obszar o powierzchni 219,30 km2 (tabela 1), co w
stosunku do powierzchni jeziora daje wartoœæ wskaŸnika zlewni w³aœciwej o
wartoœci 338,9. Du¿a powierzchnia obszaru alimentacji warunkuje utrzyma-
nie przep³ywowego charakteru zbiornika z du¿¹ intensywnoœci¹ wymiany
wody. G³ównym dop³ywem do jeziora jest Zbrzyca, wp³ywaj¹ca od strony
po³udniowo-zachodniej. Odp³yw znajduje siê natomiast po zachodniej stronie
w odleg³oœci oko³o 250 m od dop³ywu. Po³o¿enie jeziora Milachowo na szlaku
odp³ywu Zbrzycy sprawia, ¿e rzeka ta jest g³ównym elementem jego zasilania
i zlewnia bezpoœrednia, o powierzchni 11,47 km2 (bez jeziora), odgrywa nie-
wielkie znaczenie w jego alimentacji. Sytuacjê tê potêguje fakt, ¿e a¿ 83%
zlewni bezpoœredniej zajmuj¹ obszary bezodp³ywowe. Oprócz dop³ywu
Zbrzyc¹, jezioro jest zasilane ze Ÿródlisk po³o¿onych w zboczu rynny na
pó³nocno-zachodnim brzegu jeziora oraz terenów podmok³ych zlokalizowa-
nych po jego po³udniowo-zachodniej stronie. Ze wzglêdu na du¿¹ zdolnoœæ re-
tencyjn¹ obszarów sandrowych, powoduj¹c¹ zmniejszenie parowania, zlew-
nia jeziora Milachowo odznacza siê znaczn¹ wydajnoœci¹ hydrologiczn¹.
Œredni odp³yw jednostkowy kszta³tuje siê tu na poziomie oko³o 7,8 l· s–1·
km–2.

Niemal ca³y obszar zlewni jeziora zosta³ ukszta³towany przez akumula-
cjê piasków i ¿wirów w czasie dwóch etapów deglacjacji: podczas fazy pomor-
skiej oraz recesji l¹dolodu na pó³noc (Galon 1953). Powoduje to, ¿e w krajo-
brazie zlewni jeziora Milachowo dominuj¹ równiny sandrowe, które s¹ po-
przecinane licznymi, krzy¿uj¹cymi siê rynnami subglacjalnymi o przebiegu
po³udnikowym i równole¿nikowym. Œrednia wysokoœæ zlewni jeziora wynosi
143,3 m n.p.m., a deniwelacja i œredni spadek wynosz¹ odpowiednio 41,9 m i
12,1‰.

W powierzchniowych osadach zlewni dominuj¹ piaski luŸne oraz torfy i
utwory mu³owo-torfowe. Piaski s¹ charakterystyczne dla obszarów sandro-
wych, które w zlewni jeziora Milachowo zajmuj¹ 86% powierzchni. Wystêpo-
wanie utworów piaszczystych i ¿wirowych u³atwia infiltracjê wód opado-
wych, zapewniaj¹c dziêki temu dobre zasilanie wód podziemnych (Marsze-
lewski, Jutrowska 1998). Powstawanie torfowisk, na tych terenach,
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zwi¹zane jest g³ównie z zarastaniem jezior (Tobolski 1998) i utwory torfowe
oraz mu³owe wystêpuj¹ obecnie w dnach rynien oraz zag³êbieniach o genezie
wytopiskowej b¹dŸ eolicznej. Utwory tego typu zajmuj¹ oko³o 14% po-
wierzchni zlewni bezpoœredniej jeziora Milachowo.

Typy gleb wystêpuj¹ce w zlewni jeziora s¹ œciœle zwi¹zane z rodzajem
zdeponowanych tu osadów. Na piaszczystym pod³o¿u sandrów powsta³y gle-
by bielicowe i rdzawe kompleksu ¿ytnio-³ubinowego. Na pod³o¿u torfowym
wytworzy³y siê natomiast gleby torfowe i murszowe, które pod wzglêdem rol-
niczej przydatnoœci gleb nale¿¹ przewa¿nie do s³abego i bardzo s³abego kom-
pleksu u¿ytków zielonych.

W strukturze u¿ytkowania zlewni bezpoœredniej jeziora dominuj¹ lasy
(g³ównie bory sosnowe), które zajmuj¹ 94% powierzchni. U¿ytki zielone wraz
z podmok³ymi nieu¿ytkami zajmuj¹ oko³o 3% powierzchni natomiast grunty
orne oko³o 2,5%. Inne formy zagospodarowania zlewni maj¹ niewielkie zna-
czenie.

Jezioro Milachowo 155
__________________________________________________________________________________

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 219,3
gleby bielicowe i rdzawe, torfowe

i murszowo-torfowe
utwory powierzchniowe piaski luŸne, torfy i utwory

mu³owo-torfowe
rzeŸba terenu równina sandrowa, rynna

subglacjalna, dno dolinne,
równiny akumulacji
biogenicznej

dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 7,8

Tabela 1. Charakterystyka zlewni jeziora Mila-
chowo

Table1.CharacteristicsofLakeMilachowodra-
inage basin

powierzchnia (ha) 64,7
objêtoœæ (dam3) 1 229,9
maksymalna g³êbokoœæ (m) 3,9
œrednia g³êbokoœæ (m) 1,9
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 4,250
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 46,2
œredni odp³yw roczny (dam3) 56 638,7

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora Milachowo

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Milachowo

Ryc. 1. Batymetria jeziora Milachowo
Fig. 1. Bathymetry of Lake Milachowo

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Milachowo jest zbiornikiem o genezie rynnowej. Wype³niaj¹c
zag³êbienie w równole¿nikowej rynnie subglacjalnej, zajmuje powierzchniê
64,7 ha (tabela 2). Misa jeziorna jest p³ytka i a¿ 47% jej powierzchni przypada
na g³êbokoœci pomiêdzy 1,0 a 2,5 m. Zachodnia jej czêœæ, zw³aszcza w pobli¿u
dop³ywu i wyp³ywu Zbrzycy, jest wyraŸnie p³ytsza. W œrodkowej i wschodniej
stronie pojawiaj¹ siê natomiast g³êbokoœci powy¿ej 2,5 m, gdzie znajduje siê
te¿ maksymalna g³êbokoœæ jeziora, osi¹gaj¹ca 3,9 m (ryc. 1). Takie warunki
morfometryczne, zw³aszcza przy œredniej g³êbokoœci wynosz¹cej 1,9 m, powo-
duj¹ retencjonowanie wody w jeziorze w iloœci zaledwie 1229,9 dam3. Ponad-
to niewielkie g³êbokoœci sprzyjaj¹ rozwojowi roœlinnoœci wodnej, której
szcz¹tki o ró¿nym stopniu roz³o¿enia tworz¹ pok³ady osadu organicznego w
jeziorze. D³ugoœæ maksymalna jeziora wynosi 1,75 km, co przy szerokoœci
0,61 km daje wysoki wskaŸnik wyd³u¿enia o wartoœci 2,8. Jezioro charakte-
ryzuje siê tak¿e doœæ niskim rozwiniêciem linii brzegowej na poziomie 1,49.

Zasilanie jeziora Milachowo odbywa siê g³ównie za poœrednictwem
dop³ywu powierzchniowego rzek¹ Zbrzyc¹. Œrednia roczna suma opadu at-
mosferycznego w zlewni jeziora wynosi 600 mm. Po stronie strat podstawow¹
rolê tak¿e odgrywa Zbrzyca, której œredni odp³yw z jeziora w 2009 roku wyno-
si 56 638,7 dam3, co odpowiada œredniemu przep³ywowi wynosz¹cemu 1,8
m3· s–1. Wartoœæ ewaporacji kszta³tuj¹cy siê na poziomie 695 mm wskazuje
przewagê strat w pionowym obiegu wody. Intensywnoœæ wymiany wody w je-
ziorze, obliczona na podstawie wartoœci odp³ywu i pojemnoœci zbiornika wy-
nosi 46,2. Oznacza to, ¿e teoretycznie czterdzieœci szeœæ razy w ci¹gu roku (co
oko³o 9 dni) nastêpuje ca³kowita, pozioma wymiana wody. Wy¿sza ni¿ dzie-
siêciokrotna wymiana wody cechuje tzw. zbiorniki reolimniczne, które posia-
daj¹ cechy poœrednie pomiêdzy œrodowiskiem jeziornym i rzecznym.

JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody jeziora Milachowo zosta³a okreœlona na podstawie badañ prze-
prowadzonych w 2009 roku. Dziêki uzyskanym wynikom mo¿na stwierdziæ,
¿e fizyczne i chemiczne cechy œrodowiska wodnego wskazuj¹ harmonijny kie-
runek sukcesji limnologicznej jeziora. Mineralizacja ogólna wody jeziora wy-
nosi 180 mg· l–1, a w jej sk³adzie chemicznym wyraŸnie dominuj¹ jony HCO3-

i Ca2+ (tabela 3). Pozwala to zaklasyfikowaæ wody Milachowa do, najbardziej
charakterystycznego dla obszarów m³odoglacjalnych, typu wodorowêglano-
wo-wapniowego. Ze wzglêdu na znaczn¹ iloœæ zwi¹zków buforuj¹cych, wody
jeziora odznaczaj¹ siê alkalicznym odczynem pH. Zakres zmiennoœci odczy-
nu podczas okresu badawczego mieœci³ siê od 8,87 do 9,40. Œrednia wartoœæ
twardoœci ogólnej wód jeziora wynosi natomiast 111,2 mg· l–1 CaCO3.
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Warunki optyczne jeziora Milachowo s¹ bardzo s³abe. Widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego, podczas okresu badawczego, waha³a siê od 0,90 m (wiosna)
do 0,40 m (lato), a œredni zasiêg strefy eufotycznej wynosi 1,95m. Przyczyna-
mi ograniczonej transmisji œwiat³a w tym jeziorze s¹ polimiktyczny charak-
terem zbiornika oraz jego reolimniczny typ hydrologiczny. Konsekwencj¹
tych procesów jest podnoszenie substancji z osadów dennych oraz dop³yw
materii ze zlewni, powoduj¹c wysokie zmêtnienie wody na poziomie 5,8 NTU
wiosn¹ i a¿ 42,5 NTU latem. Zmniejszenie przezroczystoœci wody w jeziorze
Milachowo zwi¹zane jest tak¿e z jego produktywnoœci¹ i wysok¹ koncentra-
cj¹ biomasy fitoplanktonu, wyra¿on¹ œrednim stê¿eniem chlorofilu a w wyso-
koœci 68,5 µg· l–1.

W wodach jeziora Milachowo stwierdzono niezbyt wysok¹ zawartoœæ
substancji biogenicznych (tabela 4). Pomimo du¿ej powierzchni zlewni, dziê-
ki jej korzystnemu zagospodarowaniu ze znacznym udzia³em obszarów le-
œnych, dop³yw soli od¿ywczych do jeziora jest ograniczony. Stê¿enie fosforu
ogólnego w wodzie powierzchniowej by³o niskie i wynosi³o wiosn¹ 36 µg· l–1,
natomiast latem 54 µg· l–1. Koncentracja ortofosforanów, które s¹ ³atwo przy-
swajaln¹ form¹ fosforu mineralnego, utrzymywa³a siê na poziomie 6 µg· l–1

(wiosna) i 50 µg· l–1 (lato). Zawartoœæ azotu ca³kowitego w wodzie jeziora Mi-
lachowo osi¹ga³a 890 µg· l–1 wiosn¹ i 1050 µg· l–1 latem.

Pod wzglêdem troficznym jezioro Milachowo nale¿y zaklasyfikowaæ do
grupy zbiorików na granicy eutrofii i hipertrofii. Œrednia wartoœæ indeksu
TSI Carslona (1977) wynosi 62,8, co œwiadczy o pogarszaj¹cym siê stanie eko-
logicznym wód tego jeziora. Najni¿sz¹ wartoœæ indeksu TSI stwierdzono w
przypadku azotu ca³kowitego (TSITN 54,0). Wartoœci pozosta³ych indeksów
wahaj¹ siê od 59,1 (TSITP), przez 66,2 (TSISD), do 72,0 (TSIChl). Podwy¿szona
wartoœæ indeksu TSI obliczonego na podstawie widzialnoœci kr¹¿ka Secchie-

Jezioro Milachowo 157
__________________________________________________________________________________

pH (zakres) 8,87-9,40
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond.25 (µS· cm-1) 252
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 180
barwa (HU) 12,1
mêtnoœæ (NTU) 24,2
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 111,2
HCO3 (mg· l-1) 112,9
Cl (mg· l-1) 3,4
SO4 (mg· l-1) 16,9
Ca (mg· l-1) 34,1
Mg (mg· l-1) 5,7
Na (mg· l-1) 3,9
K (mg· l-1) 1,25

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody jeziora Milachowo

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Milachowo

fosfor ogólny (µg· l-1) 45
fosforany (µg· l-1) 30
azot ogólny (µg· l-1) 970
azot NO3+ NO2 (µg· l-1) 36
azot NH4 (µg· l-1) 28
chlorofil a (µg· l-1) 68,5
krzemionka (mg· l-1) 4,21
¿elazo (mg· l-1) 0,029
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 0,65
zasiêg strefy œwietlnej (m) 1,95
transmisja PAR (%) 9,5

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Milachowo

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Milachowo



go spowodowana jest zwiêkszon¹ iloœci¹ materii organicznej w wodzie. Jest
to typowe dla polimiktycznych zbiorników, w których wystêpuje podnoszenie
materii z osadów dennych na skutek mieszania turbulencyjnego. Wysoki in-
deks odnosz¹cy siê do stê¿eñ chlorofilu a wynika z du¿ej produktywnoœci je-
ziora Milachowo.

Pod wzglêdem ustroju termiczno-dynamicznego jezioro Milachowo jest
typowym zbiornikiem polimiktycznym, charakteryzuj¹cym siê wielokrot-
nym w ci¹gu roku ca³kowitym wymieszaniem wody. Polimiksja w po³¹czeniu
z intensywn¹ poziom¹ wymian¹ wody tworz¹ jednorodne œrodowisko wodne
w ca³ej objêtoœci jeziora. W takich warunkach wartoœci parametrów fizycz-
nych i chemicznych s¹ wiosn¹ i latem niemal równe w rozk³adzie pionowym
(ryc. 2). Najwiêksze gradienty mo¿na zauwa¿yæ w wiosennym profilu zawar-
toœci tlenu, gdzie na powierzchni zanotowano 19,1 mg· l–1, co odpowiada prze-
syceniu 198%. Tak¿e letnie nasycenie tlenem wynosi³o w 2009 roku oko³o
180%. Wartoœci takie œwiadcz¹ o wysokiej produktywnoœci jeziora Milacho-
wo.
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze Milachowo w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Milachowo in the year 2009
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Jezioro Nawionek po³o¿one jest
w zachodniej czêœci gminy Bru-
sy, przy granicy z gmin¹ Choj-
nice, w powiecie chojnickim.
Dostêp bezpoœredni do jeziora
jest utrudniony z uwagi na
brak odpowiednich dróg dojaz-
dowych. Do jeziora prowadz¹
jedynie leœne œcie¿ki, jednak¿e
po wczeœniejszym uzyskaniu
pozwolenia dostêp do linii brze-

gowej zbiornika jest mo¿liwy ze œcie¿ki (zielony szlak pieszy) prowadz¹cej
wschodnim brzegiem jeziora. Na pó³noc od jeziora w odleg³oœci oko³o 200 m
zielony szlak pieszy ³¹czy siê z drog¹ leœn¹, która w kierunku zachodnim po-
zwala dotrzeæ do jeziora Czarnego i rzeki Zbrzycy. Na pó³nocny-wschód od je-
ziora droga ta, ³¹czy siê z lokaln¹ szos¹ ³¹cz¹c¹ miejscowoœci Laska i Asmus.
Miejscowoœæ Laska po³o¿ona jest oko³o 2 km na pó³noc od jeziora i jest ona
najbli¿sz¹ osad¹ ludzk¹. Ta niewielka miejscowoœæ liczy oko³o 50 miesz-
kañców i s³ynna jest z rosn¹cego w niej 400-letniego Dêbu £okietka.

W ujêciu fizycznogeograficznym regionalizacji Polski Kondrackiego
(2002), jezioro Nawionek znajduje siê w mezoregionie Równina Charzykow-
ska. Ukszta³towanie powierzchni tego obszaru, choæ równinne to urozmaico-
ne jest licznymi rynnami subglacjalnymi. Jezioro Nawionek mimo, i¿ gene-
tycznie zalicza siê do zbiorników wytopiskowych, znajduje siê w jednej z ta-
kich rynien o przebiegu po³udnikowym. W rynnie tej na pó³noc od jeziora Na-
wionek, znajduje siê Jezioro Zmar³e. Obszar na po³udnie od jeziora Nawio-
nek jest kontynuacj¹ rynny subglacjalnej, w której usytuowane s¹ jeziora
rynnowe: Gardliczno Ma³e, Gardliczno Du¿e oraz P³êsno.

Jezioro Nawionek jako obiekt hydrograficzny zosta³o wpisane w 1974
roku do rejestru rezerwatów przyrody. Celem ochrony jest zachowanie je-
ziora typu lobeliowego. Podstaw¹ jego wyró¿nienia s¹ kryteria florystyczne i
fitocenotyczne identyfikuj¹ce m.in. wystêpowanie reliktowych elementów
flory borealno-atlantyckiej, do których nale¿y zespó³ isoetydów. W Polsce do
gatunków wskaŸnikowych nale¿¹: Lobelia dortmanna (lobelia jeziorna), Iso-
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etes lacustris (poryblin jeziorny) i Litorella unfilora (brze¿yca jednokwiato-
wa) (Szmal 1959).

Cenny charakter przyrodniczy jeziora Nawionek wp³yn¹³ na wyznacze-
nie po jego wschodniej stronie Szlaku Zaborskiego, oznaczonego kolorem zie-
lonym. Wp³ywa to na potencjalne zwiêkszenie presji antropogenicznej na ten
zbiornik, mimo braku jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej w pobli¿u
zbiornika.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Nawionek jest zbiornikiem bezodp³ywowym, którego obszar alimen-
tacji obejmuje powierzchniê 62,5 ha (tabela 1). Stosunek powierzchni drena-
¿u do powierzchni jeziora wynosi tylko 6,2. Pomimo niewielkiej zlewni ca³ko-
witej, obszary endoreiczne zajmuj¹ a¿ 41%. Sprawia to, ¿e obszar bezpoœred-
niego powierzchniowego sp³ywu wód do jeziora zmniejsza siê do oko³o 21 ha.
W zlewni jeziora nie wystêpuj¹ inne powierzchniowe obiekty hydrograficzne.

Zlewnia jeziora Nawionek charakteryzuje siê urozmaicon¹ rzeŸb¹ tere-
nu, co przedk³ada siê na znaczn¹ wysokoœæ bezwzglêdn¹ i asymetriê po-
wierzchniow¹ zlewni. Œrednia wysokoœæ wynosi 140,3 m n.p.m., a najwy¿szy
punkt ma 154,6 m n.p.m. i stanowi go wzniesienie z geodezyjnym punktem
pomiarowym w jej po³udniowo-wschodniej czêœci. Deniwelacja dla tak ma³ej
zlewni wynosi, a¿ 28,5 m, co decyduje o jej du¿ym nachyleniu. Wartoœæ œred-
niego spadku wynosi a¿ 36,05 ‰. Wp³ywa to na wystêpowanie doœæ licznych
rozciêæ erozyjnych w zboczach. RzeŸba powierzchni zlewni reprezentowana
jest przede wszystkim przez rynnê subglacjaln¹ o przebiegu po³udnikowym,
w której znajduje siê misa jeziora Nawionek. Jedynie 8,5% powierzchni zlew-
ni zajmuje równina sandrowa z luŸnymi piaskami, która usytuowana jest w
po³udniowo-zachodniej czêœci zlewni.

Pokrywê glebow¹ zlewni tworz¹ g³ównie gleby torfowe wytworzone w
rynnie polodowcowej. Jedynie na obszarze równiny sandrowej wystêpuj¹
kwaœne gleby bielicowe i rdzawe, dla których ska³¹ macierzyst¹ s¹ luŸne pia-
ski. Gleby te nadaj¹ siê g³ównie pod obszary leœne. Widoczne jest to w jednoli-
tej strukturze u¿ytkowania gruntów, gdzie 100% powierzchni zlewni zaj-
muje kompleks leœny borów sosnowych (100%).

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Nawionek (ryc. 1) o powierzchni 10 ha (tabela 2) jest jednym z naj-
mniejszych zbiorników le¿¹cych w obrêbie ZPK (Borowiak i in. 2009). Rzêdna
zwierciad³a wody jeziora le¿y na wysokoœci 126,1 m n.p.m. Zbiornik ten cha-
rakteryzuje siê lekko wyd³u¿onym kszta³tem (wskaŸnik wyd³u¿enia wynosi
1,74) o przebiegu zbli¿onym do po³udnikowego. Maksymalna d³ugoœæ jeziora
wynosi 543 m, a maksymalna szerokoœæ 312 m. Jezioro ma s³abo rozwiniêt¹
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liniê brzegow¹ (wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej 1,32) o d³ugoœci 1490 m,
w zwi¹zku z tym mo¿na je zaliczyæ do zbiorników zwartych. W pó³nocnej czê-
œci akwenu znajduj¹ siê dwie wyraŸne zatoki przedzielone pó³wyspem. Brze-
gi jeziora Nawionek s¹ strome, o wysokoœci dochodz¹cej do 20 metrów. Na-
chylenie brzegów jest mniejsze od strony pó³nocnej w obrêbie wspomnianych
zatok. Morfologia misy jest ma³o urozmaicona. Stromo schodz¹ce stoki do 5
metra g³êbokoœci zajmuj¹ oko³o 1/3 jej powierzchni. Pozosta³¹ czeœæ stanowi
rozleg³e dno opadaj¹ce ³agodnie w stronê najwiêkszego przeg³êbienia w
po³udniowej czêœci akwenu siêgaj¹cego 10 metrów g³êbokoœci. Jezioro
wed³ug klasyfikacji Bogoslavskyego (1960) obejmuj¹cej g³êbokoœæ maksy-
maln¹ i œredni¹, zalicza siê do zbiorników g³êbokich. WskaŸnik g³êbokoœci
okreœlaj¹cy kszta³t misy jeziornej wynosi 0,65.

Ogólna objêtoœæ zretencjonowanej w jeziorze wody wynosi 552,6 dam3.
Pozioma wymiana wody, z uwagi na bezodp³ywowoœæ jeziora, mo¿e zachodziæ
jedynie na drodze podziemnej. Pionowa wymiana wody wykazuje przewagê
parowania nad opadem. W zlewni jeziora Nawionek œredni wskaŸnik opadu
przyjmuje wartoœæ 600 mm (Atlas 1987), zaœ parowanie z powierzchni wody
kszta³tuje siê na poziomie 695 mm (Borowiak 2000; Okulanis 1982).
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Ryc. 1. Batymetria jeziora Nawionek
Fig. 1. Bathymetry of Lake Nawionek

BATYMETRIA: Uniwersytet Gdañski

powierzchnia (ha) 10
objêtoœæ (dam3) 552,6
maksymalna g³êbokoœæ (m) 10
œrednia g³êbokoœæ (m) 6,5
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 1,49
œrednie roczne parowanie (mm) 460
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) -
œredni odp³yw roczny (dam3) -

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora Nawionek

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Nawionek

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 0,624
gleby gleby torfowe, bielicowe i

rdzawe
utwory powierzchniowe torfy, piaski luŸne
rzeŸba terenu dno dolinne, równina san-

drowa
dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy, bory sosnowe
odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 3,9

Tabela 1. Charakterystyka zlewni jeziora Na-
wionek

Table 1. Characteristics of Lake Nawionek dra-
inage basin



Brzegi jeziora Nawionek s¹ piaszczyste, jednak tylko miejscami zamulo-
ne. Do g³êbokoœci oko³o 2 m, dno poroœniête jest zwartym ³anem lobelii jezior-
nej (Lobelia Dortmanna). P³aty lobelii jeziornej na g³êbokoœci oko³o 2 m, prze-
chodz¹ stopniowo w podwodne ³¹ki poryblinu jeziornego (Isoetes lacustris).

JAKOŒÆ WODY

Badania jakoœci wód jeziora Nawionek przeprowadzone by³y w 2009 roku.
Jezioro to posiada wody s³abo zmineralizowane, gdzie œrednia przewodnoœæ
w³aœciwa wynosi 102 µS· cm–1, a zawartoœæ rozpuszczonych soli 66 mg· l–1 (ta-
bela 3). Wartoœci przewodnoœci w³aœciwej ulegaj¹ jednak znacznym waha-
niom sezonowym (90 µS· cm–1 wiosn¹, 114 µS· cm–1 latem), przy niewielkim
zró¿nicowaniu pionowym (do 5 µS· cm–1). Wahania pH nie wykazywa³y
znacznych zmian w czasie, przyjmuj¹c wartoœci w zakresie 7,83-8,66, co
œwiadczy o s³abo alkalicznym odczynie jeziora (Go³êbiewski 1993). Ze wzglê-
du na zawartoœæ g³ównych jonów, wœród anionów przewa¿a³y wodorowêgla-
ny, a wœród kationów wapñ, wody jeziora zakwalifikowaæ nale¿y do wód wo-
dorowêglanowo-wapniowych.

W³aœciwoœci optyczne wody, mo¿na okreœliæ jako bardzo dobre. Wyra¿aj¹
siê one m. in. przezroczystoœci¹ wody okreœlanej widzialnoœci¹ kr¹¿ka Sec-
chiego. Zakres zmian przezroczystoœci wody w przebiegu sezonowym jest nie-
wielki i wynosi oko³o 25 cm (6,70 m wiosn¹, 6,45 m latem). Uwarunkowane
jest to nisk¹ mêtnoœci¹ wody, która waha³a siê sezonowo od 0,7 do 2,1 NTU
oraz s³abym zabarwieniem (1,8 HU). Wp³ywa na to równie¿ ma³e wahanie
mêtnoœci wody w profilu pionowym (0,7-2,1 NTU wiosn¹ i 0,7-1,1 NTU la-
tem). Dobre warunki optyczne wynikaj¹ tak¿e z bardzo niskiej koncentracji
chlorofilu a przy powierzchni wody.

Specyfik¹ jeziora Nawionek jest bardzo niskie stê¿enie biogenów i nie-
wielka ich sezonowa zmiennoœæ. Stê¿enie fosforu ogólnego w warstwie przy-
powierzchniowej zmienia³o siê w zakresie od 5 do 11 µg· l–1 (tabela 4), wyka-
zuj¹c wy¿sze wartoœci latem. Przy dnie natomiast wartoœci w obu sezonach
nie wykaza³y wiêkszego zró¿nicowania (5 µg· l–1 latem i 6 µg· l–1 wiosn¹). Fos-
for w formie fosforanów nie wystêpowa³ w warstwie przypowierzchniowej
wody. Zawartoœæ azotu ca³kowitego w warstwie przypowierzchniowej by³a na
bardzo niskim poziomie i nie przekracza³a œrednio rocznie 405 µg· l–1. Dys-
proporcje w stê¿eniu azotu ca³kowitego w pionie pomiarowym wyst¹pi³y je-
dynie w okresie wiosennym, gdzie stê¿enie przy dnie by³o oko³o 1,6 razy wy¿-
sze. Najwy¿sze stê¿enia azotanów i azotynów zaobserwowano w okresie wio-
sennym przy powierzchni wody (³¹cznie 148 µg· l–1). Latem natomiast nie wy-
kryto obecnoœci tych zwi¹zków. Azot amonowy w niewielkich iloœciach
wyst¹pi³ jedynie przy dnie z maksimum w okresie letnim (22 µg· l–1). Stosu-
nek wagowy azotu do fosforu wynosi 50:1, co sprawia, ¿e fosfor jest pierwiast-
kiem, który limituje produkcjê pierwotn¹. Pod wzglêdem troficznym Jezioro
Nawionek zaklasyfikowane zosta³o do grupy zbiorników oligotroficznych.
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Œrednia wartoœæ wskaŸnika trofii Carlsona (1977) wynosi TSI=34,7 i jest on
zbli¿ony do wiod¹cego wskaŸnika wyznaczonego ze stê¿eñ fosforu ogólnego
(TSITP=34,1).

Jezioro Nawionek, mimo i¿ zaliczane jest do grupy jezior g³êbokich, nie
ma trwale wykszta³conej letniej stratyfikacji termicznej wód. W klasyfikacji
miktycznej jest to zbiornik polimiktyczny, gdzie mieszaniu ulega ca³a masa
wodna.

Zmierzone wartoœci fizyczne, chemiczne i biologiczne w ca³ym pionie wy-
kazuj¹ znaczn¹ jednorodnoœæ (ryc. 2). Podczas prowadzonych badañ w okre-
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze Nawionek w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Nawionek in the year 2009

pH (zakres) 7,83-8,66
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 102
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 66
barwa (HU) 1,4
mêtnoœæ (NTU) 0,8
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 28,2
HCO3 (mg· l-1) 23,8
Cl (mg· l-1) 2,6
SO4 (mg· l-1) 10,1
Ca (mg· l-1) 8,4
Mg (mg· l-1) 1,7
Na (mg· l-1) 1,8
K (mg· l-1) 0,3

Tabela3.Sk³ad jonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody jeziora Nawionek

Table 3. Ion composition and related water qua-
lity variables for Lake Nawionek

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 8
fosforany P-PO4 (µg· l-1) n.w (lato)
azot ogólny TN (µg· l-1) 405
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 328 (wiosna)
azot N-NH4 (µg· l-1) n.w.
chlorofil a (µg· l-1) 1
krzemionka Si (mg· l-1) 0,33
¿elazo Fe (mg· l-1) 0,003 (wiosna)
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 6,57
zasiêg strefy œwietlnej (m) do dna
transmisja PAR (%) 69,7

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿kaSecchiego iwybraneparametryop-
tyczne wody jeziora Nawionek

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Nawionek



sie letnim stwierdzono wystêpowanie przydennych gradientów, które jednak
mog¹ wystêpowaæ w ró¿nych okresach roku i uwarunkowane s¹ przede
wszystkim sytuacj¹ hydrometeorologiczn¹ (okresy bezwietrzne i silna radia-
cja). Na g³êbokoœci 8 metrów wyst¹pi³ gradient termiczny o wartoœci 2,3°C. W
wyniku tego ograniczona zosta³a dostawa tlenu do warstwy naddennej wody
i letni rozk³ad przyj¹³ kszta³t klinogrady. Œrednie stê¿enie tlenu latem w
ca³ym pionie wynios³o 10,1 mg· l–1. Wiosn¹ natomiast odnotowano niewielki
wzrost œredniej zawartoœci tlenu od 5 metra z 11,9 mg· l–1 (0-4 m) do 13,4 mg·
l–1 (5 m-dno). Zarówno pomiary letnie jak i wiosenne wykaza³y brak stref bez-
tlenowych, ze stosunkow¹ wysokim stê¿eniem tlenu przy dnie (4,7 mg· l–1

wiosn¹ i 13,6 mg· l–1 latem).
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Jezioro NiedŸwiedzie jest
po³o¿one na terenie gminy
Chojnice w powiecie chojnic-
kim, w odleg³oœci oko³o 1 km na
pó³noc od miejscowoœci Choj-
niczki. Dojazd do jeziora jest
mo¿liwy biegn¹c¹ na wschód od
jeziora tras¹ Chojniczki – Ba-
chorze – Ma³e Swornegacie. Z
Chojniczek prowadzi pocz¹tko-
wo asfaltowa, a nastêpnie bru-

kowana droga, od której na granicy lasu odchodzi droga gruntowa, biegn¹ca
przy parkingu i pla¿y na po³udniowym brzegu jeziora w kierunku miejscowo-
œci Stary M³yn.

W ujêciu fizycznogeograficznego podzia³u regionalnego Polski Kondrac-
kiego (2002) Jezioro NiedŸwiedzie znajduje siê w granicach makroregionu
Pojezierze Po³udniowopomorskie i mezoregionu Równina Charzykowska.

Jezioro NiedŸwiedzie po³o¿one jest w krótkiej rynnie subglacjalnej o
przebiegu po³udnikowym, równolegle do po³o¿onej na zachód rynny Jeziora
Charzykowskiego. Rynny te s¹ po³¹czone szlakiem odp³ywu Jarcewskiej
Strugi. Ciek odprowadzaj¹cy wody z Jeziora NiedŸwiedzie uchodzi do tej rze-
ki oko³o 0,5 km poni¿ej wyp³ywu z jeziora Wegner.

Jezioro NiedŸwiedzie jest po³o¿one w otulinie Parku Narodowego Bory
Tucholskie. W najbli¿szym otoczeniu jeziora dominuje bór sosnowy, tworz¹cy
zwarte kompleksy po pó³nocnej, wschodniej i zachodniej stronie jeziora. Je-
dynie na po³udnie od jeziora znajduj¹ siê tereny wykorzystywane jako grunty
orne i ³¹ki. Brzegi wokó³ jeziora porasta olsza i brzoza, natomiast w strefie
p³ytkowodnej pojawiaj¹ siê roœlinnoœæ wodna m.in. trzciny i gr¹¿el ¿ó³ty.

Nad Jeziorem NiedŸwiedzie znajduje siê leœny parking, pole namiotowe
oraz pla¿a, poza tym nie wystêpuj¹ tu ¿adne obiekty turystyczno-rekreacyj-
ne. Oko³o 5 km od jeziora znajduje siê du¿a i znana wieœ wczasowa Charzyko-
wy, gdzie znajduj¹ siê liczne oœrodki wypoczynkowe, kwatery prywatne, pola
namiotowe, oœrodki sportów wodnych i kluby ¿eglarskie. Wzd³u¿ wschodnie-
go i pó³nocnego brzegu Jeziora NiedŸwiedzie przebiega natomiast pieszy
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szlak turystyczny (czarny) z Charzykowych przez Stary M³yn do Chojniczek.
Drog¹ po wschodniej stronie jeziora biegnie te¿ szlak “Strugi Siedmiu Jezior”
(zielony) z Charzykowych przez Chjniczki i nastêpnie przez teren Parku Na-
rodowego Bory Tucholskie do Chojnic. Na po³udniowym krañcu jeziora prze-
biega tak¿e rowerowy szlak z Chojnic do Charzykowych. Z ciekawszych
atrakcji turystycznych w okolicach Jeziora NiedŸwiedzie mo¿na wymieniæ
folwark z koñca XIX wieku i pomnikow¹ alejê dêbow¹ w Jarcewie.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro NiedŸwiedzie drenuje obszar o powierzchni 4,554 km2. WskaŸnik
zlewni w³aœciwej, wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni zlewni do powierzchni
jeziora, wynosi w tym przypadku 16,0. Wielkoœæ obszaru alimentacji wystar-
cza na utrzymanie odp³ywowego charakteru tego jeziora. Obszary endoreicz-
ne zajmuj¹ oko³o 35% powierzchni zlewni Jeziora NiedŸwiedzie i ze wzglêdu
na piaszczyste utwory powierzchniowe przewa¿aj¹ obszary bezodp³ywowe
ch³onne. Pozosta³a czêœæ zlewni aktywnie uczestniczy w powierzchniowym
zasilaniu zbiornika w wodê i materiê. Zlewnia jeziora posiada s³abo rozwi-
niêt¹ sieæ hydrograficzn¹, bez funkcjonowania skoncentrowanego dop³ywu
wód w postaci cieków. Ze wzglêdu na budowê geologiczn¹ zlewni du¿e znacze-
nie w alimentacji tego jeziora ma zasilanie podziemne (Marszelewski, Ju-
trowska 1998). Wystêpuj¹ce tu piaszczyste utwory powierzchniowe stwa-
rzaj¹ dobre warunki do infiltracji, przy jednoczesnym obni¿eniu roli odp³ywu
powierzchniowego i parowania. Takie warunki sprawiaj¹, ¿e wartoœæ œred-
niego odp³ywu jednostkowego ze zlewni wynosi 2,5 l· s–1· km–2.

Zlewnia Jeziora NiedŸwiedzie stanowi pod wzglêdem hipsometrycznym
obszar ma³o urozmaicony, z niewielkim zró¿nicowaniem wysokoœci wzglêd-
nych i bezwzglêdnych. Taki uk³ad stosunków orograficznych wynika z tego,
¿e opisywany obszar po³o¿ony jest g³ównie na równinie sandrowej, przeciêtej
rynn¹ subglacjaln¹ o przebiegu po³udnikowym. Istniej¹ce na terenie ZPK po-
ziomy sandrowe zosta³y ukszta³towane przez akumulacjê piasków i ¿wirów
podczas dwóch etapów deglacjacji: w czasie fazy pomorskiej oraz recesji l¹do-
lodu na pó³noc (Galon 1953). Taka budowa geologiczna powoduje, ¿e badany
obszar mieœci siê w przedziale wysokoœci od 124,9 m n.p.m. (rzêdna zwier-
ciad³a wody jeziora) do 151,1 m n.p.m. na dziale wodnym we wschodniej czê-
œci zlewni. Deniwelacja terenu jest niewielka i wynosi 26,2 m, a œredni spa-
dek to zaledwie 11,9‰, co stwarza bardzo s³abe warunki do istnienia inten-
sywnego sp³ywu powierzchniowego.

Obszar zlewni Jeziora NiedŸwiedzie charakteryzuje siê wystêpowaniem
s³abo przekszta³conych form erozji i akumulacji lodowcowej i wodnolodowco-
wej. Wœród utworów powierzchniowych dominuj¹ tu piaski luŸne w obsza-
rach objêtych równin¹ sandrow¹ oraz torfy i utwory mu³owo-torfowe w dnie
rynny. Piaski luŸne stanowi¹ oko³o 92% powierzchni obszaru alimentacji je-
ziora, natomiast torfy i utwory mu³owo-torfowe, których powstawanie na
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tych terenach zwi¹zane jest g³ównie z procesem l¹dowienia jezior (Tobolski
1998), zajmuj¹ oko³o 7%. Pozosta³¹ czêœæ zlewni zajmuj¹ gliny moreny den-
nej, stanowi¹ce zaledwie 0,6% powierzchni.

W zlewni Jeziora NiedŸwiedzie, w zale¿noœci od rodzaju zdeponowanych
osadów, wytworzy³y siê trzy g³ówne typy gleb. Na piaszczystym pod³o¿u san-
drów powsta³y gleby bielicowe, przewa¿nie kompleksu ¿ytniego s³abego. Na-
tomiast z nagromadzonej masy torfu wytworzy³y siê gleby torfowe lub mur-
szowe, powstaj¹ce w procesie murszenia torfu. Pod wzglêdem rolniczej przy-
datnoœci gleby torfowe nale¿¹ przewa¿nie do kompleksu u¿ytków zielonych
s³abego i bardzo s³abego. Na niewielkim obszarze zajêtym przez wysoczyznê
morenow¹, powsta³y na pod³o¿u gliniastym, gleby brunatne wy³ugowane i
kwaœne. Odznaczaj¹ siê one lepsz¹ przydatnoœci¹ rolnicz¹ kompleksu ¿ytnie-
go bardzo dobrego.

U¿ytkowanie obszaru zlewni Jeziora NiedŸwiedzie jest bardzo korzystne
i bezpieczne dla stabilnego funkcjonowania zbiornika. Obszar alimentacji je-
ziora jest ca³kowicie pozbawiony obszarów zabudowanych oraz gruntów or-
nych. Ponadto g³ówn¹ form¹ zagospodarowania s¹ lasy (bór sosnowy), które
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 4,554
gleby bielicowe i rdzawe, tor-

fowe, murszowe, brunatne
wy³ugowane i kwaœne

utwory powierzchniowe piaski luŸne, torfy i utwory
mu³owo-torfowe, gliny

rzeŸba terenu równina sandrowa, rynna
subglacjalna, wysoczyzna
morenowa falista

dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 2,5

Tabela1.Charakterystykazlewni jezioraNiedŸ-
wiedzie

Table 1. Characteristics of Lake NiedŸwiedzie-
drainage basin

powierzchnia (ha) 28,4
objêtoœæ (dam3) 1 045,9
maksymalna g³êbokoœæ (m) 8,3
œrednia g³êbokoœæ (m) 3,7
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 2,650
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 0,31
œredni odp³yw roczny (dam3) 325,9

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora NiedŸwiedzie

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
NiedŸwiedzie

Ryc. 1. Batymetria jeziora NiedŸwiedzie
Fig. 1. Bathymetry of Lake NiedŸwiedzie

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



zajmuj¹ ponad 98% powierzchni zlewni. Pozosta³a czêœæ zlewni (1,5%) to
u¿ytki zielone oraz nieu¿ytki.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro NiedŸwiedzie jest zbiornikiem o powierzchni 28,4 ha. Jest ono
po³o¿one w rynnie subglacjalnej powsta³ej na skutek erozyjnej dzia³alnoœci
wód podlodowcowych, p³yn¹cych pod ciœnieniem hydrostatycznym. Wp³yw
na kszta³t jeziora mog³y mieæ te¿ procesy zwi¹zane z wytapianiem bry³ mar-
twego lodu zalegaj¹cych w rynnie. Z typem genetycznym jeziora zwi¹zane s¹
jego cechy morfometryczne m.in. wyd³u¿ony kszta³t misy. Przy d³ugoœci mak-
symalnej rzêdu 1,04 km i szerokoœci 0,37 km wskaŸnik wyd³u¿enia osi¹ga
wartoœæ 2,8. Jezioro odznacza siê ponadto s³abo rozwiniêt¹ lini¹ brzegow¹
(wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej – 1,41). Misa jeziora odznacza siê
g³êbokoœci¹ maksymaln¹ wynosz¹c¹ 8,3 m, przy œredniej g³êbokoœci 3,7 m.
Klasyfikacjia Bogoslovskiego (1960) lokuje to Jezioro NiedŸwiedzie w grupie
œrednio g³êbokich. Przy takich warunkach morfometrycznych objêtoœæ wody
zmagazynowana w misie jeziora wynosi 1045,9 dam3.

Jezioro NiedŸwiedzie jest odp³ywowym zbiornikiem zasilanym g³ównie
wodami podziemnymi, drog¹ opadow¹ na powierzchniê jeziora oraz sp³ywem
powierzchniowym. Elementy pionowej wymiany wody wskazuj¹ na przewa-
gê ewaporacji nad opadem. Œrednia roczna suma opadu atmosferycznego wy-
nosi 600 mm, natomiast wartoœæ parowania z powierzchni wodnej kszta³tuje
siê na poziomie 695 mm.

Œrednie natê¿enie przep³ywu w profilu ujœciowym wyp³ywu z Jeziora
NiedŸwiedzie wynosi³o w 2009 roku oko³o 10 l· s–1, co daje w przybli¿eniu
roczny odp³yw na poziomie 325,9 dam3. Intensywnoœæ wymiany wody w jezio-
rze, wyliczona na podstawie wartoœci odp³ywu i pojemnoœci zbiornika wynosi
0,31. Oznacza to, ¿e teoretycznie co oko³o 3 lata nastêpuje ca³kowita, pozioma
wymiana wody.

W strefie przybrze¿nej jeziora przewa¿aj¹ osady mineralne i mineral-
no-organiczne ze znaczn¹ iloœci¹ szcz¹tków pochodzenia roœlinnego w ró¿-
nym stopniu rozk³adu. W g³êbszych partiach jeziora osady denne charakte-
ryzuj¹ siê znaczna zawartoœci¹ materii organicznej.

JAKOŒÆ WODY

Stan jakoœci wody Jeziora NiedŸwiedzie zosta³ okreœlony na podstawie ba-
dañ przeprowadzonych w 2009 roku. Uzyskane wyniki fizycznych i chemicz-
nych cech œrodowiska wodnego wskazuj¹ harmonijny kierunek sukcesji lim-
nologicznej jeziora. Mineralizacja ogólna wody jeziora wynosi 249 mg· l–1, a
w jej sk³adzie chemicznym wyraŸnie dominuj¹ jony HCO3- i Ca2+ (tabela 3).
Pozwala to zaklasyfikowaæ wody jeziora do, najbardziej charakterystycznego
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dla terenów m³odoglacjalnych, typu wodorowêglanowo-wapniowego. Znacz-
na iloœæ zwi¹zków buforuj¹cych jest przyczyn¹ s³abo alkalicznego odczynu
pH wód jeziora. Podczas pomiarów stwierdzono zmiennoœæ odczynu w zakre-
sie od 8,55 do 8,60. Œrednia wartoœæ twardoœci ogólnej wód jeziora wynosi na-
tomiast 151,7 mg· l–1 CaCO3.

Jezioro NiedŸwiedzie charakteryzuje siê dobrymi warunkami optyczny-
mi. Przezroczystoœæ wody, okreœlana widzialnoœci¹ kr¹¿ka Secchiego, waha³a
siê w badanym okresie od 1,85 m (wiosna) do 2,35 m (lato). Œredni zasiêg stre-
fy eufotycznej osi¹ga natomiast g³êbokoœæ 5,25 m. Doœæ wysokie wartoœci
transmisji œwiat³a œwiadcz¹ o umiarkowanej trofii jeziora i s¹ wynikiem ni-
skiej koncentracji chlorofilu a ( 14,4 µg· l–1) oraz mêtnoœci na œrednim pozio-
mie 5,2 NTU.

W wodach Jeziora NiedŸwiedzie stwierdzono bardzo niskie stê¿enia sub-
stancji biogenicznych (tabela 4). Dop³yw soli od¿ywczych z ma³ej i pokrytej
lasami zlewni jest niewielki i koncentracja fosforu ogólnego w wodzie po-
wierzchniowej wynosi³a wiosn¹ zaledwie 6 µg· l–1, latem natomiast 15 µg· l–1.
Wy¿sze wartoœci zanotowano natomiast w wodach naddennych, które
osi¹ga³y latem 123 µg· l–1. Koncentracja ortofosforanów, które s¹ ³atwo przy-
swajaln¹ form¹ fosforu mineralnego, osi¹ga³a na powierzchni 6 µg· l–1 (wio-
sna) oraz 2 µg· l–1 (lato). W wodach naddennych stê¿enie fosforu ortofosfora-
nowego dochodzi³o do 121 µg· l–1. Stê¿enie azotu ca³kowitego w wodach po-
wierzchniowych jeziora osi¹ga³o natomiast wartoœci od 590 µg· l–1 wiosn¹ do
390 µg· l–1 latem. Wartoœci w warstwach przydennych by³y nieco wy¿sze, do-
chodz¹c do 820 µg· l–1.

Pod wzglêdem troficznym Jezioro NiedŸwiedzie nale¿y zaklasyfikowaæ
do grupy jezior mezotroficznych. Œrednia wartoœæ indeksu TSI Carslona
(1977) wynosi 47,1, co œwiadczy o dobrym stanie ekologicznym wód tego jezio-
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pH (zakres) 8,55-8,60
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 332
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 249
barwa (HU) 4,3
mêtnoœæ (NTU) 5,2
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mmg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 151,7
HCO3 (mg· l-1) 161,7
Cl (mg· l-1) 4,7
SO4 (mg· l-1) 16,8
Ca (mg· l-1) 42,3
Mg (mg· l-1) 10,7
Na (mg· l-1) 5,75
K (mg· l-1) 1,75

Tabela3.Sk³ad jonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody jeziora NiedŸwiedzie

Table 3. Ion composition and related water qua-
lity variables for Lake NiedŸwiedzie

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 11
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 4
azot ogólny TN (µg· l-1) 490
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 8
azot N-NH4 (µg· l-1) 3
chlorofil a (µg· l-1) 14,4
krzemionka Si (mg· l-1) 3,51
¿elazo Fe (mg· l-1) 0,009
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 2,1
zasiêg strefy œwietlnej (m) 5,3
transmisja PAR (%) 41,6

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿kaSecchiego iwybraneparametryop-
tyczne wody jeziora NiedŸwiedzie

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake NiedŸwiedzie



ra. Najni¿sz¹ wartoœæ indeksu TSI stwierdzono w przypadku indeksu obli-
czonego na podstawie stê¿enia fosforu ca³kowitego (TSITP 38,1). Wartoœci po-
zosta³ych indeksów wahaj¹ siê od 44,2 (TSITN), przez 49,3 (TSISD), do 56,7
(TSIChl).

Jezioro NiedŸwiedzie jest zbiornikiem dymiktycznym, charaktery-
zuj¹cym siê d³ugotrwa³ymi okresami cyrkulacji, o czym œwiadczy, wystê-
puj¹ca latem temperatura wód przydennych na poziomie oko³o 10°C. W przy-
padku wyst¹pienia pogody z bardzo silnymi wiatrami mo¿e nast¹piæ jednak
do pe³nego wymieszania wody nawet podczas lata. Podczas pomiarów w 2009
roku mi¹¿szoœæ epilimnionu wynosi³a 4 m. Zawartoœæ tlenu w wodach po-
wierzchniowych jeziora wynosi³a wiosn¹ oko³o 11,6 mg· l–1 (nasycenie tle-
nem 114%) i 10,5 mg· l–1 latem (118%). Warstwy przydenne charakteryzuj¹
siê natomiast ubytkami tlenu i podczas lata od g³êbokoœci 7 m, stê¿enia spa-
daj¹ poni¿ej 1 mg· l–1. Pod wzglêdem ustroju tlenowego w Jeziorze NiedŸwie-
dzie utrzymuje siê latem uk³ad klinogradowy. Profil taki tworzy siê na sku-
tek stopniowego zu¿ywania tlenu do rozk³adu materii organicznej w osadach
dennych. W pionowych rozk³adach przewodnoœci w³aœciwej wyraŸnie wi-
doczny jest wzrost wartoœci od powierzchni do dna. Powodem tego jest spadek
mineralizacji wody powierzchniowej na skutek poboru zwi¹zków przez orga-
nizmy oraz jej wzrost przy dnie na skutek zasilania podziemnego i uwalnia-
nia substancji mineralnych z osadów.
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze NiedŸwiedzie w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake NiedŸwiedzie in the year 2009
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Jezioro Parzyn znajduje siê na
obszarze powiatu chojnickiego
w gminie Brusy.

W ujêciu fizycznogeogra-
ficznym podzia³u regionalnego
Kondrackiego (2002) jezioro
le¿y w granicach makroregionu
Pojezierze Po³udniowopomor-
skie w mezoregionie Równina
Charzykowska.

W s¹siedztwie zachodnie-
go brzegu jeziora Parzyn zlokalizowane siê dwa bagna uznane za u¿ytki eko-
logiczne. Pierwsze z nich (mniejsze) zajmuje powierzchniê 2,66 ha, drugie z
kolei 6,41 ha. Nad brzegiem pó³nocnym roœnie d¹b szypu³kowy o obwodzie
5,35 metra bêd¹cy pomnikiem przyrody o¿ywionej (pomnik przyrody numer
1321). Na po³udnie od jeziora nad rzek¹ Zbrzyc¹ zlokalizowane s¹ dwa na-
stêpne pomniki przyrody, tj. lipa drobnolistna (pomnik numer 47) oraz d¹b
szypu³kowy (pomnik numer 48). W obrêbie zlewni jeziora Parzyn planowane
jest utworzenie u¿ytku ekologicznego o powierzchni 53,21 ha, który stano-
wi³by ostojê fauny. W zamierzeniach jest równie¿ utworzenie parku kulturo-
wego obejmuj¹cego zespó³ osiedleñczy.

Jezioro zaliczane jest do jezior lobeliowych, z wystêpuj¹c¹ unikatow¹ ro-
œlinnoœci¹ reliktow¹: lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), poryblin jeziorny
(Isoetes lacustris), brze¿yca jednokwiatowa (Litorella uniflora).

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Obszar zasilania Jeziora Parzyn zajmuje powierzchniê 77,15 km2 (tabela 1).
Zasilane jest ono przez jeden ciek dop³ywaj¹cy z jeziora Kruszyñskiego.
Udzia³ obszarów bezodp³ywowych w zlewni bezpoœredniej wynosi oko³o 26%
powierzchni zlewni. Œredni szacunkowy odp³yw jednostkowy na wyp³ywie z
jeziora szacowany jest na oko³o 11,6 l· s–1· km–2.

Maksymalna wysokoœæ w zlewni to 169,0 m n.p.m., najni¿sza 142,1 m
n.p.m., œredni spadek 17,2 ‰, zaœ deniwelacja zlewni 26,9 m. Jezioro
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po³o¿one jest w dnie doliny wciêtej w równinê sandrow¹ z du¿¹ iloœci¹ wyto-
pisk. Od zachodu równina ograniczona jest przez wysoczyznê morenow¹. W
powierzchniowych utworach dominuj¹ torfy oraz utwory mu³owo-torfowe,
zw³aszcza w zachodniej czêœci zlewni. W czêœci wschodniej oraz pó³nocnej
przewa¿aj¹ luŸne piaski z domieszk¹ gliny.

G³ówn¹ form¹ u¿ytkowania zlewni bezpoœredniej s¹ lasy stanowi¹ce po-
nad 83% powierzchni. Grunty orne oraz u¿ytki zielone zajmuj¹ce po 8%
udzia³u i tworz¹ pas wzd³u¿ zachodniego oraz po³udniowego brzegu zbiorni-
ka.

Najwiêksze powierzchnie zajmuj¹ gleby torfowe oraz murszowe – 58%.
Gleby bielicowe i rdzawe zaliczane do s³abego kompleksu przydatnoœci rolni-
czej stanowi¹ nieco ponad 25% zlewni, z kolei bielicowe oraz pseudobielicowe
oko³o 17% powierzchni zlewni.
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Ryc. 1. Batymetria Jeziora Parzyn
Fig. 1. Bathymetry of Lake Parzyn

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie

powierzchnia (ha) 52,9
objêtoœæ (dam3) 547,9
maksymalna g³êbokoœæ (m) 2,0
œrednia g³êbokoœæ (m) 1,0
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 3,075
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 0,04
œredni odp³yw roczny (dam3) 15 454,64

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna Je-
ziora Parzyn

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Parzyn

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 77,15 (bezpoœrednia 2,05)
gleby torfowo-murszowe, bieli-

cowe, rdzawe,
pseudobielicowe

utwory powierzchniowe torfy i utwory mu³owo-tor-
fowe, piaski luŸne, gliny

rzeŸba terenu równina sandrowa, wytopi-
ska

dominuj¹ca roœlinnoœæ lasy i bory mieszane, sosna,
œwierk, buk, d¹b

odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 11,6

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora Pa-
rzyn

Table 1. Characteristics of Lake Parzyn dra-
inage basin



CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Powierzchnia zwierciad³a wody wynosi 52,9 ha. Jezioro po³o¿one jest na wy-
sokoœci 142 m n.p.m. Maksymalna d³ugoœæ zbiornika to 1 185 metrów, nato-
miast szerokoœæ 725 metrów (wskaŸnik wyd³u¿enia 1,6). Najg³êbszy punkt
jeziora po³o¿ony jest w centralnej czêœci i osi¹ga zaledwie g³êbokoœæ 2 metrów
(ryc. 1). Œrednia g³êbokoœæ zaœ to jedynie 1 metr. Objêtoœæ oszacowano na
547,9 dam3 (tabela 2). Linia brzegowa, która liczy 3 075 metrów jest s³abo
rozwiniêta (wskaŸnik rozwiniêcia 1,19). Misa zbiornika jest zaliczana do mis
paraboidalnych. Dno jest p³askie a brzegi bardzo ³agodne. Brzegi jeziora,
zw³aszcza pó³nocny, po³udniowy oraz miejscami wschodni, w ponad 33% po-
roœniête s¹ przez roœlinnoœæ wodn¹. Nastêpuje ekspansja tej roœlinnoœci, kt-
óra zajmuje powierzchniê 3,8 ha, co stanowi ponad 7% zwierciad³a wody.
Brzeg zachodni oraz teren wokó³ wp³ywu oraz wyp³ywu cieku s¹ zatorfione
oraz podmok³e. Zatorfiony jest równie¿ brzeg po³udniowy oraz czeœæ brzegu
wschodniego. Najlepszy dostêp do jeziora jest od strony pó³nocnej oraz
wschodniej. Jezioro jest silnie przep³ywowe.

JAKOŒÆ WODY

Odczyn pH Jeziora Parzyn jest ustabilizowany i mieœci siê w zakresie
8,69-8,76 (tabela 3). Wartoœci te s¹ charakterystyczne dla wód alkalicznych.
Twardoœæ ogólna wody wykazywa³a wzglêdnie wysok¹ wartoœæ – 127 mg· l–1.
Mineralizacja ogólna wody z kolei wynosi³a 192 mg· l–1. Zdecydowanie prze-
wa¿a³y jony HCO3 (123,6 mg· l–1) oraz Ca2+, co powoduje, i¿ woda zaliczana
jest to typu wodorowêglanowo-wapniowego.

Wartoœci przezroczystoœci wody okreœlane za pomoc¹ kr¹¿ka Secchiego
(tabela 4), mieœci³y siê w przedziale od 0,65 wiosn¹ do 1,8 metra w okresie let-
nim. Tak du¿¹ rozpiêtoœæ wyników œwiadczy o wysokiej trofii jeziora. co jest
nastêpstwem bardzo du¿ej mêtnoœci – 12 NTU w okresie wiosennym oraz 4
NTU w okresie letnim. Drugim czynnikiem determinuj¹cym przezroczystoœæ
jest produkcja biomasy wyra¿ona koncentracj¹ chlorofilu a. Œrednia poziom
wynosi³ 13,0 µg· l–1.

Stê¿enie fosforu ogólnego w warstwie powierzchniowej waha³o siê w gra-
nicach od 17 µg· l–1 do 37 µg· l–1, przy czym wiêksze stê¿enie wyst¹pi³o wio-
sn¹. Przyczyny spadku stê¿enia w okresie letnim upatrywaæ nale¿y w ab-
sorpcji tych zwi¹zków przez biomasê. du¿¹ zmiennoœci¹ charakteryzowa³ siê
azot ogólny. Stê¿enie tego jonu na wiosnê wynosi³o 650 µg· l–1, zaœ latem 830
µg· l–1.

Pod wzglêdem troficznym Jezioro Parzyn zaliczyæ nale¿y do zbiorników
eutroficznych. Uœredniona wartoœæ wskaŸnika trofii Carlsona (1977) wynosi
78,6.
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Jezioro Parzyn jest zbiornikiem polimiktycznym, charakteryzuj¹cym siê
wielokrotnym w ci¹gu roku wystêpowaniem okresów pe³nej cyrkulacji. Przy-
czyn¹ tego stanu rzeczy jest niewielka g³êbokoœæ jeziora. Strefa mieszania
wiatrowego siêga dna, co sprawia, ¿e ró¿nica temperatury w pionie pomiaro-
wym wynosi³a niewiele ponad 1°C na wiosnê i zaledwie 0,1°C w okresie let-
nim. Zawartoœæ tlenu wiosn¹ nie przekracza³a 12 mg· l–1 (ryc. 2).
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pH (zakres) 8,69-8,76
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 262,5
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 192
barwa (HU) 7,9
mêtnoœæ (NTU) 8
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 127
HCO3 (mg· l-1) 123,6
Cl (mg· l-1) 2,7
SO4 (mg· l-1) 15,3
Ca (mg· l-1) 37,9
Mg (mg· l-1) 5,1
Na (mg· l-1) 3,6
K (mg· l-1) 1,0

Tabela3.Sk³ad jonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody Jeziora Parzyn

Table 3. Ion composition and related water qua-
lity variables for Lake Parzyn

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 27
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 15,5
azot ogólny TN (µg· l-1) 740
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 0,189 (wiosna)
azot N-NH4 (µg· l-1) 24
chlorofil a (µg· l-1) 13,0
krzemionka Si (mg· l-1) 2,0
¿elazo Fe (mg· l-1) 0,024
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,2
zasiêg strefy œwietlnej (m) do dna
transmisja PAR (%) 25,1

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿kaSecchiego iwybraneparametryop-
tyczne wody Jeziora Parzyn

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Parzyn

Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w Je-
ziorze Parzyn w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Parzyn in the year 2009
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Jezioro P³êsno po³o¿one jest w
powiecie chojnickim w gminie
Brusy, a jego zachodni brzeg
stanowi granicê pomiêdzy gmi-
nami Brusy i Chojnice. Do je-
ziora mo¿na dojechaæ z miej-
scowoœci Asmus (po³o¿onej
przy drodze powiatowej nr
05106) kieruj¹c siê drog¹ grun-
tow¹ w kierunku pó³noc-
no-zachodnim (pó³nocny brzeg

jeziora) lub drog¹ gruntow¹ prowadz¹c¹ przez osadê Leœniczówka M³ynek w
kierunku po³udniowo-zachodnim (fragment nieoznakowanego szlaku rowe-
rowego ZPK i zielonego szlaku pieszego BY 2056 Brusy – Drzewicz) ku
po³udniowemu skrajowi jeziora i dalej wzd³u¿ jego zachodniego brzegu.

Zgodnie z podzia³em Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondrac-
ki 2000) jezioro znajduje siê w podprowincji Pojezierza Po³udniowoba³tyckie
(314), w obrêbie makroregionu Pojezierze Po³udniowopomorskie (314.6-7), w
mezoregionie Równina Charzykowska (314.67). Natomiast w ujêciu Kowa-
lewskiego (2002) jezioro oraz jego zlewnia nale¿¹ do krainy Borów Tuchol-
skich – obszaru wytyczonego na podstawie kryterium genetycznego i litolo-
gicznego obejmuj¹cego sandr Brdy oraz Wdy.

Misa jeziora P³êsno tworzy zag³êbienie w dnie jednej z najd³u¿szych w
Polsce, maj¹cej przebieg zbli¿ony do po³udnikowego i ci¹gn¹cej siê na prze-
strzeni 28,5 km, rynnie subglacjalnej G³uche – Trzemieszno (Dysarz 2003).
Szerokoœæ rynny w obrêbie zlewni jeziora P³êsno wynosi od 500 do 800 m, a jej
strome zbocza o nachyleniu miejscami dochodz¹cym do 35% poroœniête s¹ la-
sem sosnowym. Takie po³o¿enie sprawia, i¿ bezpoœredni dostêp do jeziora jest
bardzo utrudniony.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro P³êsno drenuje obszar o powierzchni 7,594 km2, a stosunek po-
wierzchni drena¿u do powierzchni jeziora (zlewnia w³aœciwa) wynosi 8,0. Ob-
szar jego zasilania obejmuje bezodp³ywow¹ zlewniê jeziora Gardliczno Du¿e
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(1,9 km2), zlewniê dop³ywu z jeziora Stawek (4,5 km2) oraz przyjezierze (1,1
km2). Jezioro posiada sta³y odp³yw w kierunku po³udniowym do Jeziora
Ma³o³¹ckiego i tym samym jest bezpoœrednio w³¹czone w system odp³ywu
Brdy.

Dominuj¹cym elementem sieci hydrograficznej zlewni, w ca³oœci znaj-
duj¹cej siê w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego, s¹ naturalne
zbiorniki wodne (wskaŸnik jeziornoœci – 16,8%), natomiast sieæ rzeczna jest
bardzo s³abo rozwiniêta (gêstoœæ wyra¿ona wspó³czynnikiem Neumanna wy-
nosi 0,13 km·km-2). W strukturze hydrograficznej zlewni znaczn¹ przewagê
osi¹gaj¹ obszary bezodp³ywowe (63,3%), którym przypisuje siê wa¿n¹ rolê w
alimentacji wód podziemnych.

Jezioro P³êsno od pó³nocy zasilane jest wodami cieku przep³ywaj¹cego
przez jezioro Stawek i odprowadzaj¹cego nadwy¿ki (w iloœci 0,046 m3·s-1) po-
chodz¹ce ze Ÿróde³ i wysiêków znajduj¹cych siê u podnó¿a i w dnie jego nie-
wielkiej doliny. Jednak w przypadku obni¿enia poziomu wód w dolinie nastê-
puje nap³yw do niej wód z jeziora P³êsno.

Najmniejszy udzia³ w strukturze hydrograficznej zlewni ma przyjezie-
rze, obejmuj¹ce tylko ma³o przekszta³cone przez procesy denudacyjne i ero-
zyjne zbocza rynny subglacjalnej z wystêpuj¹cymi nieliczne bezodp³ywowy-
mi dolinkami. U podnó¿a rynny (przy pó³nocno-zachodnich i po³udnio-
wo-wschodnich brzegach jeziora) znajduj¹ siê dwa Ÿród³a zasilaj¹ce jezioro
wodami o ³¹cznej wydajnoœci 1 dm3· s–1 (Bogdanowicz, Krajewska 2008).

Wielkoœæ sp³ywu powierzchniowego ze zlewni bezpoœredniej, wyra¿ona
wielkoœci¹ odp³ywu jednostkowego, szacowana jest na 5,85 l· s–1· km–2 (ta-
bela 1).

Deniwelacja zlewni wynosi 35,3 m, co w zestawieniu z jej niewielk¹ po-
wierzchni¹, daje œredni spadek rzêdu 11,3 ‰. Œrednia wysokoœæ zlewni wy-
nosi 137,0 m n.p.m., a maksymaln¹ – 154,6 m n.p.m., osi¹ga ona w pasie
wzniesieñ sandrowych, w jej najdalej na pó³noc wysuniêtym fragmencie.

Oœ zlewni wyznacza rynna subglacjalna wype³niona wodami jezior
P³êsno, Gardliczno Du¿e i Gardliczno Ma³e, a g³ówn¹ form¹ ukszta³towania
powierzchni stanowi (wystêpuj¹ca po obu stronach rynny) równina sandro-
wa z zag³êbieniami po martwym lodzie, a miejscami z pagórkami eolicznymi.
W powierzchniowych osadach zlewni dominuj¹ przewiane piaski i ¿wiry
wodnolodowcowe fazy pomorskiej o œredniej przepuszczalnoœci, natomiast w
dnach dolinek i zag³êbieñ ewapotranspiracyjnych holoceñskie torfy o zmien-
nej przepuszczalnoœci.

Na obszarze sandru i w obrêbie rynny subglacjalnej pokrywê glebow¹
tworz¹ gleby bielicowe w³aœciwe i pseudobielicowe (a w otoczeniu jeziora
Gardliczno Du¿e tak¿e gleby rdzawe) wykszta³cone na piaskach luŸnych
kompleksu 7. rolniczej przydatnoœci gleb (¿ytnio-³ubinowego). Dno doliny za-
jêtej przez jezioro Stawek jest miejscem akumulacji materii organiczno-mi-
neralnej z glebami torfowymi kompleksu u¿ytków zielonych s³abego i bardzo
s³abego.
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W strukturze u¿ytkowania ziemi dominuj¹ powierzchnie leœne (95,1%
powierzchni drena¿u) tworz¹ce siedliska boru suchego i œwie¿ego, o przewa-
dze monokultury sosny i niewielkim udziale drzew liœciastych w dolinach
rzek i na obrze¿ach jezior (PrzewoŸniak 2003). Dno niewielkiej doliny z zara-
staj¹cym jeziorem Stawek (bêd¹cym twardowodnym oligomezotroficznym
zbiornikiem z podwodnymi ³¹kami ramienic) i otaczaj¹cym go torfowiskiem
objête jest od 1977 roku ochron¹ rezerwatow¹ (“Bagno Stawek” o powierzch-
ni 40,8 ha). O walorach przyrodniczych tego obszaru chronionego œwiadcz¹
torfowiska wysokie i przejœciowe z dobrze zachowan¹ roœlinnoœci¹ torfo-
twórcz¹, szuwary turzycowe i olsy, a tak¿e stanowiska chronionych gatun-
ków roœlin torfowiskowych i bagiennych – m.in. je¿og³ówki najmniejszej, ro-
siczki okr¹g³olistnej i poœredniej, wid³aka ja³owcowatego, bagna zwyczajne-
go, ¿urawiny b³otnej, ba¿yny czarnej, storczyka szerokolistnego (Wysocka
2002; PrzewoŸniak 2003).
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 7,594
gleby bielicowe w³aœciwe i pseu-

dobielicowe, rdzawe, tor-
fowe

utwory powierzchniowe piaski i ¿wiry
wodnolodowc-
owe

rzeŸba terenu równina sandrowa, rynna
subglacjalna

dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe

odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 5,85

Tabela1.CharakterystykazlewnijezioraP³êsno
Table 1. Characteristics of Lake P³êsno dra-

inage basin

powierzchnia (ha) 94,6
objêtoœæ (dam3) 15097,2
maksymalna g³êbokoœæ (m) 37,0
œrednia g³êbokoœæ (m) 16,0
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 5,85
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 4,35
œredni odp³yw roczny (dam3) 3468,96

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora P³êsno

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
P³êsno

Ryc. 1. Batymetria jeziora P³êsno
Fig. 1. Bathymetry Lake P³êsno

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Powierzchnia zwierciad³a wody rynnowego Jeziora P³êsno wynosi 94,6 ha,
tym samym jest on ósmym co do wielkoœci zbiornikiem ZPK. Jego niecka o
przebiegu N-S ma kszta³t wyd³u¿ony (wskaŸnik wyd³u¿enia – 4,4) o dobrze
rozwiniêtej linii brzegowej (wskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej – 1,7). Mak-
symalna d³ugoœæ jeziora wynosi 2,48 km, a szerokoœæ maksymalna 0,57 km.
Niecka Jeziora P³êsno ma kszta³t regularny, zbli¿ony do paraboloidalnego
(wskaŸnik g³êbokoœciowy 0,43). Wzd³u¿ brzegu wschodniego i zachodniego
p³ycizny przybrze¿ne s¹ bardzo w¹skie i szybko przechodz¹ w stromo opa-
daj¹cy stok o nachyleniu dochodz¹cym do 28,8%. Z kolei przy brzegu
po³udniowym w sposób ³agodniejszy opadaj¹ ku œrodkowi jeziora (nachylenie
3,3%). Przed³u¿eniem stoków s¹ wspomniane ju¿ strome zbocza rynny, której
krawêdŸ wznosi siê nad poziom lustra wody zbiornika (znajduj¹cego siê na
wysokoœci 119,3 m n.p.m.) na oko³o 28 m po jego zachodniej stronie i 15,5 m po
jego stronie pó³nocno-wschodniej.

Jezioro nale¿y do bardzo g³êbokich (g³êbokoœæ œrednia 16 m) i jest
najg³êbszym zbiornikiem ZPK. W obrêbie dna wystêpuj¹ charakterystyczne
dla jezior rynnowych wyp³ycenia i przeg³êbienia, a w obrêbie jednego z nich
(znajduj¹cego siê w pó³nocnej czêœci akwenu) zbiornik osi¹ga maksymaln¹
g³êbokoœæ wynosz¹c¹ 37 m (ryc. 1).

Niecka jeziora ma pojemnoœæ 15097,2 dam3 (tabela 2), przy czym ponad
51% objêtoœci wody mieœci siê w przedziale g³êbokoœciowym od 0,0 do 10,0 m,
a kolejne 32,6% w przedziale od 10 do 15 m.

Znaczny udzia³ obszarów bezodp³ywowych w strukturze hydrograficznej
zlewni oraz po³o¿enie dna jeziora (w najg³êbszym jego miejscu) o 55 m poni¿ej
œredniego poziomu zlewni, stwarza dogodne warunki drena¿u przyleg³ych
horyzontów wodonoœnych. Œwiadczy o tym struktura bilansu wodnego, w
której zasilanie podziemne stanowi 52,3% ogó³u przychodów. Nieco mniejszy
strumieñ przypada na zasilanie powierzchniowe (34%), a na dop³yw atmosfe-
ryczny – 13,8%. Jako przeciêtn¹ wieloletni¹ wartoœæ wskaŸnika opadu dla
obszaru ZPK przyjêto wartoœæ 600 mm (Bogdanowicz, Krajewska 2008), zaœ
ewaporacji – 695 mm, która to wielkoœæ uwa¿ana jest za reprezentatywn¹
dla œrednich i du¿ych jezior Równiny Charzykowskiej (Borowiak 2000; Oku-
lanis 1982).

Przeciêtny roczny odp³yw z jeziora szacowaæ mo¿na na 3468,96 dam3 (ta-
bela 2), co jest równowa¿ne œredniemu rocznemu przep³ywowi wynosz¹cemu
0,11 m3· s–1 (12,9 l· s–1· km–2). Tym samym, w tym g³êbokim i pasywnym hy-
drologicznie jeziorze, wymiana wody nastêpuje rzadziej ni¿ raz na 4 lata.

Jezioro P³êsno 181
__________________________________________________________________________________



JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody Jeziora P³êsno badana by³a w roku 2009. Pod wzglêdem sk³adu
chemicznego wody jeziora w okresie badawczym reprezentowa³y charaktery-
styczny dla krajobrazu m³odoglacjalnego typ wodorowêglanowo-wapniowy
(wody dwujonowe wed³ug klasyfikacji Szczukariewa-Prik³oñskiego), z po-
wszechnym w wodach s³odkich sk³adem jonowym opisanym szeregiem katio-
nów (rCa2+ > rMg2+ > rNa+ > rK+) oraz anionów (rHCO3- > rSO42- > rCl-).

Z rozpoznania hydrochemicznego wynika, i¿ wody Jeziora P³êsno s¹ wo-
dami bardzo s³odkimi, o œredniej mineralizacji oko³o 190 mg· l–1. S¹ to wody
miêkkie, o twardoœci ogólnej wynosz¹cej 2,2 mval· l–1. Wody te s¹ doœæ dobrze
zbuforowane, a ich pojemnoœæ buforowa wynosi 111 mg· l–1 CaCO3. Zakres
zmian odczynu, mieszcz¹cy siê w granicach 8,58-8,94 pH wskazuje, i¿ s¹ one
s³abo zasadowe (tabela 3).

Zawartoœæ substancji biogenicznych w wodach jeziora nale¿y do jednych z
wy¿szych na terenie ZPK, choæ w stosunku do innych jezior pojeziernych (np.
centralnej czêœci Pojezierza Kaszubskiego) s¹ to wartoœci niewielkie (tabela
4). Stê¿enia fosforu ogólnego w warstwie powierzchniowej waha³y siê w za-
kresie od 15 µg· l–1 (latem) do 68 µg· l–1 (wiosn¹). Stê¿enia azotu ogólnego na
poziomie 605 µg· l–1 œwiadcz¹, i¿ przy stosunku N:P=14,5:1 (wagowo), pier-
wiastkiem limituj¹cym produkcjê pierwotn¹ jest fosfor. Potwierdza to brak
ortofosforanów w wodach powierzchniowych w okresie letnim.

Niewielka mêtnoœæ (œrednio – 3,1 NTU) oraz barwa na poziomie 2,7 HU
(typowa dla jezior ultraologohumusowych) sprzyjaj¹ dobremu przenikaniu
œwiat³a w g³¹b zbiornika. Jednak przezroczystoœæ wody (mierzona widzialno-
œci¹ kr¹¿ka Secchiego) wykazywa³a du¿e zró¿nicowanie sezonowe – od 4,3 m
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fosfor ogólny TP (µg· l-1) 41,5
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 0,0 (lato)
azot ogólny TN (µg· l-1) 605
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 220 (wiosna)
azot N-NH4 (µg· l-1) 10,0
chlorofil a (µg· l-1) 6,0
krzemionka Si (mg· l-1) 1,78
¿elazo Fe (mg· l-1) 0,0
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 3,38
zasiêg strefy œwietlnej (m) 6,9
transmisja PAR (%) 51,4

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿kaSecchiego iwybraneparametryop-
tyczne wody jeziora P³êsno

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake P³êsno

pH (zakres) 8,58-8,94
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 256
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 190,2
barwa (HU) 3,5
mêtnoœæ (NTU) 3,1
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 111,5
HCO3 (mg· l-1) 126,6
Cl (mg· l-1) 3,4
SO4 (mg· l-1) 11,7
Ca (mg· l-1) 36,9
Mg (mg· l-1) 4,7
Na (mg· l-1) 3,8
K (mg· l-1) 0,8

Tabela3.Sk³ad jonowyorazcharakterystyki ja-
koœci wody jeziora P³êsno

Table 3. Ion composition and related water qua-
lity variables for Lake P³êsno



(w kwietniu) do 2,45 m (w sierpniu). Spadek przezroczystoœci wi¹za³ siê z po-
nad piêciokrotnym wzrostem mêtnoœci (z 1,0 do 5,1 NTU) wód powierzchnio-
wych, której towarzyszy³ blisko dwukrotny wzrost biomasy fitoplanktonu (z
4,1 do 7,9 µg· l–1) wyra¿onej zawartoœci¹ chlorofilu a.

Zasiêg strefy œwietlnej siêga przeciêtnie do g³êbokoœci 6,9 m, a w fazie
“czystej wody” mo¿e dochodziæ nawet do 10 m. Stanowi to odpowiednio 51
oraz 62% objêtoœci wód jeziora. Przy wspó³czynniku dyfuzyjnego os³abiania
oœwietlenia Kd=0,665 m–1 transmisja promieniowania fotosyntetycznie czyn-
nego (PAR) wynosi 51,4% (tabela 4). W klasyfikacji optycznej przeprowadzo-
nej dla jezior Pomorza jezioro P³êsno zaliczyæ nale¿y do typu II. Typ ten jest
charakterystyczny dla jezior mezotroficznych (Borowiak 2009).

Stan troficzny jeziora, wyra¿ony œredni¹ wartoœci¹ wskaŸnika trofii
Carlsona (1977) wynosz¹c¹ 47,6, odpowiada stadium mezotrofii. Najkorzyst-
niej przedstawia siê ocena stanu trofii zbiornika okreœlona na podstawie
wartoœci wskaŸnika dotycz¹cego widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego (TSISD =
43,0) i stê¿eñ azotu ogólnego (TSITN = 45,5). Nieco gorzej, okreœlona na pod-
stawie wskaŸników odnosz¹cych siê do stê¿eñ chlorofilu (TSICHL = 47,6) oraz
fosforu ogólnego (TSITP = 54,1).

Jezioro P³êsno jest typem zbiornika dymiktycznego o przeciêtnym czasie
trwania mieszania wiosennego i jesiennego (eumiksja). Podczas trwania
stratyfikacji letniej epilimnion siêga³ na g³êbokoœæ 5,5 m, tym samym mie-
szaniu wiatrowemu podlega³o blisko 40% objêtoœci wody (ryc.2).

Obserwowany w okresie wiosennym 2009 r. rozk³ad tlenowy typu hete-
rogradowego dodatniego wskazywa³ na istnienie stanu przesycenia z maksi-
mum w metalimnionie. W okresie letnim rozk³ad tlenowy wykazywa³ nato-
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze P³êsno w roku 2009

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake P³êsno in the year 2009



miast cechy rozk³adu heterogradowego ujemnego, z wyraŸnymi ubytkami
tlenu w górnej warstwie epilimnionu. Stê¿enie tlenu w sierpniu w warstwie
przypowierzchniowej wynosi³o 12,8 mg· l–1. Poni¿ej izobaty 14 m obserwowa-
no niedobory tlenu (< 6,5 mg· l–1), a poni¿ej 26 m pojawia³y siê warunki bez-
tlenowe (< 1 mg· l–1). Tak wiêc blisko 30% objêtoœci zbiornika wykazywa³o
stan niedoboru tego pierwiastka. W jeziorze wraz z g³êbokoœci¹ spada³ od-
czyn wody (do 7,6 pH przy dnie) oraz stê¿enie chlorofilu a. Wiosenne rozk³ady
tego ostatniego wskazuj¹ na wyraŸne metalimniczne maksimum, natomiast
letnie na maksimum wystêpuj¹ce w epilimnionie.

Na ogólnie wysok¹ jakoœæ wód zbiornika – zaliczonego przez GwoŸdziñ-
skiego i in. (2003) do I klasy czystoœci wód – sk³ada siê zarówno niewielka po-
wierzchnia jego zlewni, korzystna struktura u¿ytkowania terenu oraz wyso-
ki udzia³ zasilania podziemnego. Wymienione czynniki sprawiaj¹, i¿ jezioro
P³êsno jest zbiornikiem wysoce odpornym na zagro¿enia degradacyjne, na-
le¿¹cym do pierwszej (najwy¿szej) kategorii podatnoœci na degradacjê (Wiœ-
niewski, Nowicka 2003).

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka (Gospodarstwo Rybac-
kie Charzykowo). Jezioro nale¿y do typu sielawowego (Winkowski 2002), a
jego ichtiofauna sk³ada siê z 16 gatunków. W latach 1966-1882 charakteryzo-
wa³o siê ono bardzo wysok¹ wydajnoœci¹ ryback¹ – ze œrednimi rocznymi
po³owami wahaj¹cymi siê w zakresie od 29,9 do 37,1 kg· ha–1. Od 1982 po³owy
zaczê³y drastycznie spadaæ i wynosz¹ obecnie ok. 11 kg· ha–1. W po³owach do-
minuje sielawa, leszcz i p³oæ, w mniejszych iloœciach – sum, ukleja, okoñ oraz
miêtus. Jezioro zarybiane by³o siej¹, sielaw¹ i wêgorzem (Gromadzki, Bartel
2003)
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Jezioro Somiñskie, niekiedy na-
zywane Somino, po³o¿one jest w
obrêbie dwóch powiatów – by-
towskiego i chojnickiego. Jezio-
ro le¿y na terenie gminy Brusy i
Studzienice. Po pó³nocnej stro-
nie jeziora znajduj¹ siê dwie
miejscowoœci, z których najwiê-
ksz¹ s¹ Sominy, licz¹ce oko³o
300 mieszkañców i mniejsze
Skoszewo, które zamieszkuje

oko³o 60 osób. Nad jeziorem znajduje siê te¿ kilka mniejszych osad
po³o¿onych wokó³ ca³ego zbiornika. Przez Sominy i bezpoœrednio wzd³u¿
pó³nocnego brzegu zbiornika przebiega lokalna droga asfaltowa ³¹cz¹ca
Dziemiany ze Studzienicami. Dodatkowo zachodni i po³udniowy brzeg jezio-
ra okala gruntowa droga ³¹cz¹ca Sominy, Skoszewo i kilka mniejszych osad,
oddalona kilkaset metrów od zbiornika. Dotarcie do wschodniego brzegu je-
ziora umo¿liwia kilka dróg gruntowych prowadz¹cych do otaczaj¹cych go
u¿ytków zielonych i pól uprawnych.

Jezioro po³o¿one jest w pó³nocnej czêœci mezoregionu Równina Charzy-
kowska (Kondracki 2002) na obszarze Sandru Brdy. Zbiornik znajduje siê w
du¿ej niecce, któr¹ zajmuj¹ s¹siaduj¹ce jeziora – na pó³nocy niewielkie Jezio-
ro Dywañskie, na po³udniu Jezioro Kruszyñskie. Zbiorniki te odwadniane s¹
przez rzekê Zbrzycê. Niecka ta stanowi pocz¹tkowy fragment rynny odwad-
nianej przez tê rzekê, a wymienione jeziora tworz¹ system rzeczno-jeziorny
Zbrzycy.

Jezioro Somiñskie otoczone jest lasami sosnowymi. Jednak¿e bezpoœred-
nie s¹siedztwo zbiornika zajmuj¹ obszary podmok³e zajête przez u¿ytki zie-
lone, czêsto sztucznie odwadniane systemem rowów melioracyjnych.

We wsi Sominy i w innych miejscowoœciach nad jeziorem znajduje siê
du¿a liczba obiektów zabudowy letniskowej, pole namiotowe i oœrodek wypo-
czynkowy z wypo¿yczalni¹ sprzêtu wodnego. Jezioro le¿y równie¿ na trasie
sp³ywów kajakowych rzek¹ Zbrzyc¹. Sominy w planach zagospodarowania
przestrzennego wymienione s¹ jako zespó³ ruralistyczny podlegaj¹cy ochro-
nie jako wieœ o szczególnych walorach krajobrazowych.
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JEZIORO SOMIÑSKIE

Grosser Somminer See, Somminer See,
Sommin See, Sumiñskie, Somino

arkusz mapy topogr.: 324.34 DZIEMIANY
d³./szer. geogr.: 17° 38.2’ E / 53° 01.3’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 27, poz. 79
AJP: Tom II, poz. 327
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Jezioro Somiñskie jest po³o¿one przy pó³nocnej granicy Zaborskiego Par-
ku Krajobrazowego, a czêœæ pó³nocnego akwenu znajduje siê ju¿ poza jego ob-
szarem. W planach zagospodarowania przestrzennego województwa pomor-
skiego Jezioro Somiñskie ma stanowiæ fragment p³ata ekologicznego w ran-
dze regionalnej “Dolina rzeki Zbrzycy”. Jezioro Somiñskie jest ostoj¹ ptaków
wodno-b³otnych. Na wszystkich wyspach jeziora znajduj¹ siê kolonie korm-
oranów, których populacja szacowana jest na prawie 1500 sztuk, które w
istotny sposób ingeruj¹ w œrodowisko jeziora, zwiêkszaj¹c dop³yw substancji
biogennych do jeziora i oddzia³uj¹c na populacjê ichtiofauny jeziora.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Zlewnia ca³kowita Jeziora Somiñskiego zajmuje obszar o powierzchni 42,6
km2 (tabela 1). Powierzchnia zlewni bezpoœredniej jeziora wynosi 29,84 km2.
Stosunek powierzchni drena¿u do powierzchni jeziora wynosi 9,9. Obszary
bezodp³ywowe zajmuj¹ 40% powierzchni zlewni ca³kowitej i 30% zlewni bez-
poœredniej. Znajduj¹ siê przede wszystkim w pó³nocnej czêœci zlewni (domi-
nuj¹ zag³êbienia typu ch³onnego) oraz po wschodniej i zachodniej stronie je-
ziora (zag³êbienia ch³onne i ewapotranspiracyjne). Wystêpowanie obszarów
bezodp³ywowych ch³onnych zwi¹zane jest przede wszystkim z obecnoœci¹
³atwo przepuszczalnych utworów piaszczystych, typowych dla obszarów san-
drowych.

Jezioro jest zasilane powierzchniowo przede wszystkim przez rzekê
Zbrzycê. Uchodzi ona do jeziora w jego pó³nocno-wschodniej czêœci, odwad-
niaj¹c uprzednio kilka mniejszych jezior: Wielkie i Ma³e Sarnowicze, Kram-
pe i Dywañskie, g³êboko wcinaj¹cych siê w otaczaj¹c¹ równinê sandrow¹.
Œredni przep³yw Zbrzycy przy wyp³ywie z jeziora wynosi 0,62 m3· s–1 . Oprócz
Zbrzycy, jezioro zasilaj¹ dwa wiêksze cieki. Jeden z tych cieków, podobnie jak
Zbrzyca, uchodzi do pó³nocnej czêœci zbiornika, a drugi zasila jezioro w jego
po³udniowo-wschodniej czêœci. Ich d³ugoœæ wynosi odpowiednio 2,0 i 2,5 km.
Po³o¿enie Jeziora Somiñskiego w niecce powoduje, ¿e dodatkowo zasila je kil-
kanaœcie krótkich cieków, o d³ugoœci dochodz¹cej do 100 metrów. Rzeka
Zbrzyca wyp³ywa w po³udniowej czêœci jeziora i po 600 metrach uchodzi do
Jeziora Kruszyñskiego. Sieæ wodn¹ zlewni jeziora tworz¹ równie¿ oczka polo-
dowcowe (22 zbiorniki). Ich obecnoœæ zwi¹zana jest z niewielkimi fragmenta-
mi wysoczyzn morenowych wystêpuj¹cych w po³udniowo-wschodniej czêœci
zlewni bezpoœredniej.

Jezioro Somiñskie po³o¿one jest na wysokoœci 144 m n.p.m. Deniwelacja
zlewni bezpoœredniej wynosi 42,9 m, a œredni spadek – 7,85‰. Najwy¿szym
punktem w zlewni jeziora jest wzniesienie o rzêdnej 186,9 m n.p.m., znaj-
duj¹ce siê w jej pó³nocnej czêœci zlewni. Œrednia wysokoœæ zlewni wynosi
165,5 m n.p.m.

Formy ukszta³towania terenu zlewni s¹ typowe dla obszarów m³odogla-
cjalnych. Pó³nocna czêœæ zlewni bezpoœredniej znajduje siê na równinie san-
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drowej o ma³ych deniwelacjach z wyraŸnie zaznaczonym wzrostem wysoko-
œci bezwzglêdnej w kierunku pó³nocnym – od 160 do 180 m n.p.m. Jezioro So-
miñskie wraz z dop³ywami zajmuje dno rynny subglacjalnej wcinaj¹cej siê na
oko³o 10 m w otaczaj¹c¹ j¹ równinê sandrow¹. Obserwuje siê tam równie¿
niewielkie p³aty wysoczyzn morenowych o rzeŸbie typu falistego b¹dŸ pagór-
kowatego, tworz¹ce wyraŸnie zaznaczony dzia³ wodny wschodniej czêœci
zlewni. Wysoczyzny morenowe charakteryzuj¹ niewielkie deniwelacje do-
chodz¹ce do 20 m. Dominuj¹cymi w zlewni bezpoœredniej utworami po-
wierzchniowymi s¹ piaski luŸne (40%), zwi¹zane z równinami sandrowymi
oraz torfy i utwory organogeniczne (40% powierzchni), wystêpuj¹ce w dnie
rynien subglacjalnych. Oko³o 20% powierzchni zajmuj¹ piaski gliniaste i gli-
ny zwi¹zane z wysoczyznami morenowymi. Utwory buduj¹ce zlewniê maj¹
przepuszczalnoœæ dobr¹ lub œredni¹.

Gleby w zlewni Jeziora Somiñskiego nale¿¹ do ma³o urodzajnych. S¹ to
przewa¿nie gleby bielicowe, pseudobielicowe i rdzawe o kwaœnym odczynie i
ma³ej zawartoœci próchnicy. Ska³¹ macierzyst¹ dla tego rodzaju gleb s¹ pia-
ski luŸne pokrywaj¹ce równiny sandrowe. Na glinach obecne s¹ natomiast
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 42,6 (bezpoœrednia
29,84)

gleby bielicowe, torfowe, bru-
natne kwaœne

utwory powierzchniowe piaski luŸne, torfy, piaski
gliniaste, gliny

rzeŸba terenu rzeŸba falista drobno-
oraz wielkopromienna,
wciête obni¿enia do-
linne,rynny subglacjalne,
równiny sandrowe

odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 14,55

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora So-
miñskiego

Table1.Characteristicsof LakeSomiñskiedra-
inage basin

powierzchnia (ha) 433,1
objêtoœæ (dam3) 11 368,8
maksymalna g³êbokoœæ (m) 14,0
œrednia g³êbokoœæ (m) 2,6
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 13,575
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,58
œredni odp³yw roczny (dam3) 19 327

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna Je-
ziora Somiñskiego

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Somiñskie

Ryc. 1. Batymetria Jeziora Somiñskiego
Fig. 1. Bathymetry of Lake Somiñskie

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie



gleby brunatne wy³ugowane. W dolinach cieków i w bezpoœrednim s¹siedz-
twie Jeziora Somiñskiego zalegaj¹ torfy.

G³ówn¹ form¹ u¿ytkowania zlewni bezpoœredniej Jeziora Somiñskiego
s¹ lasy, które zajmuj¹ 60% powierzchni i tworz¹ zwarte kompleksy borów so-
snowych. Wokó³ jeziora i w dolinach cieków znajduj¹ siê u¿ytki rolne oraz
³¹ki i pastwiska, które ³¹cznie zajmuj¹ 38% powierzchni. Znajduj¹ce siê
wokó³ jeziora tereny zabudowane zajmuj¹ niewielk¹ czêœæ zlewni – 1,1% po-
wierzchni.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Somiñskie (ryc. 1) jest zbiornikiem o powierzchni 433,1 ha (tabela 2).
Zwierciad³o wody po³o¿one jest na wysokoœci 144 m n.p.m. D³ugoœæ maksy-
malna jeziora wynosi 4 270 m, a szerokoœæ maksymalna osi¹ga wartoœæ 1 800
metrów. Jego kszta³t zbli¿ony jest do nieregularnej litery S, gdzie po³udniowa
czêœæ jest znacznie wiêksza i szersza. Kszta³t misy jeziora wskazuje na od-
mienn¹ genezê pó³nocnej czêœci zbiornika, która ma charakter jeziora rynno-
wego, o znacznym wyd³u¿eniu, stromym dnie i wiêkszych g³êbokoœciach.
Czêœæ po³udniowa, szeroki i rozleg³y zbiornik o ma³ej g³êbokoœci i p³askim
ukszta³towaniu dna, nawi¹zuje do rynnowej b¹dŸ morenowej genezy.

Niecka jeziora sk³ada siê z dwóch, wyraŸnie odmiennych pod wzglêdem
morfologicznym akwenów. Akwen pó³nocny jest najg³êbszy, osi¹gaj¹c w oko-
licach Somin maksymaln¹ g³êbokoœæ 14,0 m (ryc. 1). Stanowi on fragment
wiêkszego przeg³êbienia, obejmuj¹cego najbardziej pó³nocn¹ czêœæ jeziora. W
miarê przesuwania siê w kierunku po³udniowym jezioro ulega wyp³yceniu
przechodz¹c ³agodnie w drugi wyodrêbniaj¹cy siê akwen po³udniowy. Grani-
cê pomiêdzy akwenem pó³nocnym i po³udniowym znacz¹ równie¿ trzy nie-
wielkie wyspy. Po³udniowa czêœæ zbiornika jest bardzo p³ytka (maksymalna
g³êbokoœæ osi¹ga zaledwie 3,8 m), z licznymi p³yciznami i dwiema wyspami.
Wyspy zajmuj¹ ³¹cznie powierzchniê 2,7 ha. Takie ukszta³towanie niecki je-
ziora, z dominacj¹ p³ytkiego po³udniowego akwenu sprawia, ¿e œrednia
g³êbokoœæ Jeziora Somiñskiego wynosi jedynie 2,7 m. Niewielka œrednia
g³êbokoœæ powoduje, ¿e objêtoœæ zretencjonowanej w zbiorniku wody szaco-
wana jest na 11 368,8 dam3. Œredni roczny odp³yw z jeziora wynosi oko³o 19
327 dam3, a teoretyczna wymiana wody jeziora zachodzi prawie dwukrotnie
w ci¹gu roku. Pionowa wymiana wody wykazuje przewagê parowania (695
mm – Atlas 1987) nad opadem (620 mm – Borowiak 2000; Okulanis 1982).

Brzegi jeziora maj¹ urozmaicon¹ rzeŸbê. Pó³nocn¹ i wschodni¹ czêœæ
zbiornika cechuje obecnoœæ stromych brzegów o wysokoœci dochodz¹cej do 10
metrów. Czêœæ zachodnia i po³udniowa jest p³aska i podmok³a. Poza dwoma
wymienionymi uprzednio akwenami w morfologii jeziora zaznacza siê kilka
niewielkich zatok, szczególnie wyraŸnie wcinaj¹cych siê w brzegi najbardziej
na pó³noc i po³udnie wysuniêtych czêœci zbiornika.
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JAKOŒÆ WODY

Jakoœæ wody Jeziora Somiñskiego by³a badana w roku 2008. Zbiornik ma od-
czyn pH w granicach 8,67-8,80 (tabela 3). Najmniejsze ró¿nice w odczynie po-
miêdzy warstw¹ przypowierzchniow¹ a denn¹ zanotowano w okresie wiosen-
nym (8,67-8,52), podczas gdy w okresie letniej stratyfikacji wód odczyn przy
dnie znacznie spada³, osi¹gaj¹c wartoœæ minimaln¹ 7,49. Odczyn wód jeziora
jest wiêc s³abo alkaliczny do obojêtnego. Twardoœæ ogólna ma wysokie warto-
œci, siêgaj¹c 125,2 mg CaCO3· l–1.

Przewodnoœæ w³aœciwa wody wiosn¹ przy powierzchni Jeziora Somiñ-
skiego wynosi³a œrednio 252 µS· cm–1 i wykazywa³a niewielkie wahania war-
toœci w przekroju pionowym wynosz¹ce 7 µS· cm–1. Najmniejsze wartoœci
przewodnoœci w³aœciwejw warstwie naddennej zanotowano wiosn¹. Wahania
przewodnoœci przy dnie s¹ wiêksze ni¿ w warstwie powierzchniowej. Latem
obserwowano tam prawie 40% wzrost przewodnoœci a¿ do 336 µS· cm–1.

Analiza sk³adu jonowego pozwala zklasyfikowaæ wody jeziora jako wody
wodorowêglanowo-wapniowe. S¹ one najbardziej charakterystyczne dla je-
zior umiarkowanej strefy klimatycznej (Nowiñski i in. 2005). Procentowy
sk³ad struktury jonowej wody ulega³ zmianom w okresie badañ. Najwiêksze
wahania podczas sezonu wykazuje kation wapniowy, którego stê¿enia w wo-
dzie zmieni³y siê o 30%.

Wody Jeziora Somiñskiego s¹ mêtne (15 NTU) i silnie zabarwione
(22,7 HU), co powoduje, ¿e warunki przenikania œwiat³a nie s¹ w zbiorniku
najlepsze. Niewielka widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (0,72 m) powoduje, ¿e
wody jeziora nale¿¹ do jednych z najmniej przezroczystych wœród jezior ZPK.

Stê¿enia substancji biogenicznych w warstwach powierzchniowych
przyjmowa³y na ogó³ przeciêtne, jak na warunki jezior ZPK, wartoœci. Stê¿e-
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pH (zakres) 8,67-8,80
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 226
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 217
barwa (HU) 22,7
mêtnoœæ (NTU) 15,0
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 125,2
HCO3 (mg· l-1) 133,3
Cl (mg· l-1) 4,8
SO4 (mg· l-1) 26,55
Ca (mg· l-1) 38,8
Mg (mg· l-1) 6,9
Na (mg· l-1) 4,55
K (mg· l-1) 1,25

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody Jeziora Somiñskiego

Table 3. Ion composition and related water
qua- lity variables for Lake Somiñskie

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 72,5
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 20
azot ogólny TN (µg· l-1) 1640
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 308
azot N-NH4 (µg· l-1) 47
chlorofil a (µg· l-1) 57,5
krzemionka Si (mg· l-1) 2,45
¿elazo Fe (mg· l-1) -
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 0,72
zasiêg strefy œwietlnej (m) 2,22
transmisja PAR (%) 12,6

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
op- tyczne wody Jeziora Somiñskiego

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Somiñskie



nia fosforu ogólnego przy powierzchni osi¹ga³y najwy¿sze wartoœci na wiosnê
– 86 µg· l–1, podczas gdy w lecie spada³y do 59 µg· l–1. Kilkukrotnie wy¿sze
stê¿enia tego pierwiastka notowano natomiast przy dnie gdzie jego wartoœci
dochodzi³y do 445 µg· l–1. Blisko 95% jego wartoœci stanowi³ ³atwo przyswajal-
ny fosfor fosforanowy. Œrednie stê¿enie azotu, wynosz¹ce 1640 µg· l–1 nale¿y
do jednych z wy¿szych wœród jezior ZPK. Stosunek wagowy N:P wynosz¹cy
14:1 wskazuje, i¿ fosfor jest tym pierwiastkiem, który limituje produkcjê
pierwotn¹ w zbiorniku.

Ponadprzeciêtne wielkoœci przyjmowa³a tak¿e w wodach jeziora bioma-
sa fitoplanktonu. Podczas wiosennego maksimum stê¿enie chlorofilu a w wo-
dach powierzchniowych wynosi³o 78,0 µg· l–1, przy œredniej wartoœci dla
ca³ego okresu pomiarowego wynosz¹cego 57,5 µg· l–1 (tabela 4). Wartoœæ
wskaŸnika troficznego Carlsona (1977) osi¹gaj¹cego wysokie wartoœci 73,6
wskazuje na eutroficzny charakter zbiornika.

Jezioro Somiñskie jest zbiornikiem dymiktycznym o wyd³u¿onym okre-
sie mieszania wiosennego (tachymiksja). Latem wykszta³ca siê stratyfikacja
anotermiczna z epilimnionem siêgaj¹cym 5 m (ryc. 2). Jego objêtoœæ stanowi
blisko 96% pojemnoœci jeziora. W epilimnionie wody jeziora s¹ dobrze natle-
nione, jednak poni¿ej izobaty 3 metra zaznacza siê nag³y spadek zawartoœci
tlenu. W warstwie meta- i hypolimnionu obserwuje siê ju¿ warunki beztleno-
we.

Przeprowadzona analiza geoekosystemu jeziora wykaza³a, i¿ Jezioro So-
miñskie znajduje siê w 3 grupie podatnoœci zlewni na dostawê materii i III
kategorii odpornoœci jeziora na degradacjê. Wskazuje to na przynale¿noœæ
zbiornika do typu geoekosystemów jeziornych o najmniej korzystnych wa-
runkach naturalnych i szybkim tempie eutrofizacji.
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Ryc.2.Temperatura,tlenrozpuszczony,pH,mêtnoŒÆ,przewodnoœæw³aœciwaichlorofilawJe-
ziorze Somiñskim w roku 2008

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Somiñskie in the year 2008
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Jezioro Œluza po³o¿one jest na
terenie gminy Chojnice i Bru-
sy w powiecie chojnickim. W
okolicy jeziora na pó³noc od
niego, tu¿ przy brzegu jeziora
Ksi¹¿e, usytuowana jest osada
Mogiel. Na po³udniu, w pobli¿u
wyp³ywu rzeki Zbrzycy z jezio-
ra po³o¿ona jest osada Œluza.
Do jeziora prowadzi kilka le-
œnych dróg. Najdogodniejszym

jednak sposobem dojazdu do jeziora jest udanie siê lokaln¹ drog¹ asfaltow¹ z
Czernicy w kierunku miejscowoœci Laska, gdzie przed ni¹ trzeba skrêciæ z
drogi asfaltowej w lewo, w gruntow¹ drogê prowadz¹c¹ do miejscowoœci
Swornegacie. Po dotarciu do rzeki Brdy przed mostem skrêcamy w prawo,
gdzie leœn¹ drog¹ docieramy nad brzeg jeziora w pobli¿e g³êboczka.

W podziale fizycznogeograficznym Polski Kondrackiego (2002) Jezioro
Œluza le¿y w granicach makroregionu Pojezierze Po³udniowopomorskie w
mezoregionie Równina Charzykowska.

Z jeziora wyp³ywa rzeka Zbrzyca przep³ywaj¹ca wczeœniej przez jezio-
ra: Laska, Ksi¹¿ê, D³ugie i Parszenica, która tworzy wraz z jeziorem Œluza
system rzeczno-jeziorny Zbrzycy. Jezioro Œluza w czêœci po³udniowo-zachod-
niej jest po³¹czone z jeziorem Mechówek bêd¹cym u¿ytkiem ekologicznym.

Walory przyrodnicze wp³ynê³y na wyznaczenie po jego po³udniowej stro-
nie turystycznego szlaku rowerowego “Greenway Naszyjnik Pó³nocy”. Oto-
czone jest ono lasami przylegaj¹cymi bezpoœrednio do brzegów jeziora.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezior Œluza drenuje obszar o powierzchni 432,43 km2 (tabela 1), z tego
wzglêdu stosunek wielkoœci zlewni do powierzchni jeziora wynosi 568,2.
Œredni odp³yw jednostkowy z ca³ego obszaru zlewni szacowany jest na oko³o
9,3 l· s–1· km–2.

Maksymalna wysokoœæ w zlewni to 160,5 m n.p.m., najni¿sza zaœ 121,3
m n.p.m. Œredni spadek wynosi 23,9 ‰, przy deniwelacji siêgaj¹cej 39,3 m.
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JEZIORO ŒLUZA

Slusa See

arkusz mapy topogr.: 334.11 SWORNEGACIE
d³./szer. geogr.: 17° 29.2’ E / 53° 55.2’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 36, poz. 42
AJP: Tom II, poz. 356

F
o
t:

Ja
ce

k
B

a
ra

ñ
cz

u
k



Najwiêkszy przestrzennie obszar zlewni zajmuje równina sandrowa,
zbudowana z piasków luŸnych. Niecka jeziora po³o¿ona jest w rynnie sub-
glacjalnej, w której dominuj¹ torfy oraz utwory mu³owo-torfowe. Brzeg
pó³nocny oraz po³udniowy jest podciêty erozyjnie.

Pokrywê glebow¹ zlewni bezpoœredniej tworz¹ gleby torfowe oraz mur-
szowe, które zajmuj¹ obni¿enia terenu i rynnê oraz silnie zakwaszone gleby
bielicowe i rdzawe z nisk¹ zawartoœci¹ próchnicy. Gleby bielicowe i rdzawe
zaliczane s¹ do ¿ytniego s³abego oraz ¿ytniego bardzo s³abego kompleksu
przydatnoœci rolniczej, dlatego te¿ zlewniê w ponad 90% porastaj¹ lasy, g³ów-
nie iglaste. Drzewostan stanowi g³ównie œwierk oraz sosna. Zaledwie 2,5%
stanowi¹ u¿ytki zielone, z kolei grunty rolne 2,3% powierzchni zlewni.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezior Œluza jest zbiornikiem o powierzchni 76.1 ha i zwierciadle wody
po³o¿onym na wysokoœci 121,3 m n.p.m. Maksymalna d³ugoœæ zbiornika wy-
nosi 2 200 metrów, natomiast szerokoœæ to 620 metrów (wskaŸnik wyd³u¿e-
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Ryc. 1. Batymetria jeziora Œluza
Fig. 1. Bathymetry of Lake Œluza

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 432,43 (bezpoœrednia 2,5)
gleby torfowo-murszowe, bieli-

cowe i rdzawe
utwory powierzchniowe torfy i utwory mu³owo-tor-

fowe, piaski luŸne, gliny
rzeŸba terenu dno dolinne, równina

sandrowa
dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe, sosna,

œwierk
odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 9,3

Tabela1.CharakterystykazlewnijezioraŒluza
Table1.Characteristicsof LakeŒluzadrainage

basin

powierzchnia (ha) 76,1
objêtoœæ (dam3) 2 389,2
maksymalna g³êbokoœæ (m) 6,1
œrednia g³êbokoœæ (m) 3,1
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 5,175
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) 0,02
œredni odp³yw roczny (dam3) 127,1

Tabela 2. Charakterystyka morfometryczna je-
ziora Œluza

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Œluza



nia wynosi 3,54). W jeziorze mo¿na wydzieliæ dwa akweny: wschodni oraz za-
chodni. Najg³êbszy punkt jeziora po³o¿ony jest w zachodniej czêœci zbiornika
i osi¹ga g³êbokoœæ 6,1 metrów (ryc. 1). Drugi pod wzglêdem g³êbokoœci punkt
– 5,4 metra, zlokalizowany jest w czêœci wschodniej. Œrednia g³êbokoœæ jezio-
ra to 3,1 metra, objêtoœæ zaœ oszacowano na 2 389,2 dam3 (tabela 2). Linia
brzegowa, która liczy 5 175 metrów jest s³abo rozwiniêta (wskaŸnik rozwiniê-
cia 1,68). Dno jest p³askie a brzegi bardzo ³agodne. Œredni wskaŸnik opadu
szacuje siê na poziomie 600 mm, parowanie z kolei na poziomie 695 mm.

JAKOŒÆ WODY

Przeprowadzone badania jakoœci wody w jeziorze Œluza w 2008 roku wyka-
za³y, i¿ zakres pH mieœci³ siê w granicach 8,71-8,78. Wartoœci twardoœci ogól-
nej przyjmowa³y wartoœæ 137,1 mg· l–1. Dominowa³y dwa jony HCO3- i Ca2+.
Tym samym wody zaliczono do wód typu wodorowêglanowo-wapniowych (ta-
bela 3).

PrzeŸroczystoœæ wody mierzona za pomoc¹ kr¹¿ka Secchiego, wynosi³a
od 0,4 do 1,3 m. WskaŸnik ten jest zdeterminowany przez mêtnoœæ, barwê
wody oraz koncentracjê chlorofilu a. W okresie wiosny pierwszy wskaŸnik
przyj¹³ wartoœæ 5,4 NTU, zaœ latem a¿ 30,2 NTU. Z kolei koncentracja chloro-
filu a mieœci³a siê w granicach od 74,9 µg· l–1 latem do 112,8 µg· l–1 wiosn¹.
Barwa przyjmowa³a wartoœci w zakresie od 11,2 do 30,9.

Stê¿enie fosforu ogólnego w warstwie powierzchniowej waha³o siê w
przedziale 55-172 µg· l–1 , z przewag¹ wartoœci wy¿szych latem. Stê¿enie azo-
tu ogólnego przyjmowa³o œrednio wartoœæ 1575 µg· l–1 a mieœci³o siê w zakre-
sie od 1120 do 2030 µg· l–1 (tabela 4).
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pH (zakres) 8,71-8,78
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 341
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 201
barwa (HU) 21,1
mêtnoœæ (NTU) 25,7
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 137,1
HCO3 (mg· l-1) 123,9
Cl (mg· l-1) 4,7
SO4 (mg· l-1) 20
Ca (mg· l-1) 35,6
Mg (mg· l-1) 5,6
Na (mg· l-1) 5,35
K (mg· l-1) 1,7

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody jeziora Œluza

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Œluza

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 113,5
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 27,5
azot ogólny TN (µg· l-1) 1 575
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 278,5
azot N-NH4 (µg· l-1) 66
chlorofil a (µg· l-1) 93,9
krzemionka Si (mg· l-1) 2,21
¿elazo Fe (mg· l-1) -
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 0,85
zasiêg strefy œwietlnej (m) 2,53
transmisja PAR (%) 16,3

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Œluza

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Œluza



Pod wzglêdem troficznym Jezioro Œluza zaliczyæ nale¿y do zbiorników
hypertroficznych. Uœredniona wartoœæ wskaŸnika trofii Carlsona (1977) wy-
nosi 92,6.

Gradient termiczny w okresie letnim wyniós³ 4,6°C. Wiosna zawartoœæ
tlenu kszta³towa³a siê w granicach 21,8-23,04 mg· l–1. Latem z kolei zawar-
toœæ tlenu kszta³towa³a siê na poziomie 19,9 mg· l–1 w warstwie powierzch-
niowej a od trzeciego metra g³êbokoœci zaznacza siê deficyt tlenowy (ryc. 2).
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze Œluza w roku 2008

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductivity, and chlorophyll a in
Lake Œluza in the year 2008



Jezioro Witoczno po³o¿one jest
w gminie Chojnice w powiecie
chojnickim. Dojazd do jeziora
jest mo¿liwy jedynie drogami
gruntowymi. Najdogodniejszy
dojazd do jeziora zapewnia dro-
ga gruntowa prowadz¹ca ze wsi
Swornegacie, która odchodzi od
szosy nr 236. £¹czy ona tê
znan¹ wieœ letniskow¹ ze sta-
nic¹ wodn¹ PTTK “Swornega-

cie” po³o¿on¹ na zachodnim brzegu jeziora. Stanica wykorzystuje dogodne
po³o¿enie zbiornika na skrzy¿owaniu dwóch szlaków kajakowych – Zbrzycy
i Brdy. Znajduje siê tam wypo¿yczalnia sprzêtu p³ywaj¹cego oraz k¹pielisko z
pomostem. Jedyna miejscowoœæ po³o¿ona nad brzegiem jeziora to licz¹ca ok.
50 mieszkañców Kamionka usytuowana w pó³nocno-wschodniej czêœci jezio-
ra. W ujêciu fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Kondrackiego (2002)
jezioro Witoczno po³o¿one jest w mezoregionie Równina Charzykowska. Misa
zbiornika tworzy zag³êbienie na skrzy¿owaniu dwóch dolin rzecznych –
Brdy i Zbrzycy. Zbrzyca uchodz¹c do jeziora Witoczno koñczy swój bieg staj¹c
siê dop³ywem odwadniaj¹cej jezioro Brdy.

Atrakcyjne po³o¿enie zbiornika na skrzy¿owaniu licznych szlaków tury-
stycznych, stanica PTTK, niewielka odleg³oœæ od letniskowej wsi Swornega-
cie, a tak¿e malownicze, œródleœne po³o¿enie jeziora sprawia, ¿e jest ono in-
tensywnie wykorzystywane rekreacyjnie. Wzd³u¿ jeziora biegnie niebieski
pieszy szlak turystyczny (“Szlak Brdy”), a ze stanicy PTTK rozpoczyna siê
równie¿ oznakowany na niebiesko “Szlak Zbrzycy”. Ponadto, zachodnim
brzegiem jeziora, poprowadzono trasê rowerow¹ “Greenway Naszyjnik
Pó³nocy”, licz¹c¹ ³¹cznie 870 km.

Jezioro Witoczno stanowi jedno z zimowisk ptaków wêdrownych na ob-
szarze ZPK. Jest ono schronieniem g³ównie gatunków wodno-b³otnych, a
szczególnie kaczki krzy¿ówki, ³abêdzia niemego i krzykliwego.
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JEZIORO WITOCZNO

Witoczno See, Witozno See

arkusz mapy topogr.: 334.11 SWORNEGACIE
d³./szer. geogr.: 17° 31.0’ E / 53° 52.7’ N
KJP: Czêœæ I, arkusz 36, poz. 47
AJP: Tom II, poz. 323
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CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Jezioro Witoczno zbiera wody z obszaru o powierzchni 1651,01 km2, ale jego
zlewnia bezpoœrednia jest zdecydowanie mniejsza i zajmuje jedynie 2,53 km2

(tabela 1). Przy tak rozleg³ym obszarze zasilania iloraz ca³kowitej powierzch-
ni drena¿u do powierzchni jeziora wynosi a¿ 1634. Tak znaczna ró¿nica wiel-
koœci zlewni ca³kowitej i bezpoœredniej jest zwi¹zana z przep³ywowoœci¹
zbiornika zasilanego przez dwa du¿e systemy rzeczne. Le¿y on na trasie
przep³ywu Brdy, która zasila jezioro od po³udnia, a wyp³ywa w jego zachod-
niej czêœci. Ponadto jezioro Witoczno jest zasilane wodami rzeki Zbrzycy
uchodzacej do niego od pó³nocy. Takie uwarunkowania hydrologiczne spra-
wiaj¹, ¿e wielkoœæ odp³ywu powierzchniowego ze zlewni ca³kowitej, wyra-
¿ona œrednim rocznym odp³ywem jednostkowym, wynosi 9,6 l· s –1· km–2.
Œredni przep³yw Brdy na wyp³ywie z jeziora wynosi 15,84 m3· s–1.

W strukturze hydrograficznej zlewni bezpoœredniej dominuj¹ obszary
egzoreiczne (odp³ywowe), które zajmuj¹ 88% jej powierzchni. Jezioro znajdu-
je siê w rynnie subglacjalnej jednak, jego zlewnia bezpoœrednia obejmuje
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Ryc. 1. Batymetria jeziora Witoczno
Fig. 1. Bathymetry of Lake Witoczno

BATYMETRIA: IRŒ w Olsztynie

powierzchnia (bez jeziora) (km2) 1651,01 (2,53)
gleby gleby bielicowe i rdzawe,

gleby torfowe
utwory powierzchniowe piaski luŸne, torfy
rzeŸba terenu p³aska równina sandrowa,

p³askie dno rynny
dominuj¹ca roœlinnoœæ roœlinnoœæ uprawna;

lasy: sosna, u¿ytki zielone
odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 9,60

Tabela 1. Charakterystyka zlewni jeziora Wi-
toczno

Table 1. Characteristics of Lake Witoczno dra-
inage basin

powierzchnia (ha) 101,2
objêtoœæ (dam3) 4 342,0
maksymalna g³êbokoœæ (m) 6,8
œrednia g³êbokoœæ (m) 4,3
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 4,25
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 620
czas retencji (lata) 0,01
œredni odp³yw roczny (dam3) 499 561,8

Tabela2.Charakterystyka morfometrycznaje-
ziora Witoczno

Table 2. Morphometric characteristics of Lake
Witoczno



równie¿ obszar równiny sandrowej, która zajmuje ³¹cznie 77% jej po-
wierzchni. Po³o¿enie jeziora na sandrze Brdy sprawia, ¿e deniwelacje terenu
s¹ niewielkie (31,6 m), a œredni spadek zlewni wynosi 19,9‰. Ma³a po-
wierzchnia zlewni bezpoœredniej powoduje jednorodnoœæ ukszta³towania po-
wierzchni. Z trzech stron obni¿enia wype³nionego wodami jeziora wystêpuj¹
obszary równiny sandrowej, której wysokoœæ bezwzglêdna roœnie w kierunku
pó³nocnym. Monotonny krajobraz równiny urozmaicaj¹ niewielkie po-
wierzchniowo zag³êbienia bezodp³ywowe. W powierzchniowych osadach
zlewni bezpoœredniej dominuj¹ piaski luŸne o bardzo dobrej i dobrej prze-
puszczalnoœci. Dno rynny pokrywaj¹ natomiast utwory torfowe o przepusz-
czalnoœci zmiennej.

Pokrywê glebow¹ zlewni bezpoœredniej tworz¹ nieurodzajne gleby bieli-
cowe i rdzawe o kwaœnym odczynie, zaœ dno rynny zajmuj¹ gleby torfowe bar-
dzo s³abego kompleksu u¿ytków zielonych. W strukturze u¿ytkowania grun-
tów dominuj¹ lasy (70%). S¹ to przede wszystkim zbiorowiska borowe z
sosn¹ zwyczajn¹ i brzoz¹. Pozosta³e 30% zajmuj¹ u¿ytki zielone i w du¿o
mniejszym stopniu, pola uprawne. Grunty orne zajmuj¹ dno dolinne rynny
subglacjalnej, wzd³u¿ pó³nocno-wschodniego brzegu jeziora.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Witoczno jest zbiornikiem (œrednia g³êbokoœæ 4,3 m) o powierzch-
ni 101,2 ha. Rynnowa geneza decyduje o lekko wyd³u¿onym kszta³cie jeziora
(wskaŸnik wyd³u¿enia wynosi 1,87), przy maksymalnej d³ugoœci i szerokoœci
wynosz¹cej odpowiednio 1700 i 920 metrów. Jezioro ma nieskomplikowan¹
liniê brzegow¹. WskaŸnik rozwiniêcia linii brzegowej jest wiêc nieznaczny i
wynosi 1,19. Rzêdna zwierciad³a wody jeziora le¿y na wysokoœci 120,2 m
n.p.m. Zachodnie i pó³nocne brzegi jeziora s¹ strome, a wysokoœci wzglêdne
dochodz¹ tam do 20 metrów. Wschodni brzeg jest p³aski.

Jezioro posiada ma³o urozmaicon¹ konfiguracjê dna (ryc. 1). Strome sto-
ki schodz¹ce do g³êbokoœci 4 m przechodz¹ w rozleg³¹, zajmuj¹c¹ niemal¿e
ca³e dno akwenu p³ask¹ równinê. G³êboczek osi¹gaj¹cy 6,8 m znajduje siê w
centralnej czêœci jeziora. Wed³ug klasyfikacji Bogoslovskyego (1960),
uwzglêdniaj¹cej g³êbokoœæ maksymaln¹ i œredni¹, jezioro zalicza siê do zbior-
ników œrednio g³êbokich. Ogóln¹ objêtoœæ zakumulowanej w jeziorze wody
szacuje siê na 4 342,0 dam3 (tabela 2). Uwzglêdniaj¹c œredni roczny odp³yw i
objêtoœæ zbiornika œredni czas retencji okreœliæ mo¿na na 0,01 roku. Oznacza
to, ¿e teoretycznie wymiana ca³ej objêtoœci wody w jeziorze odbywa siê ponad
115 razy w ci¹gu roku. Silnie przep³ywowy charakter zbiornika przy jedno-
czeœnie ma³ej powierzchni zlewni bezpoœredniej jeziora wskazuje, ¿e decy-
duj¹c¹ rolê w jego zasilaniu odgrywa dop³yw powierzchniowy. Pionowa wy-
miana wody wykazuje przewag¹ strumienia parowania nad strumieniem
opadu. W zlewni Brdy œredni wskaŸnik opadu wyniós³ 620 mm (Atlas 1987),
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zaœ parowanie kszta³towa³o siê w granicach 695 mm (Borowiak 2000; Okula-
nis 1982).

JAKOŒÆ WODY

W³aœciwoœci fizyko-chemicne wody jeziora Witoczno badane by³y w 2008
roku. Ze wzglêdu na silnie przep³ywowy charakter zbiornika, morfometriê
niecki i niewielk¹ g³êbokoœæ œredni¹ w³aœciwoœci hydrochemiczne wody nie
ulegaj¹ wiêkszym zmianom w profilach pionowych. Wahania pH w okresie
badawczym nie wykazywa³y istotnych zmian sezonowych, przyjmuj¹c war-
toœci w zakresie od 8,82 do 8,90 (tabela 3). Tym samym wody jeziora s¹ s³abo
alkaliczne (Go³êbiewski 1993). Sk³ad jonowy wody wskazuje na dominacjê jo-
nów HCO3 (136,35 mg· l–1) i Ca (40,25 mg· l–1) i ich wodorowêglanowo-wap-
niowy typ hydrochemicznym. Najwiêkszym sezonowym wahaniom w obrêbie
zbiornika podlega kation siarczanowy (55%), natomiast pozosta³e jony wyka-
zuj¹ niewielkie wahania.

Rozpoznanie hydrochemiczne wskazuje, i¿ wody jeziora s¹ miêkkie
(twardoœæ ogólna 117,4 mg CaCO3· l–1) oraz normalnie s³odkie, o œredniej
przewodnoœci w³aœciwej oko³o 251 µS· cm–1 i zawartoœci rozpuszczonych soli
na poziomie 220 mg· l–1.

Zmienna, ale utrzymuj¹ca siê na wysokim poziomie mêtnoœæ wody, która
waha³a siê od 6,0 do 21,4 NTU oraz silne jej zabarwienie (13,75 HU) wskazu-
je na niezbyt dogodne warunki transmisji œwiat³a. Przezroczystoœæ wody wy-
ra¿ona g³êbokoœci¹ widzialnoœci kr¹¿ka Secchiego (tabela 4) utrzymuje siê
na niskim poziomie. Latem przezroczystoœæ wody jeziora Witoczno spada z
oko³o 1,35 do 0,85 metra. Zwi¹zane jest to ze wzrostem stê¿eñ chlorofilu a
(wiosn¹ by³y o oko³o 10% mniejsze) oraz wzrostem mêtnoœci wody, która la-
tem osi¹ga³a swoje maksimum.
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pH (zakres) 8,82-8,9
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 251
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 220
barwa (HU) 13,75
mêtnoœæ (NTU) 13,8
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 117,4
HCO3 (mg· l-1) 136,35
Cl (mg· l-1) 9,15
SO4 (mg· l-1) 20,5
Ca (mg· l-1) 40,25
Mg (mg· l-1) 4,15
Na (mg· l-1) 7,2
K (mg· l-1) 1,8

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody jeziora Witoczno

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Lake Witoczno

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 82
fosforany P-PO4 (µg· l-1) 18
azot ogólny TN (µg· l-1) 1730
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 629
azot N-NH4 (µg· l-1) 74
chlorofil a (µg· l-1) 92,55
krzemionka Si (mg· l-1) 0,915
¿elazo Fe (mg· l-1) -
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 1,1
zasiêg strefy œwietlnej (m) 3,1
transmisja PAR (%) 22,7

Tabela 4. Biogeny, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody jeziora Witoczno

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Lake Witoczno



Stê¿enia substancji biogenicznych w jeziorze wykazuj¹ znaczn¹ zmien-
noœæ w okresie badañ. Stê¿enia fosforu ca³kowitego waha³y siê w granicach
od 68 do 96 µg· l–1 w warstwie powierzchniowej, a przy dnie dochodzi³y do
135 µg· l–1. Zawartoœæ fosforanów przy powierzchni nie przekracza³a 23 µg·
l–1. Wy¿sze stê¿enia fosforu ogólnego latem i zdecydowanie wiêksza zawar-
toœæ tego pierwiastka przy dnie mo¿e œwiadczyæ o uwalnianiu fosforu z osa-
dów dennych zbiornika w rezultacie resuspensji wywo³anej mieszaniem wia-
trowym. W okresie objêtym badaniami stê¿enia azotu ogólnego w warstwie
przypowierzchniowej kszta³towa³y siê podobnie do fosforu ogólnego,
osi¹gaj¹c maksymalne wartoœci latem 1900 µg· l–1 i minimum na wiosnê –
1560 µg· l–1. Najwy¿sze stê¿enia azotanów i azotynów obserwowano wiosn¹
w warstwie powierzchniowej wody (³¹cznie 892 µg· l–1). Azot amonowy
osi¹ga³ najwiêksze stê¿enia latem, przy dnie dochodz¹ce do 163 µg· l–1. Biolo-
giczne, fizyczne i chemiczne parametry jakoœci wody uwzglêdnione w cz¹st-
kowych wskaŸnikach stanu troficznego Carlsona (1977) wskazuj¹ na
pocz¹tkowe stadium eutrofii jeziora (œrednia TSI 64).

Jezioro Witoczno ze wzglêdu na niewielk¹ g³êbokoœæ i wielokrotn¹ wy-
mianê wody w ci¹gu roku jest zbiornikiem polimiktycznym, w którym wystê-
puj¹ liczne okresy cyrkulacji w ró¿nych porach roku (Lange 1993). Ró¿nica
temperatury latem w pionie pomiarowym wynosi³a zaledwie 3,3°C, a œredni
gradient temperatury 0,47°C· m–1. Wiosn¹ stê¿enia tlenu rozpuszczonego
wykazywa³y rozk³ad ortogradowy (wahania mniejsze ani¿eli 1 mg·l–1) i
kszta³towa³y siê na poziomie oko³o 24 mg· l–1. Latem pionowe rozk³ady tleno-
we wykazywa³y cechy uk³adu klinogradowego o stê¿eniach dochodz¹cych do
16 mg· l–1 przy powierzchni oraz 5 mg· l–1 przy dnie (ryc. 2). Przeprowadzona
analiza geoekosystemu jeziora wykaza³a i¿ jezioro Witoczno znajduje siê w
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Ryc. 2. Temperatura, tlen rozpuszczony, pH, mêtnoœæ, przewodnoœæ w³aœciwa i chlorofil a w je-
ziorze Witoczno w roku 2008

Fig.2.Temperature,dissolvedoxygen,pH,ROP,specificconductivity,andchlorophylla inLake
Witoczno in the year 2008



trzeciej grupie podatnoœci zlewni na dostawê materii i trzeciej kategorii od-
pornoœci jeziora na degradacjê. Wskazuje to na przynale¿noœæ tego zbiornika
do typu geoekosystemów o najmniej korzystnych warunkach naturalnych
sprzyjaj¹cej szybkiej eutrofizacji. Pomimo tak niekorzystnych warunków je-
zioro utrzymuje swój stan troficzny na pograniczu mezo i eutrofii na co ko-
rzystnie wp³ywa ma³a powierzchnia zlewni bezpoœredniej i du¿a aktywnoœæ
hydrologiczna jeziora.
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Jezioro Zmar³e le¿y na terenie
gminy Brusy w powiecie choj-
nickim. Misa jeziora o
pod³u¿nym kszta³cie rozci¹ga
siê po³udnikowo w odleg³oœci
oko³o 800 m na po³udnie od
miejscowoœci Laska. Po pó³noc-
no-wschodniej stronie jeziora
biegnie lokalna droga asfalto-
wa ³¹cz¹ca miejscowoœci Laska
i Czernica. Od tej drogi, oko³o

0,5 km od wsi Laska, odchodzi w kierunku po³udniowym leœna droga, która
prowadzi do pó³nocnego brzegu jeziora, gdzie znajduje siê “dzika” pla¿a.
Po³udniowym i po³udniowo-wschodnim brzegiem jeziora, biegnie tak¿e do-
brze utrzymana droga leœna, prowadz¹ca od drogi asfaltowej Laska-Czernica
do miejscowoœci Mogiel. Przy po³udniowym krañcu Jeziora Zmar³e odchodzi
od niej na pó³noc kolejna droga, prowadz¹ca wzd³u¿ zachodniego brzegu je-
ziora ponownie do drogi asfaltowej.

W ujêciu fizycznogeograficznego podzia³u regionalnego Polski Kondrac-
kiego (2002) jezioro Zmar³e znajduje siê w granicach makroregionu Pojezie-
rze Po³udniowopomorskie i mezoregionu Równina Charzykowska.

Misa jeziora zajmuje jedno z wielu wype³nionych wod¹ i po³o¿onych ko-
lejno obni¿eñ w subglacjalnej rynnie o przebiegu po³udnikowym. Ta d³uga,
poprzedzielana licznymi progami, rynna rozci¹ga siê od jezior Du¿e i Ma³e
G³uche w dolinie Kulawy, poprzez Zmar³e, Nawionek, Ma³e i Du¿e Garliczno,
P³êsno, Ma³o³¹ckie, £¹ckie, Dybrzk po Kosobudno i Trzemeszno (Dysarz
2003). Ca³kowita d³ugoœæ rynny G³uche – Trzemeszno wynosi 28,5 km, co kla-
syfikuje j¹ jako jedn¹ z najd³u¿szych rynien subglacjalnych na polskich ob-
szarach pojeziernych (Chmara 2003).

Jezioro Zmar³e le¿y w zlewni Zbrzycy, pod wzglêdem hydrologicznym na-
le¿¹c do typu zbiorników bezodp³ywowych. Ca³e otoczenie jeziora stanowi
zwarty bór sosnowy i jedynie jego brzegi s¹ zajête przez olszê i brzozê. Strefa
p³ytkowodna jeziora jest natomiast poroœniêta przewa¿nie trzcinami.

Zagospodarowanie turystyczne jeziora oraz jego otoczenia jest niewiel-
kie. W po³o¿onej niedaleko od jeziora miejscowoœci Laska, w budynku daw-
nego Nadleœnictwa Laska znajduj¹ siê pokoje goœcinne prowadzone przez
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Nadleœnictwo Przymuszewo. W tej wsi nad rzek¹ Zbrzyc¹ znajduje siê te¿
pole namiotowe i przystañ kajakowa na “Szlaku Zbrzycy”, ci¹gn¹cym siê od
Jeziora Somiñskiego i Kruszyñskiego do po³¹czenia ze “Szlakiem Brdy” w je-
ziorze Witoczno. Po³udniowym oraz wschodnim brzegiem jeziora Zmar³e bie-
gnie pieszy szlak turystyczny (zielony), który prowadzi z Drzewicza wzd³u¿
jezior rynny G³uche – Trzemeszno po jezioro G³uche Du¿e i dalej przez Kru-
szyn, Parzyn i Leœno do Brus. W miejscowoœci Laska szlak ten przecina siê ze
szlakiem “Zbrzycy” (niebieskim), rozpoczynaj¹cym siê w miejscowoœci Swor-
negacie i opuszczaj¹cym tereny Zaborskiego Parku Krajobrazowego po stro-
nie wschodniej, w okolicach wsi Orlik. W okolicy jeziora Zmar³e znajduj¹ siê
tak¿e rezerwaty przyrody: “Jezioro Laska”, “Piecki” oraz “Nawionek”. W
miejscowoœci Laska rosn¹ ponadto trzy dêby szypu³kowe, objête ochron¹ jako
pomniki przyrody (pomniki przyrody nr: 53, 54, 55). Wœród nich, w starym
parku wokó³ budynku dawnego Nadleœnictwa Laska, jest tzw. “D¹b £okiet-
ka” o obwodzie 8,22 m. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e budynki by³ego nadleœnic-
twa, które s¹ pozosta³oœci¹ zespo³u dworskiego z prze³omu XIX i XX wieku.
Znajduje siê tam miêdzy innymi murowano-szachulcowy szalet z koñca XIX
wieku.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Zlewnia Jeziora Zmar³ego obejmuje niewielki obszar o powierzchni 1,396
km2. Z tego wzglêdu wartoœæ wskaŸnika zlewni w³aœciwej, wyra¿aj¹cego sto-
sunek powierzchni zlewni do powierzchni jeziora wynosi zaledwie 4,7. Ma³a
powierzchnia obszaru alimentacji powoduje sta³e utrzymywanie siê bez-
odp³ywowego charakteru zbiornika, w których obieg wody mo¿liwy jest jedy-
nie za poœrednictwem sk³adowych pionowych. Zlewnia jeziora odznacza siê
bardzo s³abo rozwiniêt¹ sieci¹ hydrograficzn¹. Jezioro nie posiada ¿adnych
skoncentrowanych dop³ywów powierzchniowych. W strukturze hydrogra-
ficznej zlewni jeziora dominuj¹ obszary bezodp³ywowe, które zajmuj¹ ³¹cznie
61,5% jej powierzchni. Ma³y udzia³ obszarów egzogenicznych powoduje, ¿e
nieca³e 40% powierzchni zlewni jeziora bierze udzia³ w powierzchniowym za-
silaniu zbiornika w wodê i materiê. Wystêpuj¹ce tu piaszczyste utwory po-
wierzchniowe stwarzaj¹ dobre warunki do infiltracji (Marszelewski i Ju-
trowska 1998), przy jednoczesnym obni¿eniu roli parowania. Bardzo du¿a in-
filtracja powoduje tak¿e znaczne zmniejszenie wartoœci zasilania powierzch-
niowego, kszta³tuj¹c œredni odp³yw jednostkowy ze zlewni na poziomie zaled-
wie 1,5 l· s–1· km–2 (tabela 1).

Jezioro Zmar³e po³o¿one jest w dnie bardzo d³ugiej rynny o przebiegu
po³udnikowym. Wokó³ jeziora wystêpuje równina sandrowa, która jest g³ów-
nym typem genetycznym rzeŸby jego zlewni. Istniej¹ca tu równina sandrowa
zosta³a ukszta³towana przez akumulacjê piasków i ¿wirów podczas dwóch
etapów deglacjacji: w czasie fazy pomorskiej oraz recesji l¹dolodu na pó³noc
(Galon 1953).
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Zlewnia jeziora, jak na tak ma³y obszar, stanowi pod wzglêdem hipsome-
trycznym obszar doœæ urozmaicony, ze znacznym zró¿nicowaniem wysokoœci
wzglêdnych i bezwzglêdnych. Taki uk³ad stosunków orograficznych wynika z
po³o¿enia jeziora w g³êbokiej rynnie o stromych zboczach. Obszar zlewni,
mieszcz¹c siê w przedziale wysokoœci od 125,9 m n.p.m. (rzêdna zwierciad³a
wody jeziora) do 160,5 m n.p.m., le¿y na œredniej wysokoœci 143,2 m n.p.m.
Deniwelacja terenu oraz œredni spadek wynosz¹ odpowiednio 34,6 m i 26,7‰.

Formy rzeŸby terenu determinuj¹ wystêpowanie utworów powierzch-
niowych, wœród których dominuj¹ piaski luŸne typowe dla obszarów sandro-
wych. W zlewni bezpoœredniej jeziora stanowi¹ one oko³o 62% powierzchni.
Pozosta³¹ czêœæ zlewni zajmuj¹ torfy i utwory mu³owo-torfowe, powsta³e w
wype³nionych wod¹ obni¿eniach doliny. Powstawanie torfowisk na tych tere-
nach zwi¹zane jest g³ównie z procesem l¹dowienia jezior (Tobolski 1998).

W zlewni Jeziora Zmar³ego wytworzy³y siê g³ównie gleby bielicowe i
rdzawe oraz torfowe i murszowe. Na piaszczystym pod³o¿u sandrów po-
wsta³y gleby bielicowe, przewa¿nie kompleksu ¿ytnio-³ubinowego o bardzo
s³abej przydatnoœci rolniczej. Natomiast z nagromadzonej masy torfu wytwo-
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powierzchnia (bez jeziora) (km2) 1,396
gleby bielicowe i rdzawe, tor-

fowe i murszowe
utwory powierzchniowe piaski luŸne, torfy i utwory

mu³owo-torfowe
rzeŸba terenu równina sandrowa, rynna

subglacjalna
dominuj¹ca roœlinnoœæ bory sosnowe
odp³yw jednostkowy (l· s-1· km-2) 1,5

Tabela 1. Charakterystyka zlewni Jeziora
Zmar³ego

Table 1. Characteristics of Zmar³e Lake dra-
inage basin

powierzchnia (ha) 29,6
objêtoœæ (dam3) 2 763,7
maksymalna g³êbokoœæ (m) 19,4
œrednia g³êbokoœæ (m) 9,3
d³ugoœæ linii brzegowej (km) 2,440
œrednie roczne parowanie (mm) 695
œredni opad roczny (mm) 600
czas retencji (lata) –
œredni odp³yw roczny (dam3) –

Tabela 2. Charakterystyka Jeziora Zmar³ego
Table 2. Characteristics of Zmar³e Lake

Ryc. 1. Batymetria Jeziora Zmar³ego
Fig. 1. Bathymetry of Zmar³e Lake

BATYMETRIA: Uniwersytet Gdañski



rzy³y siê gleby torfowe lub murszowe, powstaj¹ce w procesie murszenia tor-
fu. Pod wzglêdem rolniczej przydatnoœci gleby torfowe nale¿¹ przewa¿nie do
kompleksu u¿ytków zielonych s³abego i bardzo s³abego.

Zagospodarowanie obszaru zlewni jeziora mo¿na uznaæ za bardzo ko-
rzystne i bezpieczne dla stabilnego funkcjonowania zbiornika. Niemal ca³y
obszar zasilania jeziora poroœniêty jest lasami (g³ównie bór sosnowy), które
zajmuj¹ ponad 97% powierzchni. Sprzyjaj¹cy jest tak¿e fakt braku w zlewni
jakichkolwiek terenów zabudowanych i wykorzystywanych rolniczo.

CHARAKTERYSTYKA NIECKI JEZIORNEJ

Jezioro Zmar³e jest zbiornikiem o genezie rynnowej, powsta³ym na skutek
dzia³alnoœci wód subglacjalnych, z prawdopodobnym udzia³em erozji typu
eworsyjnego i wytopiskowego. Powierzchnia zwierciad³a wody jeziora wyno-
si 29,6 ha. Misa, o d³ugoœci maksymalnej 1,005 km i szerokoœci 0,42 km, cha-
rakteryzuje siê wyd³u¿onym kszta³tem (wskaŸnik wyd³u¿enia – 2,4) i s³abo
rozwiniêt¹ linia brzegow¹ (rozwój linii brzegowej – 1,27). Po³o¿enie jeziora w
g³êbokiej rynnie subglacjalnej sprawia, ¿e zbocza misy s¹ strome i g³êbokoœæ
maksymalna jeziora osi¹ga 19,4 m, przy g³êbokoœci œredniej wynosz¹cej a¿
9,3 m. W typologii g³êbokoœciowej Bogoslovskyego (1960) klasyfikuje to jezio-
ro w grupie zbiorników g³êbokich. W dnie jeziora mo¿na wyró¿niæ dwa
g³êboczki: maksymalny w pó³nocno-zachodniej czêœci misy i p³ytszy (13,4 m)
po stronie po³udniowo-wschodniej (ryc. 1). Warunki morfometryczne jeziora,
zw³aszcza g³êbokoœæ œrednia sprawiaj¹, ¿e jezioro akumuluje znaczn¹ iloœæ
wody o objêtoœci 2763,7 dam3 (tabela 2).

Ze wzglêdu na bezodp³ywowy charakter jeziora nie wystêpuje w nim po-
zioma wymiana wody, natomiast elementy pionowej wymiany wody wska-
zuj¹ na przewagê ewaporacji nad opadem. Œrednia roczna suma opadu at-
mosferycznego wynosi 600 mm, natomiast wartoœæ parowania z powierzchni
wodnej kszta³tuje siê na poziomie 695 mm. Jezioro Zmar³e jest zbiornikiem
bezodp³ywowym, którego g³ównymi drogami alimentacji jest opad atmosfe-
ryczny na powierzchniê jeziora, sp³yw powierzchniowy oraz dop³yw podziem-
ny.

Przybrze¿ne osady denne Jeziora Zmar³e, zw³aszcza blisko brzegu, to
g³ównie utwory piaszczyste z niewielk¹ zawartoœci¹ zwi¹zków organicznych.
Na pod³o¿u mineralnym odk³adaj¹ siê szcz¹tki pochodzenia roœlinnego któ-
rych zawartoœæ w osadzie wzrasta wraz z g³êbokoœci¹.

JAKOŒÆ WODY

Rozpoznanie stanu jakoœci wody jeziora przeprowadzone by³o w 2009 roku.
Badania fizycznych i chemicznych w³aœciwoœci œrodowiska wodnego wska-
za³y na harmonijny kierunek sukcesji limnologicznej tego zbiornika. Wody
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tego jeziora odznacza³y siê s³abo alkalicznym odczynem z wartoœciami pH w
zakresie od 8,10 do 8,83. Zasadowy odczyn wody wynika z du¿ej iloœci
zwi¹zków buforuj¹cych, np. wysokiej twardoœci ogólnej na poziomie 70,8 mg·
l–1 CaCO3 (tabela 3). Ogólna mineralizacja wody jest doœæ niska (116 mg· l–1),
co wynika z du¿ego udzia³u wód opadowych w zasilaniu jeziora. W strukturze
chemicznej wody wyraŸnie zaznacza siê przewaga jonów HCO3- i Ca2+. Domi-
nacja tych jonów w postaci równowa¿nikowej wskazuje na wodorowêglano-
wo-wapniowy typ wód jeziora.

Jezioro Zmar³e charakteryzuje siê bardzo dobrymi warunkami optycz-
nymi. Przezroczystoœæ wody, okreœlana widzialnoœci¹ kr¹¿ka Secchiego,
waha³a siê w badanym okresie od 7,60 m (wiosna) do 6,40 m (lato). Œredni za-
siêg strefy eufotycznej osi¹ga natomiast g³êbokoœæ a¿ 14 m. Tak wysokie war-
toœci transmisji œwiat³a œwiadcz¹ o niskiej trofii jeziora, utrzymuj¹cej siê
dziêki ograniczonej antropopresji. Nisk¹ produktywnoœæ jeziora potwierdza
koncentracja biomasy fitoplanktonu, wyra¿ona zawartoœci¹ chlorofilu a na
œrednim poziomie 2,8 µg· l–1.

W wodach Jeziora Zmar³ego stwierdzono wyj¹tkowo niskie stê¿enia sub-
stancji biogenicznych (tabela 4). Dop³yw soli od¿ywczych z ma³ej i pokrytej
lasami zlewni jest niewielki i koncentracja fosforu ogólnego w wodzie po-
wierzchniowej wynosi³a wiosn¹ zaledwie 6 µg· l–1, latem natomiast 12 µg· l–1.
Nieco wy¿sze wartoœci zanotowano w wodach naddennych, osi¹ga³y one jed-
nak tylko 21 µg· l–1. Podczas pomiarów nie stwierdzono natomiast w wodach
powierzchniowych obecnoœci ortofosforanów, bêd¹cych ³atwo przyswajaln¹
form¹ fosforu mineralnego. W wodach naddennych stê¿enie fosforu ortofos-
foranowego dochodzi³o latem do 9 µg· l–1. Stê¿enie azotu ca³kowitego w wo-
dach jeziora osi¹ga³o wy¿sze wartoœci, od 700 µg· l–1 na powierzchni do 1250
µg· l–1 nad dnem.
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pH (zakres) 8,10-8,93
przewodnoœæ w³aœciwa, Cond25 (µS· cm-1) 178
zawartoœæ rozpuszczonych soli, TDS (mg· l-1) 116
barwa (HU) 2,2
mêtnoœæ (NTU) 3,8
ogólny wêgiel organiczny, TOC (mg· l-1) -
twardoœæ ogólna, TH (mg· l-1; CaCO3) 70,8
HCO3 (mg· l-1) 67,1
Cl (mg· l-1) 2,6
SO4 (mg· l-1) 12,1
Ca (mg· l-1) 23,9
Mg (mg· l-1) 2,1
Na (mg· l-1) 2,1
K (mg· l-1) 0,25

Tabela 3. Sk³ad jonowy oraz charakterystyki
jakoœci wody Jeziora Zmar³ego

Table 3. Ion composition and related water qu-
ality variables for Zmar³e Lake

fosfor ogólny TP (µg· l-1) 9
osforany P-PO4 (µg· l-1) 0
azot ogólny TN (µg· l-1) 700
azot N-(NO3+ NO2) (µg· l-1) 10
azot N-NH4 (µg· l-1) 45
chlorofil a (µg· l-1) 2,8
krzemionka Si (mg· l-1) 0,49
¿elazo Fe (mg· l-1) 0,001
widzialnoœæ kr¹¿ka Secchiego (m) 7,0
zasiêg strefy œwietlnej (m) 14,0
transmisja PAR (%) 72,0

Tabela 4. Nutrienty, chlorofil a, widzialnoœæ
kr¹¿ka Secchiego i wybrane parametry
optyczne wody Jeziora Zmar³ego

Table 4. Nutrients, chlorophyll a, Secchi disk
depth, and selected optical parametres for
Zmar³e Lake



Pod wzglêdem troficznym jezioro nale¿y zaklasyfikowaæ do grupy jezior
na granicy oligotrofii i mezotrofii. Œrednia wartoœæ indeksu TSI Carslona
(1977) wynosi 39,4, co œwiadczy o bardzo dobrym stanie ekologicznym wód
tego jeziora. Najni¿sz¹ wartoœæ indeksu TSI stwierdzono w przypadku wi-
dzialnoœci kr¹¿ka Sechciego (TSISD 31,9). Wartoœci pozosta³ych indeksów wa-
haj¹ siê od 35,8 (TSITP), przez 40,7 (TSIChl), do 49,3 (TSITN).

Jezioro Zmar³e jest typowym zbiornikiem dymiktycznym z dwoma okre-
sami cyrkulacji w ca³ej objêtoœci masy wodnej. Ze wzglêdu na doœæ d³ugie
okresy cyrkulacyjne i póŸniej kszta³tuj¹c¹ siê stratyfikacjê termiczn¹ z
wzglêdnie g³êbokim epilimnionem, dochodz¹cym do 7 m (ryc. 2), nale¿y ten
zbiornik zaliczyæ do podtypu eumiktycznego. Ponadto stwierdzona latem
temperatura wód przydennych na poziomie 6,7°C wskazuje na póŸniejszy
moment zakoñczenia procesów miktycznych. Zawartoœæ tlenu w wodach po-
wierzchniowych jeziora wynosi wiosn¹ oko³o 12 mg· l–1 (nasycenie tlenem
115%) i 11,5 mg· l–1 latem (130%). Niewielkie przesycenie tlenem warstwy
powierzchniowej nawi¹zuje do ma³ej produkcji biomasy w jeziorze i jego ni-
skiej trofii. Potwierdzaj¹ to tak¿e niewielki ubytki tlenu przy dnie. Pod
wzglêdem ustroju tlenowego, latem w jeziorze utrzymuje siê uk³ad dodatnio
heterogradowy. Profil taki wytworzy³ siê z powodu wysokiej przezroczystoœci
wody, dziêki czemu intensywna fotosynteza zachodzi jeszcze w metalimnio-
nie, gdzie na g³êbokoœci 8 m stwierdzono 14,5 mg· l–1 tlenu (143%). Na tej
g³êbokoœci wystêpuje te¿ maksimum stê¿enia chlorofilu a, osi¹gaj¹c w termo-
klinie wartoœæ powy¿ej 20 µg ·l-1. W pionowych rozk³adach przewodnoœci
w³aœciwej wyraŸnie widoczny jest wzrost wartoœci od powierzchni do dna. Po-
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Ryc.2.Temperatura, tlenrozpuszczony,pH,potencja³redox,przewodnoœæw³aœciwaichlorofila
w Jeziorze Zmar³ym w roku 2006

Fig. 2. Temperature, dissolved oxygen, pH, ROP, specific conductivity, and chlorophyll a in
Zmar³e Lake in the year 2006



wodem tego jest spadek mineralizacji wody powierzchniowej na skutek pobo-
ru zwi¹zków przez organizmy oraz jej wzrost przy dnie poprzez zasilanie pod-
ziemne i uwalnianie substancji mineralnej z osadów. Odczyn wody wykazuje
natomiast spadek wartoœci wraz z g³êbokoœci¹, co wi¹zaæ nale¿y ze zwiêk-
szaj¹c¹ siê iloœci¹ CO2 w kierunku dna i fotosyntez¹ na powierzchni.
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Atlas of the Zaborski Landscape
Park Lakes

Summary

I. General characteristic of the Atlas

1. Source materials

There are 47 lakes (48 lakes - Chmara 2002) i.e. natural reservoirs of surface
area lower than 1 ha within the Zaborski Landscape Park. The difference
between the total number of lakes is caused the fact that Lake D³ugie is
treated as the bay of Lake Karsiñskie. Total area of all the water bodies is 4
272.46 which, when combined with the park area, gives the lake density
more than 12.5%, what is one of the highest value nationwide. Owing to the
large number of potential subjects of study, only the largest lakes (over 10 ha)
were analysed, excluding Lake Skoszewskie, which is fragmentarily
localized in the park area and Lake Warszyn, which is private property.
Moreover, Lake Czarne (9.1 ha) after the prearranged verification conducted
by ‘Catalogue of Polish Lakes’ (Choiñski 2006) had an area of 11 ha.
Restricting the number of surveyed lakes to 27 subjects allows for detailed
evaluation of the present ecological state of the Zaborski Landscape Park.
The total area of analyzed lakes covers 4 177.5 ha. Thereby, the study
included the lakes which water table surface area constitutes 98% of the
surface area of all the lakes and also 99% of the volume of water the lakes
retain. Therefore, it can be concluded that the quality state of water
resources of the Zaborski Landscape Park presented in this atlas relates to
whole resources and is considered as their newest evaluation.
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The lake characteristic presented in this atlas was based on cyclic
measurements conducted by the employees of the Department of Limnology
and the Department of Lakeland Geography of University of Gdañsk. The
range of terrain studies basically included the measurements of abiotic
properties of water environment of the investigated lakes. The recognition of
the physicochemical features of lakes was expanded of complementary
morphometric measurements of those reservoirs which either did not have
bathimetric maps available or they were oversimplified.

1.1. Lakes Morphometry

Basic morphometric parameters of lakes were listed in the atlas on the basis of the
available morphometric cards and bathrimetric surveys conducted by the Inland Fishery
Institute in Olsztyn (IRŒ) in the 50’s and the 60’s of the last century (23 lakes). The
morphometric data of Lake Leœno Pó³nocne and Lake G³uche Ma³e by Chociñski M³yn
were found in “Atlas of Polish Lake”, volume II edited by J. Jañczak in 1997. Own
measurements were conducted in 2009. They covered two remaining lakes: Lake
Nawionek and Lake Czarne. The lakes were surveyed according to the methods used by
the Inland Fishery Institute in Olsztyn.

The morphometric documentation was used to indicate basic
parameters of the lake basin morphometry such as water surface, lake
volume, maximum and average depth as well as shoreline development.

1.2. Catchment Characteristic

Information related to selected morphometric parameters of the lake
catchment (drainage area, average and maximum altitude, denivelation,
average slope) and the land use structure were read directly or
planimetrically from a 1: 25 000 scale topographic maps, 1965 cartographic
reference system. In case of catchments of a smaller area (below 10 km²), 1:10
000 scale topographic maps were also used.

Characteristic of location of the surface formations, types and kinds of
soils covering the basin and arable soils was gained from 1:25 000 scale soil
and agricultural maps and 1:50 000 scale detailed maps clarifying the use of
1:200 000 scale geologic map of Poland.

The characteristic of the runoff from the lake drainage basin was based
on the results of measurements of the discharge on the Charzykowska Plain
and the Tuchola Forest led by the staff of the Limnology Department and the
Department of Lakeland Geography of University of Gdañsk within the
numerous case studies projects and also on the basis of archival materials
from the registry of the Limnology Department of University of Gdañsk.
Also, the materials included in the case study were used to verify previous
data.
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1.3. Water Quality Characteristic

The issue of water quality of the Zaborski Landscape Park lakes was descri-
bed on the basis of homogeneous series of physical and chemical measure-
ments conducted in 2008-2009. Within the project framework all the lakes
were analyzed twice. With the exception of Lake Charzykowskie, which was
monitored four times, because it was treated as a point of reference. The me-
asurements were taken in spring (April) during the initial phase of summer
stratification and during its maximal development phase (July and August).
Additionally, supplementary series of measurements of the largest lakes
were taken in September when there is progressive erosion of the vertical
temperature-density gradients. Adopting two research periods was necessa-
ry to compare the obtained results with the results of measurements taken
by the Province Inspectorate of Environment Protection in Gdañsk which
monitors lakes as well. The measurements were taken on one measuring site
basically situated in the deepest part of the lake. The exception to this rule
was Lake Charzykowskie. Owing to its special character the measurement
site was located in the deepest part of the lake in the three main bodies of
water.

The range of measurements covered the in situ profile measurements of
the following parameters:

• temperature, specific conductivity and total dissolved salts,
• dissolved oxygen and oxygen saturation,
• pH and oxidation-reduction potential,
• turbidity,
• chlorophyll a,
• downward irradiance of photosynthetically active radiation (PAR)

and Secchi disk depth.
Profile measurements were taken in 1- metre intervals from the surface

to the bottom. When measuring temperature, conductivity, total dissolved
salts, dissolved oxygen, pH, redox potential and water turbidity a multi-pa-
rametric probe YSI-6820 (YSI Incorporated, Yellow Springs, Ohio, USA) was
used. The measurements of chlorophyll a were taken with the use of a
flourimeter MiniTracka II made by Chelsea Technologies Group (West Mole-
sey, Surrey, UK). Whereas, the PAR downwar dirradiance was measured
with a radiometer PER-700 made by Biospherical Instruments Inc. (San Die-
go, California, USA).

Additionally, a water sample of 1 litre was taken from each measure-
ment site for further chemical analysis conducted in the Limnological Sta-
tion of University of Gdansk in Borucino. During the spring the water sam-
ples were taken exclusively from the lake surface layer (1 metre below the
surface), whereas, during the summer from surface and from a layer of 1
metre above bottom.

The range of chemical analyses covered the following water quality
parameters:
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• biogens (total nitrogen, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, ammonia
nitrogen, total phosphorus, phosphetes),

• total organic carbon (TOC),
• main anions (hydrocarbonates, sulphates, chlorides) and cations

(calcium, magnesium, sodium, potassium),
• total hardness and alkalinity,
• iron and silica,
• colour.
Biogens were measured by a spectrophotometer PhotoLab Spektral

(WTW, Weilheim, Germany), and a photometer Spectroquant NOVA 400
(Merck KGaA, Darmstadt, Germany) with the use of sets of reagents made
by Merck. Similar sets of reagents were also used for silica, iron and total
organic carbon markers. The water colour was determinated by above-men-
tioned photometers after having the water sample filtered with filter paper
Whatman GF/C and after measuring the extinction with the wavelength of
340 nm.

When measuring the dominant anions (bicarbonates, chlorides), and
cations (calcium, magnesium) standard titration methods were used
(Hermanowicz et al. 1999). In case of sulphate ions the nephelometric met-
hod was used (Hermanowicz et al. 1999), whereas to assay sodium ions and
potassium ions a flame emission spectroscopy was used (flame photometer
Sherwood Scientific 410). Similarly, standard titration methods were used to
determinate total hardness and alkalinity.

2. Atlas Outline

2.1. Layout of lakes in the Atlas

The area of the Zaborski Landscape Park includes the middle fragment of
large river catchment system of Brda. There is also located few smaller river
catchment systems of M³osina, Zbrzyca, Kulawa, K³onecznica, Chocina,
Czerwona Struga, Jarcewska Struga, Struga Siedmiu Jezior and Orla
Struga. It leads to different conditions of water circulation in above-mentio-
ned rivers. Thus, there are also differentiations in basic measures describing
hydrological cycle in the catchment such as: runoff from the catchment,
precipitation, water losses by evapotranspiration (Borowiak et al. 2000), and
differentiations in water discharges (Choiñski 1988) and in hydrological
structure of those catchments (Gutry-Korycka 1984) as well as in the type of
river regime (Rotnicka 1988). With regard to the fact that in the area of the
Zaborski Landscape Park waters from smaller river catchment systems
directly and indirectly flow into Brda the presentation was made only in
terms of the catchment of Brda.
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2.2. Principles of Lake Description

Every lake was described according to the uniform procedure including the
information related to the following categories:

• location and general information about the lake,
• direct catchment characteristic,
• lake basin characteristic,
• water quality characteristic.

2.2.1. Lake location

Apart from describing the lake location within one of the catchment, it is also
possible to locate the lake in many different ways.

The basic information allowing for unequivocal lake location are the
coordinates of the measurement site that, in most of the cases, overlap with
the deepest part of the lake. Moreover, the name and number of the topogra-
phic map of the lake area at the scales of 1: 25 000 is given.

In order to identify the lake and refer the limnological information
included in this Atlas to the previous works of this type, there are codes atta-
ched to each individual lake that are used in the two currently most common
inventories of Polish lakes: “Catalogue of Polish Lakes” (Choiñski 1991) and
“Atlas of Polish Lakes ” (Jañczak 1997). In relation to “Catalogue of Polish
Lakes” the information related to a volume number in which the lake is
listed, a chart number and a position on the chart are given. In case of “Atlas
of Polish Lakes” first the volume number and then the order number is given.
This information is supplemented with lake names that occur in the old
topographic maps:

• Karte von Ost Preussen nebst Preussisch Litthauen und
West-Preussen nebst dem Netzdistrict at the scale of 1:110 000
(1796-1802),

• Karte des Deutschen Reiches at the scale of 1:100 000 – Mastischblatt
(1878-1945),

• Topographic Map of WIG at the scale of 1:100 000 (1924-1937).
All the lakes included in this atlas are situated within the area of

physicogeographic units: Charzykowska Plain and the Tuchola Forest,
which are treated as mesoregions (Kondracki 2002). In order to describe in
details the physicogeographic location of the analyzed lakes two independent
divisions of Kashubian Lakeland were used: sub-mesoregions (Gacki and
Szukalski 1979) and microregions (PrzewoŸniak 1985).

The lake location was also stated in relation to the administrative
division of the country taking into consideration the districts and communes.
This description was extended of the characteristic of lake location in
connection with the settlement unit location and the communication route
course together with the information about the access road to the lake.
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A short description of interesting tourist tracks (hiking, biking), infor-
mation about the tourist development of shoreline and also information
about the occurrence of interesting objects of nature close the general lake
characteristic.

2.2.2. Catchment characteristic

Apart from synthetic description, basic information regarding the deve-
lopment of the lake catchment is arranged in a table form. The range of the
information includes the following categories:

• drainage area (total catchment area decreased by the lake area)
indicating the area of direct and indirect influence on quantity and
quality properties of lake water resources,

• description of soil surface,
• description of superficial formations in the catchment,
• relief of the catchment with a description of dominant geomorpho-

logical forms,
• dominant type of vegetation and its differentiation,
• characteristic of surface runoff from a catchment expressed as a

specific discharge in relation to total drainage area (taking also into
consideration closed drainage areas).

2.2.3. Lake basin characteristic

Basic morphometric lake data such as water surface, lake volume, maximum
and mean depth and shoreline length were taken from bathymetric plans
and morphometric cards attached to them. The data was arranged in a table
form and illustrated with bathymetric plans supplemented with information
about investment and development of the nearest shoreline area.

All the bathymetric plans of lakes under study included in the atlas were
prepared according to the same cartographic manner. Due to considerable
differences in the lakes surface area it was not possible to use one fixed scale
for all the presented maps. However, each bathymetric map has a linear scale
of basic unit of 1 centimeter that allows fast scale conversion. In order to avo-
id numerous copying of bathymetric map legend, the explanations of the de-
notations used are displayed in the Table 1 (Part I, chapter 2.2.3., page 24).

Additionally, the characteristic of the lake basin was extended of the
information related to the characteristics of vertical and horizontal water
exchange that have the following parameters:

• average annual evaporation from lake surface,
• average annual precipitation on the lake surface,
• average annual surface discharge from the lake,

average theoretical time of water life in the lake (residence time) expressed
as the ratio of volume of water retained in the lake and volume of average an-
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nual discharge from lake. Among other things, this ratio allows to measure
the time of water half-life in the lake, thus the time at which some conserva-
tive elements dissolved in the water would be reduced in concentration to
one-half of its initial value (t1/2 = residence time/ln2 = residence time/ 0.693).

2.2.4. Water quality characteristic

The results of in situ chemical measurements are displayed graphically as
vertical profiles of chosen parameters (temperature, dissolved oxygen, pH,
redox potential, specific conductivity, chlorophyll a concentration) related to
different phases of thermal stratification.

The results of chemical analysis of surface waters are arranged in a
tables and divided into: (1) the general hydrochemical characteristic of lakes
including such water indicators as:

• range of pH variability,
• average annual specific conductivity,
• average annual total dissolved salts,
• average annual water colour,
• average annual turbidity,
• total organic carbon concentration during the spring,
• average annual value of total hardness,
• average annual basic anions (bicarbonates, sulphates, chlorides) and

cations (calcium, magnesium, sodium, potassium) concentrations,

and (2) the characteristic of biogens in lake waters including such indicators
as:

• average annual total phosphorus concentration,
• phosphates concentration during the summer,
• average annual total nitrogen concentration and its particular forms:

nitrite, nitrate and ammonia nitrogen,
• average annual chlorophyll a concentration,
• average annual silica concentration,
• average annual iron concentration.
The water quality characteristic was extended of measures describing

the conditions of light penetration into lake waters. The transparency of
water was defined by the depth of Secchi disk visibility, which is commonly
used as one of the indicators of a lake trophic state. Additionally, the optic
characteristic of water ecosystems is described as the thickness of euphotic
zone, defined as the depth at which the light incident the water surface layer
declines to 1%. That depth sets the boundary between the trophogenic layer
that is the layer in which the organic matter production processes predomi-
nate (primary production) and the tropholitic layer in which the organic
matter degradation processes predominate. The ratio of transmission of the
photosynthetically active radiation (PAR) showing the percentage of PAR
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transmitted every 1 metre deep subsequent layer of water completes the
above-mentioned measures.

II. Lake descriptions

1. General characteristics of the area

The Zaborski Landscape Park is located in the Brda catchment. Brda up to
the outflow from Lake Kosobudno (water gauge in Mêcika³) drains the area of
more than 1 747 km2. The park area constitutes almost 19.5% of the Brda
catchment up to the water gauge in Mêcika³. The sources of Brda are located
at 181 m above sea level. Brda outflows from Lake Smo³owe, located in the
north-western topographical section of the drainage divide. This drainage
divide separates the Brda catchment from the catchmet of littoral river
Wieprza.

The average annual discharges of Brda in the decade of 1961-1970 in Mê-
cika³ amounted to 17.10 m3 · s-1, including 18.55 m3 · s-1 in winter and 15.65
m3 · s-1 in summer (Okulanis 1981). However, in 2009 the mean annual di-
scharges of Brda were considerably lower and amounted to 13.55 m3 · s-1.
This value is equal to the discharge from the whole area of the catchment and
amounts to q=12.8 l· s-1· km-2.

The atmospheric alimentation of Brda catchment is quite diverse within
the Zaborski Landscape Park. The mean precipitation in the years
1961-2000 ranged from 590 mm in Chojnice at the weather station of the
Institute of Meteorology and Water Management in the northern part of the
park to around 640 mm in the southern region of the park (Atlas 1987). On
the other hand, evaporation from the water table surface area is assessed at
around 695 mm (Borowiak 2000; Okulanis 1982).

The discharge coefficient from the Brda catchment (it is an arithmetic
expression of what percent of precipitation is transformed into surface
runoff) that amounts to 0.39 proves the draining role of this river-lake
system. This ratio is measured in Brda catchment up to the gauging station
in Mêcika³.

There are 48 lakes of the surface area in the Middle Brda catchment wi-
thin the park area, 27 of which (with water table surface over 10 ha) were su-
bjected to detailed limnological research. These lakes cover an area of 41.77
km2 (all lakes over 1 ha - over 42.72 km2) and retain around 311.6 hm3 of wa-
ter. All lakes retain a great water volume of around 313.4 hm3.The average
depth of a hypothetical reservoir with an area equal to the total lake surface
area that retains all the retention water amounts to over 7.3 m, while the ma-
ximum theoretical depth (calculated as an average of the maximum depths of
lakes) amounts to over 13.1 m. The mean water table surface area of an ave-
rage lake within the Zaborski Landscape Park is 154 ha. Thus, these lakes
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are deep (Bogoslovsky 1960) and large (Majdanowski 1954). The largest lake
that is entirely located in the park is Lake Charzykowskie. Its area amounts
to 1363.8 ha and the volume of water accumulated there amounts to 134
533.2 dam3. Lake Czarne is the smallest of all lakes of the Middle Brda Ca-
tchment presented in the Atlas (9.2 ha). Including this lake in this publica-
tion (despite its surface being below 10 ha) was caused by the fact that in
some catalogues, its surface was larger (11 ha – Choiñski 2006). Lake P³êsno
is the deepest (37 m), whereas Lake Parzyn (2 m), located in the northern
part of the park, is the shallowest.

218 Atlas of the Zaborski Landscape Park Lakes
__________________________________________________________________________________

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/326347378

	Strona 1
	Chapter 26-27.pdf
	
	Przed mo wa              9
	I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATLASU      15
	1. Ma te ria³y �ród³owe            17
	  1.1.  Mor fo me tria je zior           18
	  1.2.  Cha rak te ry sty ka zlew ni          18
	  1.3.  Ce chy ja ko œcio we wody          19

	2. Struk tu ra atla su             21
	  2.1.  Uk³ad je zior w atla sie          21
	  2.2.  Za sa dy opi su je zior           21





