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Słowo wstępne
Ta niewielka publikacja jest dokumentacją zadań projektu: ,,Czy atrakcyjność
turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym?”
Jest to kolejny edukacyjno-badawczy projekt fundacji ,,Ocalić Źródło" im. Bł.
Salomei, mający na celu realizację strategii rozwoju powiatu kartuskiego na różnych
etapach edukacji, współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Zadania
tych projektów mają na celu budzenie wrażliwości na piękno Kaszubskich Jezior
i uczenie odpowiedzialności za ich stan ekologiczny. Ciekawe formy ich realizacji,
oparte o specjalistyczne badania, prowadzone pod kierunkiem pracowników naukowych
i specjalistów, cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów I LO im. H. Derdowskiego,
a także nauczycieli, którzy poświęcają swój czas i serce, aby zachować ten największy
skarb kaszubskiej ziemi dla przyszłych pokoleń. Są już wymierne efekty ich
zaangażowania w Kartuzach, przy wejściu do Gaju Świętopełka, stoją trzy tablice
prezentujące kampanię ,,SOS dla Jeziora Klasztornego Małego”, a publikacja ,,Piękne
i brudne, czyli rzecz o Jeziorach Kartuskich” jest ogólnie dostępna na stronach
internetowych fundacji.
Opisane w tej publikacji zadania wykonywane były od maja do listopada 2016r.
i miały na celu zbadanie stanu ekologicznego Jeziora Białego i Jeziora Kłodno oraz
sprawdzenie, na ile są one atrakcyjne turystycznie i czy ta atrakcyjność nie powoduje
ich degradacji. W tym celu uczniowie przeprowadzili badania w terenie, w wybranych
stanowiskach, gdzie

pobrali próbki wody i osadów a następnie przebadali

je laboratoryjnie w Instytucie Oceanografii UG. Badania te prowadzili pod kierunkiem
pracowników naukowych i specjalistów, przede wszystkim dr hab. Doroty Burskiej
(Instytut Oceanografii UG) i dr Barbary Wojtasik (HydroBiolLab, Firma NaukowoBadawcza i Laboratorium Hydrobioologiczne) przy użyciu specjalistycznego sprzętu
pod opieką

nauczycieli i wolontariuszy. Do realizacji zadań obecnego projektu

zaprosiliśmy także uczniów trzech gimnazjów powiatu kartuskiego: Gimnazjum nr 1
im. A. Abrahama w Kartuzach, Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kartuzach oraz Zespołu Szkół w Chmielnie. Włączając ich do projektów, chcemy
rozszerzyć nasze działania na większą grupę odbiorców z różnych etapów kształcenia,
szczególnie tych zainteresowanych ekologią. Pragniemy w ten sposób zapewnić
ciągłość edukacji ekologicznej w kwestii ochrony kartuskich jezior, poczynając

od gimnazjów do liceów, a w przyszłości także rozwijać tę współpracę z uczelniami
wyższymi. Mamy nadzieję, że zaangażowanie tych młodych ludzi oraz ich nauczycieli
i wychowawców, pozwoli na dotarcie z problemem ochrony jezior do coraz to szerszej
rzeszy społeczności lokalnej. Uwrażliwi tym samym na to, co dzieje się wokół nas,
nauczy odpowiedzialności za stan naszych jezior, które są ,,perełką" naszej Małej
Ojczyzny.
W czasie realizacji projektu spotkaliśmy się z dużą życzliwością wielu osób
i instytucji. Jestem bardzo wdzięczna Instytutowi Oceanografii UG oraz Lokalnej
Grupie Rybackiej Kaszuby, którzy udostępnili nam na czas badań swoje pomieszczenia.
Pragnę podziękować także dyrekcji I LO im. H. Derdowskiego za otwarte serce
i drzwi szkoły oraz pogratulować wspaniałych nauczycieli i uczniów, którzy już kolejny
raz realizują zadania moich projektów.
Dziękuję wolontariuszom: Grażynie Żakowskiej za korektę tekstu, Beacie
Grzenkowicz za przygotowanie programu artystycznego, Witoldowi Sieciechowskiemu
za wsparcie merytoryczne oraz Magdalenie Jezierskiej za wsparcie graficzne
w projekcie.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom projektu ,,Czy atrakcyjność
turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym?”,
których efekty pracy zamieszczone są w tej publikacji: Paniom Izabeli Bystron, Annie
Bychowskiej, Ewie Kowaluk, Bożenie Wesołowskiej i uczniom z I LO im. H.
Derdowskiego w Kartuzach szczególnie: ucznioiom klasy 2g za przygotowanie
prezentacji z realizacji projektu, Laurze Sikorskiej, Agacie Rekowskiej i Błażejowi
Reglińskiemu za przygotowanie posteru, Klaudii Kryszewskiej, Patrycji Woźniak,
Agacie Klasa, Izie Szwichtenberg, Natalii Klewicz i Maii Formeli za piosenkę, Klaudii
Bednarek i Weronice Merchel za przygotowanie pamiątkowego kolażu oraz
nauczycielom i uczniom z trzech gimnazjów powiatu kartuskiego: Gimnazjum nr 1 im.
A. Abrahama w Kartuzach, Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach
oraz z Zespołu Szkół w Chmielnie.
Realizacja tego przedsięwzięcia okazała się możliwa dzięki Starostwu
Powiatowemu w Kartuzach, które w dużej mierze sfinansowało tę pozycję.
Teresa Dyl-Sosnowska

Podstawy prawne ochrony jezior

1.

Przygotowanie zadań projektu (Teresa Dyl-Sosnowska)
Po dwóch latach działań na rzecz ochrony jezior kartuskich naszą uwagę

przyciągnęły dwa jeziora chmieleńskie - Jezioro Białe i Jezioro Kłodno. Jeziora
te, podobnie jak kartuskie, które wkomponowane są w krajobraz miasta Kartuzy, leżą
w centrum Chmielna. Jest jednak ogromna różnica jeżeli chodzi o ich użytkowanie.
Jeziora Kartuskie są piękne tylko z oddali, bo gdy do nich się zbliżymy odstraszają
swym zapachem. W Jeziorach Białym i Kłodno ludzie kąpią się, nurkują, uprawiają
sporty wodne, odpoczywają na plaży. Te podobieństwa i różnice sprawiły,
że

postanowiliśmy, abyto to właśnie one stały się przedmiotem zadań naszego

projektu.
Ze względu na położenie jezior (poza Kartuzami) postanowiliśmy zaangażować
w projekt szerszą grupę użytkowników jezior kaszubskich. Na wyraźne życzenie
nauczycieli I LO im H. Derdowskiego w Kartuzach zaprosiliśmy nauczycieli i uczniów
trzech gimnazjów powiatu kartuskiego, aby także na tym etapie edukacji rozwijali
swoje zainteresowania ekologiczne w oparciu o zajęcia z pracownikami naukowymi
i

specjalistami

zajmującymi

się

badaniami

i

ochroną

jezior.

W celu zaaktywizowania wszystkich uczniów opracowaliśmy rożne formy realizacji
zadań projektu. Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały teczki zawierające
materiały merytoryczne i porządkowe. Uzgodniliśmy również terminy badań
z

Instytutem Oceanografii UG, Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby i I Liceum

im. H. Derdowskiego w Kartuzach. Edukacja uczniów była bardzo intensywna
i długotrwała. Wymagała wielu konsultacji indywidualnych i grupowych, aby
ostatecznie mogli oni, w interesującej dla nich formie, przygotować efekty realizacji
zadań.
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2.

Podstawy prawne ochrony jezior (Maciej Sosnowski)

Motto:
,,Konstytucja czy inne ustawy , jeżeli nie są wpisane w serca obywateli
są jedynie zapisaną kartką, którą można wrzucić do kosza”
Konferencja Krajów Nadbałtyckich (Vorinborg, 1991r.)
Aktualnie polskie przepisy dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej zawarte
są w kilku różnych ustawach:
Prawo wodne (Dz. U. poz. 1229 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Ogólne zasady zapisano w art. 97 – 100 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
Nr 72, poz. 747)ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r.)

Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych, aby w zależności
od potrzeb nadawały się do:
1) zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych;
2a) wykorzystywania do kąpieli;
3) bytowania

ryb

i

innych

organizmów wodnych w

warunkach

naturalnych,

umożliwiających ich migrację.
Aby ocenić stan czystości wód, prowadzone są badania monitoringowe,
na podstawie

których są one klasyfikowane. Klasyfikacja jakości wód w Polsce

podlegała zmianom, a różne typy wód były klasyfikowane w nieco odmienny sposób.
Przez kilkadziesiąt lat (od 1970 do 2004 r.) wody powierzchniowe były dzielone na
klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody
pozaklasowe. Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy
jakości) i wód powierzchniowych, przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie).
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Szczegóły tej klasyfikacji były kilkakrotnie modyfikowane kolejnymi rozporządzeniami
rządu lub ministra, np. w roku 1975 i 1991.
Z chwilą wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej parlament RP przyjął
nową ustawę o ochronie przyrody w której pojawiła się dodatkowa forma ochrony
przyrody – obszary Natura 2000, a także zapisy dyrektyw, które obowiązują kraje
zrzeszone w UE. W konsekwencji zbiorniki wodne, leżące na terytorium naszego kraju,
objęte są ochroną wynikającą z aktu prawnego obowiązującego na terytorium całej Unii
Europejskiej, Ramowej Dyrektywy Wodnej ( Dziennik Urzędowy UE nr327 z dnia 23
grudnia 2000 r.). RDW określa parametry chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne
wód. Podstawą oceny stanu ekologicznego są tzw. elementy biologiczne (zespoły
organizmów wodnych: fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu, makrobezkręgowców
bentosowych oraz ryb). Elementy fizyczno-chemiczne oraz hydromorfologiczne mają
natomiast znaczenie wspomagające.Według Ramowej Dyrektywy Wodnej jakość wód
powierzchniowych należy klasyfikować na podstawie pięciu poziomów stanu
ekologicznego, dla których podczas prezentacji klas jakości, np. na mapach, używa się
pięciu kolorów:


I klasa – bardzo dobry stan ekologiczny ( niebieski)



II klasa – dobry ( zielony)



III – umiarkowany (żółty)



IV – słaby (pomarańczowy)



V – zły (czerwony)
Przykładem wdrażania RDW (Rozporządzenie z 13.05.2009r.- Dz.U.Nr 81)

jest przebadanie w 2010r. stanu ekologicznego 16 jezior w woj. pomorskim. Badano
3 elementy: fitoplankton (chlorofil ,,a)” fitoplankton wartościowy, Okrzemkowy Indeks
Jakości, makrofity – Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego. Badania wspomagane
były parametrami fizyko-chemicznymi. Wskazują one, że stan ekologiczny tych jezior
jest w 50% bardzo dobry i dobry i w 50% umiarkowany, słaby i zły. Wśród badanych
jezior znalazło się Jezioro Brodno, o dobrym stanie ekologicznym i Jezioro Klasztorne
Duże o stanie ekologicznym słabym, stanie biologicznym – kl. IV, fizyko-chemicznym
– poniżej dobrego.
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3.

Opis stanowisk badawczych (Ewa Kowaluk i Izabela Bystron)
Sondażowe badania stanu ekologicznego Jeziora Białego i Jeziora Kłodno

prowadzono na wybranych stanowiskach pięć na Jeziorze Białym i pięć na Jeziorze
Kłodno.

Jezioro Białe:

Jezioro Kłodno:

 B1- Chmielno
 B2-

na

granicy

 K1- Zawory
miejscowości,

 K2 – okolice Jeziora Brodno
(między Chmielnem a Zaworami)

oddalone
 B3- Żwirownia

 K3- Chmielno

 B4 – Przystań (droga)

 K4 – Most (kąpielisko)

 B5 – Las (stanowisko referencyjne)

 K5

–

Las

(stanowisko

referencyjne)

Stanowiska poboru próbek wody na Jeziorze Kłodno i Jeziorze Białym
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Charakterystyka stanowisk poboru próbek na Jeziorze Białym

B1

Brzeg jest niski, umocniony kostką.
W jeziorze obecna jest roślinność
przybrzeżna i wodna (glony). Osad
denny i glebę stanowią kamienie
i

piasek.

W

sąsiedztwie

linii

brzegowej znajduje się zabudowa
całoroczna z terenem rekreacyjnym
oraz pojedyncze drzewa, a także
droga asfaltowa o niskim natężeniu
ruchu.

B2

Niski piaszczysty i kamienny brzeg
porastają drzewa i zarośla. Wokół
jeziora dominują łąki, pola uprawne.
Rosną

tam

Niedaleko

pojedyncze
znajduje

się

drzewa.
droga

betonowa o niskim natężeniu ruchu.
Brzeg zagospodarowany jest przez
domki letniskowe.

B3

Brzeg jest niski. Dno tworzy muł
oraz torf. Przy brzegu znajduje się
łąka,

pola

uprawne.

Wśród

roślinności lądowej dominują zarośla
i trawy, pośród roślinności wodnej
przeważają

glony.

W

okolicy

stanowiska poboru prób znajduje się
zabudowa
melioracyjne,

całoroczna,
piaszczysta

rowy
droga,

a także nielegalne wysypiska śmieci.
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B4

Brzeg jest niski, umocniony kostką
brukową.

Roślinność

stanowią

glony

wodną

oraz

rośliny

wynurzone. Formą osadu dennego
jest gleba i piasek. Przy linii
brzegowej znajduje się: zabudowa
z trawnikiem, drzewa oraz pomosty.
W odległości do 50m od brzegu
znajdują

się

teren

rekreacyjny,

ośrodek wypoczynkowy, restauracja,
miejsce ogniskowe oraz cumujące
łodzie.

B5

Wysoki

i

nieumocniony

brzeg

jeziora zagospodarowany jest przez
łąkę i las liściasty. Osadem dennym
jest piasek. Przy linii brzegowej
znajdują

się

pojedyncze

drzewa

do cumowania
umieszczona

zabudowania,
i

pomosty

łodzi.

W trawie

jest

rura

do odprowadzania wody deszczowej.

Charakterystyka stanowisk poboru próbek na Jeziorze Kłodno

K1

Brzeg jest niski, nieporośnięty
roślinnością wodną. Osadem dennym
jest piasek
i żwir. Przy linii
brzegowej znajdują się pojedyncze
drzewa, plaża i pomost a, 5m dalej
droga asfaltowa o niskim stopniu
natężenia ruchu drogowego oraz
całoroczna zabudowa.
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K2

Brzeg wysoki, umocniony betonem,
szerokim pasem porastają trawy,
zarośla i drzewa mieszane, a przy
samym brzegu glebę tworzą piaski.
W dużej ilości występuje roślinność
wodna, także glony. Osad denny
stanowi
piasek i szczątki
organiczne. W pobliżu przebiega
asfaltowa droga o średnim natężeniu
ruchu. Teren wokół można określić
jako rekreacyjny.

K3

Brzeg jest wysoki, umocniony.
Usytuowane są również kładki
i
pomosty.
W
bezpośrednim
kontakcie z linią brzegową znajduje
się łąka , zarośla oraz pojedyncze
drzewa. Roślinność wodną stanowią
trzciny i glony. Formą osadu
dennego jest piasek. Glebami
przybrzeżnymi są piaski i ziemia
ogrodowa. W okolicy jeziora
zalegają śmieci, m.in plastiki, szkło,
puszki,
papiery,
będące
pozostałościami
nielegalnego
wysypiska śmieci. W promieniu 50m
od linii brzegowej znajduje się teren
rekreacyjny
oraz
zabudowa
całoroczna, otoczona trawnikiem.

K4

Brzeg jest niski i umocniony. Przy
brzegu jeziora znajduje się plaża,
kładki i pomosty. Brak roślinności
przybrzeżnej. Występuje roślinność
wodna, m.in
glony. W osadzie
dennym i przy linii brzegowej
przeważa piasek. W odległości 50m
jest kąpielisko oraz droga asfaltowa
o średnim natężeniu ruchu. Około
10m od linii brzegowej stoi
murowany budynek, w którym
są widoczne zalegające śmieci.
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Brzeg jest wysoki i umocniony. W
bezpośrednim
sąsiedztwie
linii
brzegowej znajdują się pojedyncze
drzewa,
pomost i
całoroczna
zabudowa, a przy niej trawniki
i zalegające śmieci. Roślinność
przybrzeżną
stanowią
drzewa
i trawy. Brak roślinności wodnej.
Osad denny to muł. Gleba przy linii
brzegowej to ziemia ogrodowa.

K5

4.

Etapy realizacji projektu (Anna Bychowska)

I Etap
To edukacja młodzieży na temat Jeziora Kłodno i Jeziora Białego w Chmielnie.

Eksperci z Instututu Oceanografii UG (od lewej: dr hab. Dorota Burska i dr Barbara Wojtasik)
podczas wygłaszania prezentacji o metodach badawczych

Uczniowie przygladają się z bliska mikroorganizmom wodnym oraz słuchają z uwagą wykladów
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II Etap
Specjalistyczne zajęcia w terenie, podczas których uczestnicy pobierali próbki
wody z Jeziora Białego i Kłodno w Chmielnie oraz dokumentowali stanowiska poboru
próbek.

Uczestnicy projektu podczas pobierania próbek wody oraz przeprowadzania badań stanu czystości wód

III Etap
Badania laboratoryjne w Instutucie Oceanografii UG.

Uczestnicy projektu podczas przeprowadzania badań stanu czystości wód
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Uczestnicy projektu podczas przeprowadzania badań stanu czystości wód

IV Etap
Szkolenia w grupach tematycznych.

Mgr Wojciech Sieciechowski przedstawia uczestnikom projektu charakterystykę chmieleńskich jezior

V Etap
Dokumentacja efektów realizacji projektu. Efektem pracy tego etapu projektu
było

przeprowadzenie

ankiety na

temat

atrakcyjności

jezior

chmieleńskich,

przygotowanie posteru z realizacji projektu, prezentacji, kolażu pamiątkowego,
broszury informacyjnej oraz stworzenie piosenki. Efekty te zaprezentowane były
podczas konferencji podsumowującej w dniu 29 listopada 2016 r.
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5.

Sonda na temat atrakcyjności jezior chmieleńskich

(Stanisław

Kllimowicz)
Młodzież z Gimnazjum w Chmielnie, pod opieką nauczyciela geografii
Stanisława Klimowicza, przeprowadziła wśród mieszkańców Chmielna i okolic ankietę
na temat atrakcyjności turystycznej jezior chmieleńskich – Jeziora Białego i Kłodno.
Ankieta składała się z 15 pytań i została przeprowadzona na grupie 100 osób - 91 osób
pochodziło z Chmielna, a 9 z okolic. Spośród ankietowanych aż 80% spędza czas nad
jeziorami co najmniej kilka razy w tygodniu. Najczęściej wybieraną przez nich formą
wypoczynku jest kąpiel. Mieszkańcy bardzo chętnie spacerują lub jeżdżą na rowerze
w pobliżu jezior, ale także rozwijają swoje pasje, takie jak: kajakarstwo
czy wędkarstwo. Tereny w pobliżu jezior są doskonałym miejscem do organizowania
imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych. Według ankietowanych okolica jezior
chmieleńskich jest atrakcyjna turystycznie przede wszystkim ze względu na kąpieliska,
wypożyczalnie sprzętu wodnego, liczne trasy spacerowe czy doskonałe zarybienie.
Okoliczne lasy i piękno przyrody wpływają bardzo korzystnie na jakość odpoczynku.
Dostępność komunikacyjna tych jezior jest także oceniana jako bardzo dobra, natomiast
istniejąca baza noclegowa nie potrzebuje rozbudowy. Ankietowani zauważyli jednak,
że rozbudowy wymaga branża gastronomiczna, która według większości osób jest
niewystarczająca. Opinie ankietowanych na temat czystości wód są podzielone: połowa
ankietowanych uważa, iż wody te są czyste, druga natomiast, że ich czystość nie jest
zadowalająca. Mieszkańcy poproszeni o ocenę atrakcyjności turystycznej Jeziora
Kłodno w skali od 0 do 5, najczęściej odpowiadali 4. Zdecydowali również, że jest ono
bardziej atrakcyjne od Jeziora Białego.
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6.

Stan ekologiczny litoralu jezior Białe i Kłodno (Barbara Wojtasik,
Dorota Burska)
Jeziora Białe i Kłodno położone są w zlewni górnej Raduni, która to zlewnia

stanowi największy fragment Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Oba jeziora
położone są w powiecie kartuskim w bezpośrednim sąsiedztwie wsi gminnej Chmielno.
Jezioro Białe jest mniejsze (96,3 ha) niż jezioro Kłodno (128,1 ha), posiada
również mniejszą głębokość maksymalną i średnią (J. Białe: głębokośc maksymalna
28,6 m, głębokośc śroednia 7,8 m, J. Kłodno: głębokośc maksymalna 38,5 m, głębokość
średnia 11,0 m).
Osady J. Białego, z powodu jego stromych brzegów, kumulują się
w głęboczkach. Zawartość materii organicznej w osadach głęboczków wynosi około 2535 %.

Osady denne J. Kłodno charakteryzują się niewielką zawartością materii

organicznej, około 10 % (Szukalski 1965, Borowiak 2007).
Jezioro Białe jest w mniejszym stopniu wykorzystywane rekreacyjnie, niż
położone w bezpośrednim jego sąsiedztwie jezioro Kłodno. Jednak oba jeziora z uwagi
na atrakcyjność krajobrazową stanowią miejsce wypoczynku licznych turystów,
w m.in. gospodarstwach agroturystycznych, położnych wzdłuż brzegów jezior,
działkach rekreacyjnych i siedliskach.
Sondażowe analizy stanu ekologicznego jezior Białe i Kłodno przeprowadzono
06.06.2016 r. Zebrano próbki wody, w celu analiz chemicznych oraz próbki osadów
dennych, w celu analiz zgrupowania meiobentosu. Wraz ze zbiorem materiałów,
przeprowadzono

analizy

podstawowych

parametrów

fizyczno-chemicznych:

temperatury (T), pH, przewodnictwa elektorlitycznego (C) oraz zawartości tlenu.
Ocena stanu ekologicznego MeioEco za pomocą biowskaźników - zgupowania
organizmów meiobentosowych
W celu oceny stanu ekologicznego jezior Białe i Kłodno zastosowano
meiobentosową metodę oceny stanu ekologicznego (MeioEco) zbiorników wodnych
i rzek (Wojtasik 2010, 2013abc, 2014ab, Wojtasik, Wiśniewski 2014), w szczególności
Wojtasik B. 2013. Zgrupowanie meiobentosu do zastosowania w ujednoliconym
systemie oceny stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek, w szczególności
osadów dennych oraz do zastosowania w tworzeniu map stanu ekologicznego. Wniosek
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patentowy nr

P406458,

Urząd

Patentowy RP.

Opis

metody znajduje

się

m.in. w publikacji poświęconej jeziorom kartuskim (Wojtasik, Burska 2015).
Istotą metody badania jakości zbiorników wodnych, za pomocą analiz
meiobentosu, jest wykonanie charakterystyki dla danego zbiornika, bądź grupy
podobnych hydrologicznie i blisko położonych zbiorników. Charakterystykę wykonuje
się poprzez stwierdzenie składu zgrupowania meiobentosu na badanych stanowiskach,
uwzględniających różnorodność sposobu zagospodarowania strefy przybrzeżnej. Ocena
stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek, w szczególności osadów dennych,
przy zastosowaniu zgrupowania meiobentosu⃰, w powiązaniu z analizą podstawowych
parametrów środowiskowych, w szczególności przewodnictwa elektrolitycznego i pH,
ma zastosowanie w:
1. badaniu stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek,
 ocenie zmian jakości,
 ocenie zróżnicowania stanowisk w obrębie tego samego zbiornika
(np.: kąpieliska, ujścia kolektorów, sąsiedztwo gospodarstw rolnych
lub zakładów przemysłowych),
 wieloletnim monitoringu zachodzących zmian,
 monitoringu procesów rekultywacji i renaturacji,
2. tworzeniu map stanu ekologicznego.
Metoda została zastosowana m.in. do analizy stanu ekologicznego drobnych zbiorników
wodnych i rzek okolicy J. Wdzydze (Wojtasik 2013), w analizie przedi porekultywacyjnej J. Wielgie Dobiegniewskie (Wojtasik 2014d).
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słodkowodny

Meiobentos

(meiofauna słodkowodna):
1 Turbellaria (Wirki),
2 Rotifera (Wrotki),
3 Nematoda (Nicienie),
4 Oligochaeta (Skąposzczety),
5 Conchostraca (Muszloraczki),
6 Cladocera (Wioślarki),
7 Copepoda (Widłonogi),
8 Ostracoda (Małżoraczki),
9

larwy

Insecta

mi.in.

Diptera

(Dwuskrzydłe),
10 larwy Insecta inne niż Diptera
11 Tardigrada (Niesporczaki),
12 Arachnida (Pajęczaki),
13 Mollusca (Mięczaki).

* meiobentos - powszechnie występujące bezkręgowce we wszystkich rodzajach wód.
Zgrupowanie meiobentosu złożone jest z drobnych bezkręgowców wodnych o różnej
przynależności systematycznej. Najczęściej przyjmowane kryterium podaje jako
granice wymiarów maksymalnych 1 mm. Do meiobentosu słodkowodnego należą
następujące różnej rangi jednostki systematyczne bezkręgowców: Turbellaria (Wirki),
Rotifera (Wrotki), Nematoda (Nicienie), Oligochaeta (Skąposzczety), Conchostraca
(Muszloraczki),

Cladocera

(Wioślarki),

Copepoda

(Widłonogi),

Ostracoda

(Małżoraczki), larwy Insecta m.in. Diptera (Dwuskrzydłe), Trichoptera (Chruściki),
Ephemeroptera (Jętki), Arachnida (Pajęczaki), Tardigrada (Niesporczaki), Gastropoda
(Ślimaki) i Bivalvia (Małże). Wiele gatunków należących do tej grupy zwierząt,
znalazło zastosowanie jako biowskaźniki. Taksony meiobentosowe reagują na lokalne
zmiany

warunków

charakterystycznych

środowiskowych
zgrupowań

dla

poprzez
określonego

tworzenie

specyficznych,

niewielkiego,

obszaru
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i z tej przyczyny stanowią dogodną grupę organizmów do analiz jakości środowiska
wodnego, w szczególności jakości osadów dennych (Wojtasik 2007, Wojtasik
i in. 2009a, Wojtasik 2010, 2013abc).

Wyniki i dyskusja
Sondażową ocenę stanu ekologicznego osadów dennych wykonano w oparciu
o analizę taksonów głównych zgrupowania organizmów meiobentosowych (MeioEco).
Wyniki przeprowadzonych, sondażowych badań stanu ekologicznego wskazują
na zróżnicowany stan ekologiczny strefy litoralu.
W zebranym materiale stwierdzono obecność 13 głównych taksonów
meiobentosowych: Turbellaria, Rotifera, Nematoda, Oligochaeta, Cladocera, Copepoda,
Ostracoda, larwy Insecta Diptera, Ephemeroptera, Arachnida, Tardigrada, Gastropoda i
Bivalvia.

Najbogatszymi

taksonomicznie

stanowiskami

były

B1

oraz

K3

(po 11 takosnów), najuboższym K1 (4 taksony).

Stan ekologiczny jezior: Białe i Kłodno, określony na podstawie analiz zgrupowania meiobentosu
(MeioEco)
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Stan ekologiczny badanych jezior jest zróżnicowany, zarówno w obrębie
samego jeziora, jak i porównując oba zbiorniki ze sobą. Spośród przebadanych
stanowisk największe ubóstwo organizmów, a zarazem najsilniejszą degradację
wykazało stanowisko K1 w Zaworach nad Jeziorem Kłodno. Sąsiednie stanowisko K2,
pomimo nieznacznie lepszego stanu ekologicznego, również przejawia silną tendencję
degradacji. Podobnie jak stanowisko B1 nad Jeziorem Białym. Wymienione stanowiska
położone są w obrębie zabudowy całorocznej i obszaru bardzo licznie odwiedzanego
przez turystów.
Stanowiska K3 i K5 wykazują lepsze parametry niż B1 i K2. Stanowiska
te znajdują się w stanie ekologicznym, który można określić jako rozwijająca się trofia.
Stanowiska B2 i B5 wskazują na silnie rozwiniętą trofię o postępującej degradacji, przy
czym stanowisko B2 zasilane jest wodami spływającymi z okolicznych pól,
co niewątpliwie ma wpływ na silnie rozwinięta trofię na tym obszarze. Stanowisko B3
położone pomiędzy B2 a B5 znajduje się w inicjalnej fazie rozwoju, co oznacza,
że prawdopodobnie obszar ten uległ degradacji, a obecny stan ekologiczny
charakteryzuje się niską trofią i zasiedlającym je ubogim, ale pozostającym
w równowadze taksonomicznej zgrupowaniem meiobentosu.
Stanowiska B4 i K4, pomimo położenia po dwóch stronach drogi i na sąsiednich
zbiornikach,

wykazały

duże

podobieństwo

stanu

ekologicznego.

Stanowiska

te posiadają silnie rozwiniętą trofię z tendencją do degradacji, ale jeszcze
o niezachwianej równowadze taksonomicznej.
Przeprowadzone sondażowe analizy pozwalają na stwierdzenie, że obszary
zurbanizowane (poza stanowiskiem K3 w Chmielnie) lub o dużej aktywności
rekreacyjnej (plaże) posiadają gorsze parametry ekologiczne, niż stanowiska
referencyjne (w tym przypadku za takie należy uznać stanowisko K5 oddalone
od dużych skupisk zabudowań). Natomiast stanowiska B2, B3 i B5 wskazują
na postępującą degradację, związaną najprawdopodobniej z otaczającymi ten rejon
zbiornika, polami uprawnymi, a w związku z tym nadmierną dostawa materii
organicznej.
Porównując stan ekologiczny litoralu analizowanego w prezentowanej pracy
do badań wykonanych w roku 2007 (Wojtasik 2007), które dotyczyły porównania
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meiobentosu wiosną i latem bez uzwzględnienia zróżnicowania stanu ekologicznego
w obrębie badanych jezior, można stwierdzić, że obecnie jest średnio wyższa liczebność
Nematoda, podaczas gdy Copepoda nie są liczebnie dużą grupą. W badaniach z 2007
roku ten takson występował bardzo licznie w zbadanym materiale dla strefy litoralu.
Rozbieżność może wynikać z innego terminu zbioru próbek oraz warunków
meteorologicznych

w

danym

sezonie

badawczym.

Aczkolwiek

tendencja

do wstępowania w niewielkiej liczbie Copepoda obserwowana była obecnie
na wszystkich stanowiskach badawczych, co może wskazywać na zminy w stanie
ekologicznym strefy przybrerznej litoralu jezior Białe i Kłodno.
Stan ekologiiczny jezior Białe i Kłodno jest zdecydowanie korzystniejszy, niż
jezior kartuskich (Wojtasik, Burska 2015). Wskaźniki uzyskane za pomocą analiz
MeioEco dla obu kompleksów jezior: Białe i Kłodno oraz jezior kartuskich, wskazują
na zaawansowaną degradację stanu ekologicznego jezior kartuskich. Porównując
ze sobą Jeziora Białe i Kłodno, to stan ekologiczny Jeziora Kłodno wykazuje szerszy
zakres zróżnicowania stanu ekologiocznego oraz średnio silniej rozwiniętą trofię
w porównaniu z Jeziorem Białym.
Analizy biologiczne i fizyczno-chemiczne
W trakcie badań prowadzonych przez uczniów w wodach przybrzeżnych
oznaczono stężenia substancji biogenicznych: azotanów, azotynów, amoniaku
i fosforanów oraz azotu i fosforu ogólnego. Parametrem biologicznym wykorzystanym
również do oceny jakości wód

był chlorofil a. Oznaczenia wykonano metodami

spektofotometrycznymi.
Na początku czerwca 2016r. płytkowodna strefa Jeziora Kłodno i Jeziora
Białego charakteryzuje się niewielkimi stężeniami substancji biogenicznych (azotanów:
0.01-0.25 mg/l, amoniak 0,04-0,25 mg/l; fosforany:0,03-0,06 mg/l). Jest to sytuacja
typowa w okresie wegetacyjnym, gdy rozwijające się glony zużywają sole odżywcze
nagromadzone w okresie jesienno zimowym. Większość uzyskanych wyników
chlorofilu a, wskazująca na żyzność wód, była niska i nie przekraczała wartości 5 mg/l,
co w przypadku jezior stratyfikowanych i dość podatnych na degradację (a do takich
należą badane jeziora) wskazuje na bardzo dobrej jakości analizowane wody. Jedynie
w przypadku dwóch stanowisk (K1 i K3),

położonych w obrebie jeziora Kłodno

stężenia chlorofilu a były nieco wyższe wyższe (odpowiednio: 5,05 mg/l i 6,37 mg/l).
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Ważnymi wynikami pozwalającymi na jakość środowiska wodnego w tym okresie roku
są stężenia azotu i fosforu ogólnego. Stwierdzono wyższe stężenia tych pierwiastków,
które wskazują, iż stan ekologiczny badanych wód jest bardzo dobry, dobry lub niższy
od dobrego. Stężenia azotu ogólnego mieściły się od 0,37 mg/l na stanowisku K1
(bardzo dobry stan ekologiczny) do 1,54 mg/l ma stanowisku B3 (dobry stan
ekologiczny). Również w przypadku fosforu ogólnego w badanych wodach
przybrzeżnych większość stężeń (0,02 mg/l – 0,05 mg/l) wskazuje na bardzo dobry lub
dobry stan jakości wód. Jedynie w przypadku stanowiska B3 gdzie odnotowano
stężenie fosforu ogólnego o wartości 0,14 mg/l jakość wód znacząco spada poniżej
dobrego.
Badania monitoringowe prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska wskazują, iż Jezioro Białe charakteryzuje się dobrym stanem wód, podczas
gdy wody Jeziora Kłodno są bardziej obciążone substancjami odżywczymi i ich stan
ekologiczny został określony jako umiarkowany. Badania prowadzone przez uczniów
w strefie przybrzeżnej obu jezior potwierdzają tę informację. Jednocześnie badania
prowadzone w tej właśnie strefie wód, mogą w jasny sposób wskazać na miejsca skąd
docierają zwiększone stężenia azotu i fosforu do jezior. W przypadku Jeziora Białego
do takich miejsc należy obszar w okolicy stanowiska B3 a w przypadku Jeziora Kłodno
stanowiska K1, K3 i K4. W przypadku stanowiska K5 stwiedzono podwyższone
stężenia azotanów, mogące wskazać na zrzut wód ściekowych.
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7.

Efekty pracy uczniów (Anna Bychowska)

Efekty pracy tego projektu były różne na każdym etapie kształcenia.
Gimnazjaliści przygotowali plakaty. Poniżej plakaty uczniów z Gimnazjum nr 1
im. A. Abrahama w Kartuzach: (Krzysztofa Czai, Nikoli Gelińskiej, Krystiana Krefty,
Patrycji Wilszewskiej i Kingi Wydrowskiej).

Oto komentarz uczniów I Gimnazjum im. A. Abrahama w Kartuzach „Jesteśmy
grupą, która jak mało kto ceni przyrodę. Razem pod przewodnictwem p. Grażyny Peta
tworzymy kółko ekologiczne. Gdy pojawiła się idea propagowania ochrony jezior, bez
namysłu się do niej włączyliśmy. Braliśmy czynny udział w projekcie ,,Czy atrakcyjność
turystyczna Jeziora Białego i Jeziora Kłodno odbija się w ich stanie ekologicznym”
i doszliśmy do wniosku, że te jeziora są największym skarbem, którego nie można
zaprzepaścić. Podczas badań na Uniwersytecie Gdańskim mogliśmy na własne oczy
przekonać się, że dalsza degradacja tych zbiorników będzie katastrofalna w skutkach.
Dlatego też wiemy, jak ważne jest informowanie mieszkańców, turystów i władz
o znaczeniu tych jezior. Chcemy wspólnie pracować dla ochrony tego niezwykłego daru,
jakim są te jeziora.
Narysowane przez nas plakaty odzwierciedlają nasze zainteresowanie Jeziorem Białym
i Jeziorem Kłodno. Na pierwszym plakacie przedstawiliśmy piękne położenie Jeziora
Białego i Jeziora Kłodno. Urozmaicony, niepowtarzalny krajobraz, rozległe piaszczyste
plaże, pomosty i wypożyczalnie sprzętu wodnego zapraszają do odpoczynku i turystyki.
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W centrum plakatu umieściliśmy ogromny znak zapytania, aby zwrócić uwagę , że nie
znamy odpowiedzi na pytanie

,,Czy atrakcyjność jezior wpływa na ich stan

ekologiczny? Nie wiemy co jest największą atrakcją turystyczną tych jezior? Nie wiemy
także, co to jest stan ekologiczny jezior?. Drugi plakat przedstawia nasze poszukiwania
odpowiedzi na postawione pytania. Dzięki zespołowi pracowników naukowych,
specjalistów i nauczycieli poznaliśmy metody badań, które pozwalają określić stan
ekologiczny jezior”.
Plakat wykonany przez uczniów Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kartuzach: Michalinę Pazik, Jagnę Bela, Michalinę Prymas i Piotra Wesołowskiego
przedstawiono poniżej:

Oto komentarz uczniów Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kartuzach:
stanowisk

„Na plakacie 1 przedstawiliśmy informacje dotyczące położenia

badawczych

oraz

krótką

charakterystykę

jezior.

Na

plakacie

nr 2 umieślciliśmy informacje dotyczące żywych organizmów w próbkach pobranych na
stanowiskach badawczych, załączyliśmy protokół pomiarów i zestawienie zebranych
przez nas wyników. Zastanawialiśmy się wspólnie, jak można poprawić atrakcyjność
jezior bez ich zanieczyszczania. Doszliśmy do wniosku, że aby poprawić atrakcyjność
wód, należy przede wszystkim:
1) edukować społeczeństwo w kwestii ekologii i szacunku dla natury w tym
w zakresie zanieczyszczania wód;
2) instalować pojemniki na śmieci na plażach i w pozostałych miejscach
z dostępem do wody (parkingi leśne, stanice wodne, porty). Najczęściej
wyrzucanie odpadków na ziemię lub do wody jest skutkiem braku śmietników;
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3) dbać o sprawność techniczną wszelkich jednostek pływających po wodach,
zwłaszcza z silnikami spalinowymi, aby nie następowały wycieki paliwa
i różnych olejów do wody;
4) popularyzować

żeglarstwo

jachtowe,

kajakarstwo

i

łodzie

wiosłowe

oraz promować napędy akumulatorowe dla łódek;
5) odciąć lub maksymalnie ograniczyć dopływ zanieczyszczeń. Niestety wciąż
do naszych jezior wpływają wody z kanalizacji burzowych, a i często zdarza się,
że z wielu domów zwłaszcza letniskowych) są odprowadzane ścieki do rzek
i jezior. Do tego wiele nawozów chemicznych stosowanych przez rolników,
wskutek gwałtownych opadów deszczu spływa do zbiorników wodnych;
6) dążyć do ograniczenia uwalniania osadów zalegających na dnie zbiornika.
Tym zajmują się specjalistyczne firmy. Np. w latach 80-tych firma Biotechnika
badała stopień zarastania takich złóż na jeziorach Karczemne i Klasztorne
w Kartuzach. Średnio jeden standardowy panel porastał biomasą w ilości ok. 70
kg. Jeśli tak porośnięte złoże usuniemy w odpowiednim czasie z akwenu, to wraz
z biomasą usuniemy wbudowany w nią ładunek związków biogennych. Czyli
bez usuwania osadów i stosowania chemicznego strącania, możemy usunąć
z akwenu bezpowrotnie określone ładunki związków biogennych. Jest to więc
sposób pewny i nieinwazyjny oraz lepszy niż metody chemiczne;
7) uruchomić intensywne napowietrzanie toni i warstw przydennych;
8) udrażniać przepływy rzek odpływowych i dopływowych;
9) Właściwa eksploatacja wysypisk odpadów.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcacego im. H. Derdowskiego przygotowali
pamiątkowe kolaże z zdjęciami dla wszystkich uczestników projektu, prezentację
z realizacji zadań projektu, wystąpienie artystyczne oraz piosenkę o chmielenskich
jeziorach.
Piosenka o chmieleńskich jeziorach
(Słowa: Klaudia Kryszewska, Patrycja Woźniak, Agata Klasa, Iza Szwichtenberg z I LO Kartuzach)

Z tamtej strony jeziora, stoi łódka zielona
A na tej łódce, łódce zieloniutkiej
Badania te wciąż trwają
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Byli to naukowcy i nasi uczniowie
Co się starali zbadać te jeziora, z których korzystali
Jeziora te piękne są i niech takie zostaną
To nasze wołanie o ich utrzymanie
Do tych, co korzystają

Czyste sumienie miej, mniej zanieczyszczaj je
To nie zabawa, tylko wspólna sprawa
Niech perełką Kaszub są.

Poster autorstwa Laury Sikorskiej, Agaty Rekowskiej i Błażeja Reglińskiego.

Kolaże z pamiątkowymi zdjęciami autorstwa Klaudii Bednarek i Weroniki
Merchel.
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8.

Podsumowanie
Cieszymy się niezmiernie, że w centrum naszej uwagi znalazły się piękne jeziora

kaszubskie. Włożyliśmy wiele trosk i serca, aby wykonać zadania projektu i mamy ogromną
satysfakcję,

9.

że

udało

nam

się

je

udokumentować

w

tej

krótkiej

publikacji.
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