Inwestycje a ochrona jezior
w Województwie Pomorskim

Ramowa Dyrektywa Wodna
• Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania z dziedzinie polityki wodnej
(www.rdw.org.pl)
• Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego
stanu wszystkich wód do 2015 roku.

Projekt Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030
2030..
Trzecia fala nowoczesności
• Eutrofizacja wód jest jednym z największych zagrożeń środowiska.
W perspektywie do 2020 roku powinien zostać zakończony Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który spowoduje redukcję o 75% zrzutu
do wód ładunków azotu i fosforu pochodzących ze źródeł sanitarnych.
Jednym z najważniejszych źródeł zanieczyszczeń są niektóre działania
w sektorze rolniczym.

Pomorskie – walory przyrodnicze
• Powierzchnia województwa: 18 310 km2
• Lesistość: 36,2% (3 w kraju, śr. 29,2)
• Wysoka jeziorność (w tym 152 jeziora o powierzchni przekraczającej 50 ha),
gęsta sieć rzeczna oraz bogate zasoby wód podziemnych

• Obszary chronione 32,6 %
powierzchni (7 w kraju):
 2 parki narodowe
 9 parków krajobrazowych
(2 częściowo na terenie woj.)
 130 rezerwatów przyrody
 44 obszary chronionego krajobrazu
 107 obszarów Natura 2000

Ścieki powstające w bezpośredniej bliskości
zbiorników wodnych, generowane
w zabudowie letniskowej
i w dalszej kolejności
ich los, pozostaje
nie do końca kontrolowany.
Wiąże się
to z zagadnieniem
przyspieszonej eutrofizacji
jezior i jej drastycznymi
skutkami dla fauny i flory
wodnej.
Ze względu na wysoką
jeziorność (Pojezierze
Pomorskie oraz jeziora
przybrzeżne) oraz znaczny
wzrost ruchu
turystycznego, kwestia
powstrzymywania
eutrofizacji jest wyjątkowo
ważna w naszym regionie.

Eutrofizacja jezior
•

Eutrofizacja - główna przyczyna pogarszania się warunków ekologicznych
oraz walorów użytkowych wód.

•

Polega ona na wzbogacaniu wody w mineralne składniki odżywcze,
dostarczane w nadmiarze w wyniku pośredniej lub bezpośredniej działalności
człowieka. Szczególnie istotna dla tego procesu jest ilość dostarczanego
fosforu, pierwiastka limitującego jego przebieg.

•

Eutrofizacja objawia się nadmiernym rozwojem roślinności, wysokim
stężeniem materii organicznej w wodach, deficytem tlenu w wodzie i osadach
łącznie z odtlenieniem i wytworzeniem siarkowodoru, małą przeźroczystością
wody.

•

Eutrofizacja wód powoduje daleko idące zmiany jakościowe i ilościowe
na wszystkich poziomach troficznych.

Źródło: Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, „Czyste jeziora Pomorza – DIAGNOZA”, Katedra Limnologii Uniwersytetu
Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Gdańsk 2010.

Rekultywacja jezior
1.

Rozpoznanie zlewni, określenie źródeł dostarczania substancji biogennych
oraz doprowadzenie do wyeliminowania źródeł zanieczyszczeń (możliwych do
usunięcia).

2.

Określenie stopnia zanieczyszczenia wód jeziora poprzez fizyko-chemiczne
i biologiczne badania wód.

3.

Opracowanie projektu rekultywacji jeziora.

4.

Realizacja projektu rekultywacji jeziora oraz monitoring.

Przykładowe realizacje - Rekultywacja jezior miejskich
w Szczytnie na Pojezierzu Mazurskim
• Jezioro Domowe Duże: jezioro płytkie, powierzchnia 62,1 ha, trudno mieszające się,
w okresie letnim obserwowano niekiedy całkowite wyczerpanie tlenu rozpuszczonego
w wodach naddennych, wykazywało cechy zbiornika silnie zeutrofizowanego z zakwitami
glonów, wody z pogranicza klasy II i wód pozaklasowych,
podatne na degradację (III kategoria).
• Jezioro Domowe Małe: głębokość: 3.8 m.,
powierzchnia 11,4 ha, wykazywało cechy zbiornika
silnie zanieczyszczonego o znacznym przetlenieniu
wód powierzchniowych latem (bardzo silne zakwity
glonów) i pomimo charakteru polimiktycznego
– całkowicie odtlenionymi wodami naddenymi
zawierającymi siarkowodór, bardzo wysokie zawartości
związków biogennych (fosfor i azot) oraz substancji
organicznych, wody pozaklasowe.

Przykładowe realizacje - Rekultywacja jezior miejskich
w Szczytnie na Pojezierzu Mazurskim
• Lata 2008-2009

Budowa kanalizacji deszczowej oraz rewitalizacja terenu
wokół Jeziora Domowego Małego i Jeziora Domowego
Dużego.

• Kwiecień 2010

Rozpoczęcie trzyletniego projektu rekultywacji obu jezior
metodą inaktywacji fosforu z wykorzystaniem koagulantu
PAX (chlorki poliglinu). Metoda prowadzi do redukcji
fosforu w wodzie poprzez jego strącenie i trwałe
zablokowanie w osadach dennych. Metoda została
opracowana w Katedrze Inżynierii Środowiska na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Koszt przedsięwzięcia ok. 450 tys. zł, w tym
dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, www.wfosigw.olsztyn.pl

Przykładowe realizacje - Rekultywacja Jeziora Głębokiego
w Szczecinie
• Jezioro Głębokie: kąpielisko miejskie, charakteryzowało się nadmierną zawartością
związków biogennych, w tym zwłaszcza fosforu w wodzie, odtlenieniem warstwy
naddennej w półroczu letnim oraz zakwitem sinic.
• W 2008 roku podjęcie działań w kierunku rekultywacji jeziora. Zastosowano metodę
opracowaną przez prof. Stanisława Podsiadłowskiego w Akademii Rolniczej w Poznaniu,
polegająca na zainstalowaniu na jeziorze
aeratora pulweryzacyjnego napędzanego
energią wiatru oraz przeprowadzeniu
cyklicznych zabiegów aeracji mobilnej
z inaktywacją fosforu na całej powierzchni
wody. Koszt całkowity ok. 440 tys. zł,
w tym 50% środków w formie dotacji
Z WFOŚiGW w Szczecinie.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl

Ocena stanu jezior Województwa Pomorskiego
„Czyste jeziora Pomorza – DIAGNOZA”

Opracowanie zawiera diagnozę stanu ekologicznego jezior województwa
pomorskiego, przygotowaną na podstawie 47 jezior. Wybrano jeziora
najbardziej typowe dla mezoregionu, w którym występują.
Badania zostały przeprowadzone i opracowane przez pracowników Katedry
Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz członków Polskiego Towarzystwa
Limnologicznego.

Źródło: Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, „Czyste jeziora Pomorza – DIAGNOZA”, Katedra Limnologii Uniwersytetu
Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Gdańsk 2010.

Analiza SWOT
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
Mocne strony
• Poznanie typów geoekosystemu jeziora
w województwie pomorskim i tempa
naturalnej eutrofizacji.
• Wykazanie przyczyn postępującej
eutrofizacji jezior województwa
pomorskiego na podstawie wskaźników
presji środowiskowych „naturalnych” i
antropogenicznych.
• Znaczna liczba jezior o niskiej trofii.
• Wysoka odporność jezior o niskiej trofii
na wpływy z zewnątrz.
• Prawie 2/3 jezior jest objętych ochroną.

Słabe strony
• Wysoka kategoria zagrożenia jezior
(przeważnie III kategoria).
• Rzeczywiste ładunki fosforu (obszarowe)
dopływające ze zlewni przekraczają
ładunek dopuszczalny i rzeczywisty.
• Zły stan wódy cieków zasilających jeziora.
• Brak informacji o wielkości rocznego
ładunku biogenów trafiającego do jezior
z punktowych źródeł zanieczyszczeń.
• Brak informacji o zasobach dynamicznych
jezior.
• Brak informacji o turystycznym obciążeniu
jezior.
• Brak ochrony cennych jezior (lobeliowych).

Źródło: Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, „Czyste jeziora Pomorza – DIAGNOZA”, Katedra Limnologii Uniwersytetu
Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Gdańsk 2010.

Analiza SWOT

CZYNNIKI ZEWEWNĘTRZNE

Szanse
• Zainteresowanie władz stanem jakości jezior.
• Edukacja ekologiczna.
• Zaostrzenie ochrony prawnej.
• Tworzenie planów ochrony jezior.
• Tworzenie planów zagospodarowania
przestrzennego.
• Ekoturystyka.
• Ekorolnictwo.
• Budowa oczyszczalni ścieków.
• Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej wsi, ośrodków rekreacyjnych itp.
• Prowadzenie kontrolowanej gospodarki
rybackiej i wędkarstwa.
• Europejskie programy pomocowe.
• Integracja działań instytucji badawczych –
jedna baza danych o jeziorach Pomorza.

Zagrożenia
• Zmniejszanie zasobów dynamicznych jezior.
• Konflikt interesów (rolnictwo, gospodarka
rybacka, rekreacja, ochrona).
• Nielegalna zabudowa wokół jezior.
• Niekontrolowane wędkarstwo.
• Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa
w zlewni jezior.
• Niekontrolowana presja turystyczna (brak
szacunku obciążenia turystycznego jeziora).
• Niska świadomość społeczna.
• Zaniechanie monitoringu jezior.

Źródło: Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, „Czyste jeziora Pomorza – DIAGNOZA”, Katedra Limnologii Uniwersytetu
Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Gdańsk 2010.

Koncepcja programu pilotażowego dotyczącego poprawy stanu
ekosystemów jezior na terenie Województwa Pomorskiego
1.
2.
3.
•
•

Proponujemy, aby wyznaczyć sześć jezior do udziału w programie.
Wybór skonsultować z przedstawicielami instytucji naukowych.
Kryteria wyboru jezior:
trzy z jezior znajdują się na terenie PZPK lub otulin,
trzy jeziora miejskie posiadające kąpieliska, dla których ewentualny efekt
będzie widoczny.

 Jedno z jezior w dobrym stanie, jednak narażone na widoczne zagrożenia
(pod presją) lub już z oddziaływującymi na nie czynnikami szkodliwymi –
należy opracować zlewnie pod kątem zagrożeń.
 Jedno nie duże jezioro przepływowe w górnym biegu, z którego biogenny
przenoszone są do kolejnych zbiorników.
 Jedno przepływowe z pojedynczym głęboczkiem i spełniające warunki do
zastosowania metody wypłukiwania wody z hipolimionu.

Koncepcja programu pilotażowego dotyczącego poprawy stanu
ekosystemów jezior na terenie Województwa Pomorskiego
4. Sporządzenie diagnozy dla konkretnego jeziora.
5. Opracowanie metod rekultywacji.
6. Opracowanie działań, które powinny być podjęte w zlewni bezpośredniej.
7. Realizacja działań.
8. Monitoring.

Koncepcja programu pilotażowego dotyczącego poprawy stanu
ekosystemów jezior na terenie Województwa Pomorskiego
Wybór odpowiedniej metody rekultywacji uwarunkowany jest m.in.:
• odmiennością poszczególnych jezior,
• ładunkiem i rodzajem zanieczyszczeń,
• położeniem w zlewni.
Wybór najbardziej skutecznej metody rekultywacji powinien być poprzedzony
badaniami obejmującymi m.in.:
• charakterystykę hydrologiczną jezior i ich zlewni,
• ocenę troficzności jezior,
• identyfikację źródeł i rodzajów zanieczyszczeń dopływających do jeziora.
Warunkiem, że jezioro zostanie objęte programem jest uporządkowanie
zlewni bezpośredniej jeziora np. uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, ograniczenie spływu z pól.

Propozycje finansowania
1.

Diagnoza i opracowanie, wybór metod – dofinansowanie do 80% kosztów
kwalifikowanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

2.

Realizacja działań – środki unijne (PO RYBY, PROW, kolejny okres programowania
2014-2020).
Zachęcamy do składnia wniosków o dofinansowanie
w WFOŚiGW w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27

Osoba do kontaktu:

Paulina Górska, tel. 058 301 91 91 wew. 37,
pgorska@wfosigw-gda.pl

Przykłady działań dotyczących ochrony jezior dofinansowywanych
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
I.

Budowa bądź modernizacja kanalizacji i oczyszczalni

Przykłady działań dotyczących ochrony jezior dofinansowywanych
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
II.

Konkurs „Czyste Jeziora Pomorza” (lata 2006-2010)

III.

Działania z zakresu ochrony przyrody:
opracowanie planów ochrony rezerwatów (np. Jezioro Krasne),
reintrodukcja raka szlachetnego (Astacus astacus) – Zaborski Park
Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy,
zarybienia (Słowiński Park Narodowy, Zakłady Rybackie Wdzydze Sp. z o.o.),
przepławki dla ryb w Grzybowskim Młynie (Wdzydzki Park Krajobrazowy),
czynna ochrona populacji gniazdowych kaczek i chruścieli na Ziemi
Bytowskiej,
sztuczne wyspy dla rybitwy rzecznej – Jezioro Jasień i Borzytuchom Duży.

•
•
•
•
•
•

Przykłady działań dotyczących ochrony jezior dofinansowywanych
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
• Koncepcja zagospodarowania terenów wokół Jeziora Wielewskiego w miejscowości
Wiele gmina Karsin
Cel projektu:

kompleksowe rozpoznanie uwarunkowań i sformułowanie
koncepcji zagospodarowania przestrzennego otoczenia
Jeziora Wielewskiego, obszaru wyjątkowego pod względem
przyrodniczym i kulturowym.

Obszar położony jest w całości w zasięgu obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony
ptaków „Bory Tucholskie”, w przeważającej części w zasięgu obszaru Natura 2000 specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Miłosino-Lubnia” oraz częściowo w
granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i prawie w całości w granicach jego
otuliny.
Koszt kwalifikowany ok. 60 tys. zł, w tym 50% dofinansowania w formie dotacji
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Przykłady działań dotyczących ochrony jezior dofinansowywanych
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
Zakres „Koncepcji zagospodarowania terenów wokół Jeziora Wielewskiego
w miejscowości Wiele gmina Karsin” obejmuje trzy główne grupy zagadnień:
• diagnozę stanu przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska
przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i stanu zagospodarowania terenu,
• waloryzację środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz ocenę
rozwoju usług turystyki,
• koncepcję zagospodarowania przestrzennego obejmującą program ochrony
środowiska, kształtowanie układu osadniczego wsi Wiele, propozycje
zagospodarowania turystycznego i wytyczne do rewaloryzacji dziedzictwa
kulturowego.

Przykłady działań dotyczących ochrony jezior dofinansowywanych
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
IV.

Badania naukowe:
• pilotażowy projekt rekultywacji Jeziora Klasztornego Małego w Kartuzach,
• badania jezior na terenie Kaszubskiego, Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku
Krajobrazowego realizowane przez Uniwersytet Gdański.

V.

Monitoring
• dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku

Przykłady działań dotyczących ochrony jezior dofinansowywanych
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
VI.

Działania z zakresu edukacji ekologicznej

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 058 301 91 92
www.wfosigw-gda.pl

