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S t r e s z c z e n i e 

Celem pracy było przeprowadzenie odłowów kontrolnych ryb z użyciem zestawu wontonowego, 
oszacowanie składu gatunkowego, liczebności oraz biomasy ryb w jeziorze, a także przeprowadzenie 
badań hydrochemicznych wody Jeziora Przybiernowskiego, z uwzględnieniem głównych związków 
biogennych. Próbki wody pobierano w najgłębszym miejscu jeziora z charakterystycznych warstw 
jego profilu pionowego. Jezioro Przybiernowskie jest jeziorem zasobnym w substancje biogenne. Nie 
zanotowano całkowitego odtlenienia wód przydennych, stwierdzono jednak niekorzystne warunki 
tlenowe w tych wodach, co może przyczyniać się do występowania „zasilania wewnętrznego” – 
z wód przydennych i osadów dennych – mającego wpływ na pulę dostępnych w procesie produkcji 
pierwotnej fosforowych substancji biogennych. Wody Jeziora Przybiernowskiego charakteryzują się 
sprawnie działającym buforowym układem węglanowym, co korzystnie wpływa na odczyn wód. 

Przeprowadzone odłowy kontrolne ryb wykazały dominację drobnych ryb spokojnego żeru, ta-
kich jak: płoć, wzdręga, leszcz i krąp, co w świetle niekorzystnych warunków tlenowych i bogatego 
w biogeny środowiska wodnego może doprowadzić do deficytów tlenowych i wystąpienia przyduchy. 
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WSTĘP 

Po likwidacji państwowych gospodarstw rybackich (PGR), działających na 
prawie całej powierzchni zbiorników i cieków wodnych w Polsce, wyraźnie zmie-
niła się gospodarka rybacka z dotychczasowej, typowo nastawionej na połów ryb 
towarowych i ich sprzedaż, na wędkarski typ zagospodarowania. Obecnie, według 
Instytutu Rybactwa Śródlądowego, wyodrębniły się cztery główne typy gospodarki 
rybackiej [WOŁOS, FALKOWSKI 2003]: 
– gospodarka rybacka towarowa, w której priorytetem jest produkcja ryb towaro-

wych (konsumpcyjnych), a funkcja wędkarska jest bezwzględnie podporządko-
wana funkcji produkcyjnej; 

– gospodarka rybacko-wędkarska, w której równoprawnie traktowane są dwie 
funkcje – towarowa i wędkarska; 

– gospodarka wędkarska, w której priorytetem jest zaspokojenie potrzeb wędkar-
skich, a połów ryb odbywa się narzędziami wędkarskimi (amatorskimi, m.in. 
wędką), nie wykluczając odłowów regulujących skład ilościowy i jakościowy 
gatunków ichtiofauny; 

– gospodarka rybacka wyspecjalizowana, czyli taka, która jest nietypowa w odnie-
sieniu do ww. funkcji, np. wody będące w gestii placówek naukowych, szkół ry-
backich itd. 

Obecnie Jezioro Przybiernowskie, będące w użytkowaniu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Szczecinie, jest objęte typem gospodarki wędkarskiej, 
co oznacza wyłącznie amatorski połów ryb.  

W latach wcześniejszych jezioro było poddane badaniom hydrochemicznym, 
jednak do tej pory nie wykonano pełnej analizy zależności między czynnikami fi-
zykochemicznymi a ichtiofauną, co stanowi cel niniejszej pracy. 

OBIEKT BADAŃ 

Jezioro Przybiernowskie jest położone w powiecie goleniowskim (gmina Przy-
biernów), w województwie zachodniopomorskim, w zlewni rzek: Grzybnica, Woł-
czenica i Dziwna. Warunki środowiskowe jeziora kształtują przede wszystkim 
czynniki panujące w jego zlewni bezpośredniej, a zwłaszcza w miejscowości Przy-
biernów. Struktura zagospodarowania gminy Przybiernów jest następująca: 53,2% 
stanowią lasy, 33,8% – użytki rolne, 8,5% – pozostałe grunty i nieużytki. Jezioro 
Przybiernowskie charakteryzuje się następującymi wskaźnikami morfometryczny-
mi [FILIPIAK, SADOWSKI 1994; JAŃCZAK 1997]: powierzchnia – 88,9 ha, długość 
maksymalna – 1450 m, szerokość maksymalna – 1130 m, szerokość średnia – 613 
m, wartość współczynnika wydłużenia – 1,28, długość linii brzegowej – 4675 m, 
głębokość maksymalna – 5,3 m, natomiast średnia – 2,76 m. Pojemność jeziora 
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wynosi 2456,5 tys. m3. Warto podkreślić, że 65% powierzchni zbiornika nie prze-
kracza głębokości 2,5 m. 

Strefa litoralu stanowi ok. 30% ogólnej powierzchni zbiornika i jest bardzo 
zróżnicowana, od silnie zamulonej i porośniętej nenufarami do piaszczystej, pokry-
tej niewielką warstwą mułu i porośniętą roślinnością wynurzoną, która jest dość 
dobrze rozwinięta; z dominacją trzciny pospolitej (Phragmites australis), szcze-
gólnie na wschodnim i południowym brzegu jeziora. W większych skupiskach wy-
stępuje pałka szerokolistna (Typha latifolia) i sit jeziorny (Scirpus lacustris). Ro-
ślinność pływającą reprezentuje grążel żółty (Nuphar lutea) i grzybień biały (Nym-
phaea alba). Ze względu na ograniczoną przezroczystość wody słabo rozwinięta 
jest roślinność zanurzona. 

Według klasyfikacji typów troficznych jezior J. Przybiernowskie zalicza się do 
zbiorników eutroficznych o znacznej ilości rozpuszczonych soli mineralnych, 
związków biogennych oraz dużym obciążeniu materią organiczną. Obieg pier-
wiastków biogennych w obrębie misy jeziornej (podlegający zmianom w różnych 
sezonach w zależności m.in. od warunków klimatycznych) oraz dopływ substancji 
biogennych ze zlewni pośredniej i bezpośredniej, stanowią o kondycji wód jezior-
nych i kształtują warunki środowiskowe w tych wodach niezależnie od siebie [KU-

FEL, KUFEL 1997; SEIP 1994]. Dodatkowy ładunek substancji biogennych, dopły-
wających ze zlewni, przyczynia się zazwyczaj do pogorszenia stanu troficznego 
wód jeziornych. W przypadku Jeziora Przybiernowskiego jego stan troficzny nie 
pogorszył się od 1980 r., co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu w zlewni 
jeziora. W opisywanym zbiorniku nie stwierdzono przyduch zimowych i letnich 
[TÓRZ, KUBIAK 2003].  

Jezioro Przybiernowskie, ze względu na swoją głębokość oraz położenie, cha-
rakteryzuje się polimiktycznym typem mieszania wód, co oznacza, że nie występu-
je w nim typowa stratyfikacja termiczna, pozwalająca na rozbudowanie hipolim-
nionu. W tego typu jeziorach temperatura wód przydennych w okresie lata jest niż-
sza niż w powierzchniowych, a epilimnion jest rozbudowany. Kształtowanie się 
temperatury wody w jeziorze w okresie stagnacji zimowej zależy przede wszyst-
kim od stopnia wychłodzenia wody w okresie poprzedzającym powstanie pokrywy 
lodowej oraz od przebiegu zimy termicznej. Temperatura wody powierzchniowej 
w okresie zlodzenia osiąga swoje minimum przeważnie na przełomie stycznia 
i lutego, po czym stopniowo wzrasta. W momencie zaniku pokrywy lodowej tem-
peratura wody powierzchniowej jest średnio o 1,1–1,6°C wyższa. Katotermiczny 
układ temperatury wody powstaje, gdy temperatura powietrza przez dłuższy czas 
utrzymuje się poniżej 0°C; w tym okresie minimalna temperatura wody sięga do 
głębokości 1,5 m, a poniżej dolnej warstwy pokrywy lodowej obserwuje się wtedy 
największy wzrost temperatury, z gradientem powyżej 2,5°C·m–1.  
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METODY BADAŃ 

Połowy w obwodzie rybackim Jeziora Przybiernowskiego przeprowadzono 
w 2009 r. rybackimi narzędziami połowu – wontonami oraz agregatem prądotwór-
czym. Wontony, w trzech zestawach – sekcjach, składające się z 30-metrowych 
siatek o bokach oczek – 15 mm, 30 mm, 45 mm i 70 mm, ustawiano w trzech róż-
nych miejscach jeziora prostopadle do brzegu, zmieniając za każdym razem kolej-
ność sekcji. Z wykorzystaniem agregatu spalinowego odłowiono również ryby na 
odcinku 150 m wzdłuż brzegu, w przeciwległych częściach jeziora. Po wykonaniu 
połowów określono m.in. przynależność gatunkową ryb, ich liczebność i łączną 
biomasę. Masę jednostkową mierzono na elektronicznej wadze typu Axis, z do-
kładnością do 1 g, a długość za pomocą wyskalowanego koryta pomiarowego, 
z dokładnością do 1 mm. 

Próbki wody do analiz pobrano w najgłębszym miejscu jeziora z profilu pio-
nowego, z uwzględnieniem warstw charakterystycznych. Badania prowadzono 
w okresie wegetacyjnym w latach 2008–2009. 

Chemiczną analizę laboratoryjną prowadzono metodami standardowymi zale-
canymi przez HERMANOWICZA i in. [1999] oraz American Public Health Associa-
tion [1995].  

Wybrane wskaźniki oznaczano następująco: 
– tlen rozpuszczalny (mg O2·dm–3) – metodą bezpośrednią, sondą firmy Hanna, 

model HI 9829 PH/ORP/EC/DO; 
– zawartość wybranych form fosforu oraz azotu mineralnego, żelaza ogólnego 

i chlorofilu „a” oznaczano kolorymetrycznie, mierząc absorbancję na spektrofo-
tometrze firmy Perkin-Elmer UV-VIS, model Lambda 25;  

– absorbancję mierzono dla długości fali  = 630 nm; 
– azot amonowy (mg NNH4

+dm–3) – metodą Koroleffa z błękitem indofenolo-
wym; 

– azot azotynowy (mg NNO2
–dm–3) – z sulfanilamidem ( = 543 nm); 

– azot azotanowy (mg NNO3
–dm–3) – po redukcji do azotynów na kolumnach Cu-

Cd oznaczano z sulfanilamidem ( = 543 nm). 
– azot całkowity (mg Ndm–3) – z zastosowaniem analizatora TOC-VCSN (firmy 

Shimadzu); 
– azot mineralny i organiczny (mg Ndm–3) – wyznaczono na podstawie obliczeń; 
– fosfor ogólny (mg PPO4dm–3) – niesączoną próbę mineralizowano nadsiarcza-

nem potasu w środowisku kwaśnym, utleniając związki fosforu do fosforanów 
i oznaczając metodą molibdenianową, stosując jako reduktor kwas askorbinowy 
( = 882 nm). 

– fosfor reagujący całkowity (ortofosforany całkowite) (mg PPO4dm–3) – ozna-
czono metodą molibdenianową, stosując jako reduktor kwas askorbinowy ( = 
882 nm) w próbce niesączonej; 
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– fosfor organiczny całkowity (mg PPO4dm–3) – wyznaczono z różnicy pomiędzy 
fosforem całkowitym, a całkowitym fosforem reagującym; 

– chlorofil „a” (mgm–3] – metodą z zastosowaniem acetonu; absorbancję mierzo-
no przed i po zakwaszeniu próbki 1n HCl ( = 665 nm); korzystano ze spektro-
fotometru firmy Perkin Elmer UV-VIS, model Lambda 10; 

– żelazo ogólne (mgm–3) – oznaczono metodą z fenatroliną; absorbancję mierzono 
dla długości fali  = 510 nm 

Pozostałe wskaźniki oznaczono następująco: 
– przewodność elektrolityczną (Scm–1); odczyn wody – pH oraz substancje roz-

puszczalne (mgdm–3) – metodą bezpośrednią sondą firmy Hanna, model HI 
9829 PH/ORP/EC/DO; 

– wodorowęglany (mg HCO3
–dm–3) – miareczkowo (0,1 n HCl) wobec metyl-

oranżu; 
– węglany (mg CO3

2–dm–3) – miareczkowo (0,1 n HCl) wobec fenoloftaleiny; 
– twardość ogólną (mvaldm–3) – kompleksometrycznie z wersenianem disodu 

z użyciem czerni eriochromowej. 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

POŁOWY RYB W JEZIORZE PRZYBIERNOWSKIM 

W trakcie prowadzonych w 2009 r. odłowów kontrolnych, pozyskano łącznie 
199 ryb, należących do 11 gatunków (tab. 1).  

Tabela 1. Łączna liczba i biomasa ryb uzyskanych z odłowów kontrolnych 

Table 1. Total number and biomass of fish caught in control catches 

Gatunek 
Species  

Liczba ryb, szt. 
Number of fishes, ind. 

Biomasa ryb, g 
Fish biomass, g 

Karaś   Crucian carp      3      866,9 
Karp   Carp      2   7 059,0 
Krąp   White bream    14      960,3 
Leszcz   Bream    21   6 441,0 
Lin   Tench      8   2 904,0 
Okoń   Perch     9      409,6 
Płoć   Roach    80   2 420,0 
Sum   Catfish      4 30 300,0 
Szczupak   Pike      7   4 564,0 
Ukleja   Bleak     8      145,3 
Wzdręga   Rudd   43   1 247,0 

Suma   Total 199 57 317,1 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 
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Najliczniejszą grupę stanowiły ryby karpiowate: płoć (Rutilus rutilus L.) (80 
ryb; 40,20%), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) (43 ryby; 21,61%) 
i leszcz (Abramis brama L.) (21 ryb; 10,55%). Zanotowano także występowanie 
ryb drapieżnych: okonia (Perca fluviatilis L.) (9 osobników; 4,52%), szczupaka 
(Esox lucius L.) (7 ryb; 3,52%) i suma (Silurus glanis L.) (4 ryby; 2,01%) (rys. 1). 

 
Rys. 1. Struktura liczebności ryb pozyskanych w Jeziorze Przybiernowskim; źródło wyniki własne 

Fig. 1. The structure of the number of fish caught in Lake Przybiernowskie; source: own studies 

Łączna masa złowionych ryb wyniosła 57 318 g, a średnia masa złowionego 
osobnika – 303,78 g. Największy udział w biomasie złowionych ryb miały: sum 
(Silurus glanis L.) (52,86%), karp (Cyprinus carpio L.) (12,32%), leszcz (Abramis 
brama L.) (11,24%), szczupak (7,96%) i lin (5,07%) (rys. 2). Złowione 4 sumy 
miały łączną masę 30 300 g, a 2 osobniki karpia – łączną masę 7059 g. 

Dzięki zastosowaniu w odłowach kontrolnych agregatu prądotwórczego 
i sprzętu rybackiego o różnej selektywności połowów, struktura odłowionych ryb 
objęła gatunki w różnych grupach wiekowych. Z otrzymanych danych wynika, że 
dominantami była płoć, wzdręga, leszcz i krąp – ryby spokojnego żeru. Zastanawia 
fakt, że mimo wieloletnich zarybień rybami drapieżnymi – szczupakiem [TAŃSKI, 
PENDER 2007], odłowiono tylko 7 sztuk tej ryby. Najprawdopodobniej gatunek ten, 
mimo bardzo dobrych warunków żerowiskowych, nie znajduje w zbiorniku opty-
malnych warunków środowiskowych. Fakt ten potwierdzają połowy wędkarskie, 
w których odławia się szczupaka – szczególnie jesienią, jednak coraz liczniej 
w południowej części jeziora (są tam ujścia źródeł podwodnych, a dno pokrywa 
piasek) odławiane są sandacze. Taka zależność potwierdza dobre warunki do by-
towania i rozrodu sandacza. Nie ogranicza to jednak możliwości kontynuowania 
zarybień narybkiem szczupaka, ponieważ część zbiornika jest silnie zamulona 
i zarośnięta; są to doskonałe miejsca do wzrostu i żerowania dla szczupaka. Prze-
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ważająca liczba małych ryb karpiowatych świadczy najprawdopodobniej o nie-
wielkim tempie wzrostu, co prowadzi do karłowacenia ryb spokojnego żeru. Dlate-
go w tak dużym akwenie należy wspierać również suma europejskiego, co wyeli-
minuje w znacznym stopniu ryby karpiowate. Odłowione dwa duże osobniki tego 
gatunku świadczą o właściwych warunkach panujących w zbiorniku dla suma, 
a dwa niewielkie egzemplarze o tym, że znajduje on w nim dogodne warunki do 
rozrodu.  

Karp Carp
12,32%

Wzdręga Rudd
2,18%

Krąp White beam
1,68%

Okoń Perch
0,71%

Leszcz Bream
11,24%Płoć Roach

4,22%
Szczupak Pike

7,96%

Karaś Crucian carp
1,51%

Lin Tench
5,07%

Ukleja Bleak
0,25%

Sum Catf ish
52,86%  

Rys. 2. Struktura biomasy poszczególnych gatunków ryb w połowach z Jeziora Przybiernowskiego; 
źródło: wyniki własne 

Fig. 2. The structure of the biomass of particular fish species in the catches from Lake  
Przybiernowskie; source: own studies 

Tego typu zabieg będzie swoistym elementem biomanipulacji, mającym na ce-
lu nie tylko ograniczenie nadmiaru drobnych form ryb karpiowatych, ale także po-
prawę warunków środowiskowych. 

Reasumując, należy uznać, że warunki środowiskowe w jeziorze są niekorzyst-
ne i istnieje potencjalne zagrożenie wzrostu trofii, a w konsekwencji wystąpienia 
deficytów tlenowych, powodujących śnięcia ryb. Ponadto położenie zbiornika 
sprawia, że do jeziora spływają wody z pól uprawnych, co przyspiesza proces eu-
trofizacji wód. Występowanie licznych ryb karpiowatych, które w większości nie 
osiągają znacznych rozmiarów, może świadczyć o dużej liczbie gatunków, a jak 
powszechnie wiadomo, ryby karpiowate przyczyniają się do postępującej eutrofi-
zacji zbiornika. 

Możliwość zatrzymania postępującego użyźniania jeziora można upatrywać 
w regulacji pogłowia dużych ryb karpiowatych – wspierania swoistej biomanipula-
cji oraz w zniesieniu wymiarów ochronnych dla drobnych ryb karpiowatych. 

Należy także rozważyć ograniczenia w stosowaniu zanęt wędkarskich, jest to 
bowiem istotne źródło dostarczania do wód jeziora związków biogennych. Rozpa-
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trując tempo prowadzonej gospodarki – obecnie priorytetem jest eksploatacja węd-
karska – należy zwrócić uwagę, że poprzedni użytkownik rybacki prowadził sys-
tematyczne odłowy gospodarcze, które były swoistym sposobem regulacji nadmia-
ru ichtiofauny. Obecna gospodarka wędkarska jest ukierunkowana na selektywne 
pozyskiwanie cennych konsumpcyjnie ryb (głównie drapieżnych). 

BADANIA HYDROCHEMICZNE JEZIORA PRZYBIERNOWSKIEGO 

Jednym z najczęściej poruszanych problemów jest postępująca eutrofizacja. 
Jest to proces złożony, na który wpływają zarówno czynniki w obrębie misy je-
ziornej, w zlewni bezpośredniej jak i pośredniej oraz antropopresja. Wszystkie te 
czynniki są ze sobą powiązane [JONGE DE i in. 2002; KUFEL i KUFEL 1997; VEJ-

ZAK i in. 1998; WETZEL 2000]. Powszechnie wiadomo, że o stanie trofii wód stoją-
cych decyduje przede wszystkim fosfor oraz w niewielkim procencie azot [KAJAK 
1979; WIŚNIEWSKI 1994]. KAJAK [1979] podaje, że obecność 1 kg fosforu może 
prowadzić do wytworzenia ok. 1 t świeżych glonów. W zbiornikach oligotroficz-
nych i oligomezotroficznych stężenia nie przekraczają poziomu kilkunastu mikro-
gramów na decymetr sześcienny. Większość wskaźników, decydujących o pozio-
mie trofii jezior (np. fosfor, azot, widzialność, chlorofil „a”) w sposób pośredni lub 
bezpośredni, nawiązuje do stosowanych na świecie klasyfikacji troficzności wód, 
wśród których normy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
stanowią powszechny standard [VOLLENWEIDER 1968; VOLLENWEIDER i in. 
1982]. 

Na podstawie klasyfikacji stanu trofii wg VOLLENWEIDERA i in. [1982] należy 
przyjąć, że Jezioro Przybiernowskie, pod względem średniego stężenia fosforu cał-
kowitego (TP), jest jeziorem eutroficznym (81,0 g·dm–3), pod względem średnie-
go stężenia chlorofilu „a” hipertroficznym (42,0 g·dm–3), a ze względu na wi-
dzialność krążka Secchiego również eutroficznym (tab. 2). W tej klasyfikacji decy-
duje czynnik, który przyjął największą wartość, dlatego ogólny poziom trofii jezio-
ra należy określić jako silnie zeutrofizowane na pograniczu hipertrofii. 

Trofię wód stojących, na podstawie presji antropogenicznej, powszechnie oce-
nia się również z zastosowaniem wskaźników trofii (WST) CARLSONA [1977]: 
na podstawie stężenia fosforu całkowitego w epilimnionie (TP):  

 WSTTP = 4,15 + 14,43 ln TP (1) 

na podstawie widzialności krążka Secchiego (SD): 

 WSTSD = 60 – 14,43 ln SD (2) 

na podstawie stężenia chlorofilu „a” w epilimnionie: 
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Tabela 2. Klasyfikacja stanu trofii jezior 

Table 2. Classification of the trophic status of lakes 

Typ troficzny jeziora 
Trophic type of lake  

Wskaźnik  Index 

średnie stężenie fos-
foru całkowitego TP 

w jeziorze  
mean concentration 

of total phosphorus in 
lake 

g·dm–3 

średnie stężenie chloro-
filu „a” w wodach po-

wierzchniowych  
mean concentration of 
chlorophyll “a” in sur-

face waters 
g·dm–3 

widzialność 
krążka  

Secchiego 
Secchi disc 
visibility  

m 

Ultraoligotroficzne   Ultraoligotrophic < 4,0 <1,0 >12,0 
Oligotroficzne   Oligotrophic <10,0 <2,5 >6,0 
Mezotroficzne   Mesotrophic 10–35 2,5–8 6–3 
Eutroficzne   Eutrophic 35–100 8–25 3–1,5 
Hipertroficzne   Hypertrophic >100 >25 <1,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: VOLLENWEIDER i in. [1982]. 

Source: own elaboration acc. to VOLLENWEIDER et al. [1982]. 

 WSTChl = 30,57 + 9,8 ln Chl (3) 

gdzie:  
TP – stężenie fosforu ogólnego w epilimnionie, mg dm–3; 
SD – widzialność krążka Secchiego, m;  
Chl – stężenie chlorofilu „a” w epilimnionie, mg m–3. 
Dla badanego jeziora wyznaczono wszystkie wskaźniki trofii, a uzyskany wy-

nik zobrazowano graficznie (rys. 3). 
Według wskaźników trofii CARLSONA [1977] badane jezioro należy zaliczyć 

do jezior eutroficznych, a wskaźnik określany na podstawie widzialności krążka 
Secchiego przyjął wartość z pogranicza mezo- i eutrofii.  

Biorąc pod uwagę aspekty związane z poziomem trofii Jeziora Przybiernow-
skiego, określonej na podstawie metod zaproponowanych przez VOLLENWEIDERA 

i in. [1982] oraz CARLSONA [1977] prześledzenie drogi obiegu substancji bioge-
nicznych w tym jeziorze jest zasadne z punktu widzenia możliwości kumulacji ma-
terii biogenicznej. 

Istotnymi czynnikami, które kształtują całokształt procesów biochemicznych 
w wodach limnetycznych są charakter dynamiki wód oraz warunki tlenowe. 

Według kryteriów tlenowych, badane jezioro należy zakwalifikować do jezior 
eutroficznych. Jezioro to, jak wskazuje profil tlenowy, w lecie charakteryzowało 
się szybkim tempem zużywania tlenu rozpuszczonego w warstwie przydennej, 
prowadzącym do znacznego odtlenienia jej wód. Wraz z obserwowanym odtlenie-
niem wód przydennych obserwowano przetlenienie wód powierzchniowych (tab. 3).  
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Rys. 3. Ocena stanu trofii Jeziora Przybiernowskiego w odniesieniu do metody zaproponowanej przez 

CARLSONA [1977] 

Fig. 3. An assessment of Lake Przybiernowskie trophic status in relation to the method proposed by 
CARLSON [1977] 

W wodach jeziornych można wyróżnić trzy odrębne strefy magazynujące sub-
stancje biogenne: 
– otwarte wody pelagiczne wraz z organizmami epilimnionu; 
– litoralne makrofity i powiązane z nimi organizmy; 
– zasoby zmagazynowane w wodach przydennych i osadach dennych [SAUNDERS, 

KALFF 2001; WETZEL 2000]. 
Stężenia badanych form azotu i fosforu w wodach Jeziora Przybiernowskiego 

podlegały znacznej zmienności w całym cyklu badawczym (tab. 3). Największe 
wartości azotu mineralnego w wodach badanego jeziora obserwowano zimą. Wio-
sną, a szczególnie latem, azot mineralny był gwałtownie zużywany w procesie 
produkcji materii organicznej, stąd jego znacznie mniejsze wartości. Stężenie azotu 
amonowego w całym cyklu badawczym charakteryzowało się większymi warto-
ściami w warstwie przydennej, przy czym gwałtowny wzrost jego stężeń w całym 
profilu pionowym nastąpił w lecie, co należy tłumaczyć pogorszeniem warunków 
tlenowych (tab. 3). Jest to proces często obserwowany w jeziorach eutroficznych. 
Należy jednak zaznaczyć, że dominującą formą azotu amonowego była forma zdy-
socjowana (nietoksyczna dla organizmów żywych), o czym świadczy odczyn wody 
(zawsze poniżej 9). Zmienność wartości stężeń azotu azotanowego przebiegała po-
dobnie jak azotu mineralnego, co wskazuje, że z mineralnych form azotu właśnie 
azot azotanowy był częściej wykorzystywany w procesie produkcji pierwotnej. Ta-
ka zależność wskazuje, że w wodach Jeziora Przybiernowskiego jest zachowana 
równowaga biologiczna. 
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Stężenia mineralnych form fosforu (fosforu reagującego) wykazywały w całym 
cyklu badawczym większe wartości w warstwie przydennej, a zakres stężeń zmie-
niał się od 0,032 mg PPO4·dm–3 w warstwie powierzchniowej latem, do 0,092 mg 
PPO4·dm–3 w warstwie przydennej zimą. Zaobserwowana zależność jest zależno-
ścią typową – latem, w szczycie sezonu wegetacyjnego, fosfor reagujący jest wbu-
dowywany w tworzoną materię organiczną. Jesienią następuje mineralizacja mate-
rii organicznej i fosfor reagujący uwalnia się do toni wodnej. Największe jego na-
gromadzenie w toni wodnej obserwuje się zimą (tab. 3). Część uwolnionego fosfo-
ru reagującego odkłada się w osadach dennych – stąd większe jego stężenie w war-
stwie naddennej (tab. 3). Wraz z gromadzeniem fosforu w osadach dennych poja-
wia się problem wtórnego wzbogacenia wód jeziornych w związki fosforu w wy-
niku „zasilania wewnętrznego”. 

W jeziorach eutroficznych dodatkowym źródłem zasilania wód powierzchnio-
wych w fosforowe substancje biogenne jest własne „zasilanie wewnętrzne” [BEN-

NET i in. 1999; ZDANOWSKI 1982]. W dobrych warunkach tlenowych następuje 
akumulacja fosforu w osadach dennych. Takie warunki tlenowe obserwowano zi-
mą w wodach Jeziora Przybiernowskiego (ilość tlenu rozpuszczonego wynosiła 
wtedy w warstwie naddenej 6,0 mg O2·dm–3).  

Bardzo istotnym czynnikiem w obiegu substancji biogennych w wodach je-
ziornych jest materia nieożywiona. Ortofosforany (fosfor reagujący) mogą być ad-
sorbowane przez drobne cząstki nieożywionej materii zawieszonej i podczas tego 
procesu mogą powstawać trwałe powiązania z koloidami, w wyniku których część 
fosforu może zostać wyłączona z obiegu. W jeziorach, których większość dna jest 
pokryta osadem organicznym za adsorpcję fosforu częściowo odpowiedzialny jest 
wodorotlenek żelaza, obecny w zawieszonych cząstkach czy koloidach. W wodach 
nasyconych wodorowęglanami wapnia i magnezu (a jest to typowy rodzaj wód je-
ziornych Pomorza Zachodniego), w okresie nasilonej fotosyntezy znacznie zmniej-
sza się stężenie fosforu reagującego, nie tylko w wyniku jego zużywania w proce-
sie produkcji pierwotnej. Stwierdzono, że strącanie fosforu w postaci stabilnego 
Ca5(PO4)3OH wzrasta powyżej 60%, gdy koncentracja wapnia wynosi powyżej 50 
mg·dm–3. Podczas strącania węglanu wapnia fosfor reagujący jest absorbowany na 
powierzchni węglanów. Dwuwartościowe metale: Fe, Mg i Ca przyczyniają się 
więc do agregacji i sedymentacji fosforu, a tym samym wyłączenia jego części 
z obiegu w odpowiednich warunkach (obecność tlenu rozpuszczonego, nieznacznie 
podniesiony odczyn w okresie nasilenia procesu fotosyntezy) [JONES 1990; NOE 

i in. 2001; SOBALLE i KIMMEL 1987]. 
W wodach Jeziora Przybiernowskiego wyłączenie części fosforu z obiegu na-

stępowało właśnie w wyniku połączeń z utlenioną formą żelaza (tab. 3) oraz w wy-
niku absorpcji na powierzchni węglanów wapnia i magnezu, w które wody Jeziora 
Przybiernowskiego są zasobne (stężenie wodorowęglanów powyżej 120,0  
mg·dm–3, twardość ogólna powyżej 4,0 mval·dm–3 (200,0 mg CaCO3·dm–3).  

 



 

 

 

 

 

Tabela 3. Zakres oraz średnie wartości wybranych wskaźników hydrochemicznych w okresach heterotermii  

Table 3. Range and mean values of some hydrochemical parameters during lake stratification 

Strefa jeziora 
Zone of lake 

Temperatura 
Temperature 

Tlen 
Oxygen 

Przewodność 
 elektrolityczna 
Conductivity 

HCO3
– 

Twardość ogólna 
Total hardness 

Chlorofil „a” 
Chlorophyll „a” 

°C mg·dm–3 µS·cm–1 mg·dm–3 mval·dm–3 mg·dm–3 

Heterotermia letnia   Summer stratification 
Powierzchnia  
Surface 

    20,5         12,8         456,0         133,2         5,0         42,0     
(19,5–21,0) (11,2–13,6) (421,0–463,0) (124,6–138,8) (4,5–5,5) (38,8–44,6) 

Środek 
Center 

    18,0         8,8         467,0         142,1         4,5         26,6     
(16,5–19,0) (7,9–9,7) (446,0–479,0) (134,8–148,8) (4,0–5,0) (22,9–28,2) 

Dno 
Bottom 

    14,0         2,2         512,0         146,5         4,5         18,4     
(12,0–15,5) (1,2–3,2) (508,0–523,0) (140,2–152,2) (4,0–5,5) (14,9–20,9) 

Heterotermia zimowa   Winter stratification 
Powierzchnia  
Surface 

    1,6         7,2         469,0         177,6         5,2         6,2     
(1,2–2,2) (6,4–7,8) (451,0–472,0) (168,4–182,6) (4,8–5,4) (4,8–7,7) 

Środek 
Center 

    2,4         6,6         498,0         182,0         5,1         5,1     
(2,0–2,8) (5,8–7,0) (477,0–509,0) (172,2–194,8) (4,9–5,4) (4,4–5,8) 

Dno 
Bottom 

    4,1         6,0         511,0         192,9         5,1         3,2     

(3,5–5,0) (5,4–6,4) (503,0–517,0) (188,6–194,4) (4,9–5,4) (2,6–4,0) 
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cd. tab. 3  

Strefa jeziora 
Zone of lake 

N cał. 
N tot. 

N min. N org. NNO3 NNO2 NNH4 
PPO4 cał. 
PPO4 tot. 

P cał. 
P tot. 

P org. Fe 

mg·dm–3 

Heterotermia letnia   Summer stratification 

Powierzchnia  
Surface 

  0,809     0,254     0,555     0,107     0,062     0,085     0,032     0,069     0,037     0,136   
(0,756–
0,829) 

(0,251–
0,366) 

(0,507–
0,604) 

(0,089–
0,122) 

(0,04– 
0,07) 

(0,072–
0,094) 

(0,024–
0,041) 

(0,035–
0,092) 

(0,034–
0,042) 

(0,124–
0,144) 

Środek 
Center 

  0,961     0,270     0,591     0,112     0,071     0,087     0,038     0,072     0,034     0,142   
(0,953–
0,988) 

(0,234–
0,306) 

(0,567–
0,612) 

(0,098–
0,129) 

(0,05– 
0,08) 

(0,076–
0,098) 

(0,026–
0,047) 

(0,056–
0,096) 

(0,028–
0,046) 

(0,135–
0,151) 

Dno 
Bottom 

  1,617     0,293     1,324     0,108     0,083     0,102     0,045     0,078     0,033     0,156   
(1,567–
1,643) 

(0,265–
0,333) 

(1,305–
1,407) 

(0,084–
0,133) 

(0,07– 
0,09) 

(0,089–
0,118 

(0,032–
0,051) 

(0,067–
0,099) 

(0,026–
0,041) 

(0,146–
0,167) 

Heterotermia zimowa   Winter stratification 

Powierzchnia  
Surface 

  1,681     0,409     1,272     0,321     0,025     0,063     0,069     0,121   0,052   0,211   
(1,634–
1,707) 

(0,352–
0,461) 

(1,203–
1,304) 

(0,301–
0,345) 

(0,02– 
0,04) 

(0,051–
0,072) 

(0,056–
0,077) 

(0,107–
0,134) 

(0,043–
0,057) 

(0,201–
0,226) 

Środek 
Center 

  1,674     0,456     1,218     0,362     0,036     0,058     0,072     0,133   0,061   0,263   
(1,624–
1,706) 

(0,431–
0,488) 

(1,167–
1,256) 

(0,342–
0,371) 

(0,03– 
0,05) 

(0,048–
0,078) 

(0,0061–
0,088) 

(0,121–
0,148) 

(0,047–
0,072) 

(0,254–
0,277) 

Dno 
Bottom 

  1,832     0,527     1,305     0,387     0,042     0,098     0,092     0,165   0,073   0,277   

(1,742–
1,866) 

(0,492–
0,567) 

(1,252–
1,364) 

(0,361–
0,402) 

(0,04– 
0,05) 

(0,081–
0,113) 

(0,083–
0,108) 

(0,142–
0,178) 

(0,065–
0,081) 

(0,264-
0,288) 

Objaśnienia: nad kreską podano wartości średnie, poniżej – zakres.  

Explanations: mean values are given above the line, range – below. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 
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Pula fosforu zgromadzona w osadach dennych może być, w niekorzystnych 
warunkach tlenowych, uwolniona do toni wodnej. W wodach Jeziora Przybiernow-
skiego wystąpiły latem niekorzystne warunki tlenowe w warstwie naddennej (2,0 
mg O2·dm–3). Nie nastąpiło całkowite odtlenienie wód przydennych, ale zaobser-
wowane warunki tlenowe przyczyniły się do desorpcji fosforu reagującego wyłą-
czonego w wyniku reakcji z wodorotlenkiem żelaza i adsorpcją na powierzchni 
węglanów wapnia i magnezu.  

Podsumowując część hydrochemiczną, należy stwierdzić, że Jezioro Przybier-
nowskie jest zbiornikiem polimiktycznym, eutroficznym, w którym równowaga 
biologiczna jest zachowana. Jest to akwen zasobny w substancje biogenne. Nie no-
towano w nim całkowitego odtlenienia wód przydennych, jednak stwierdzono nie-
korzystne warunki tlenowe w tych wodach, co może się przyczyniać do występo-
wania „zasilania wewnętrznego” – z wód przydennych i osadów dennych – na pulę 
dostępnych w procesie produkcji pierwotnej fosforowych substancji biogennych. 
Wody Jeziora Przybiernowskiego charakteryzują się sprawnie działającym bufo-
rowym układem węglanowym, co korzystnie wpływa na odczyn wód. 

WNIOSKI  

1. Jezioro Przybiernowskie, jak wynika z badań hydrochemicznych, należy 
uznać pod względem średniego stężenia fosforu całkowitego (TP) za jezioro eutro-
ficzne (81,0 g·dm–3), pod względem średniego stężenia chlorofilu „a” – hipertro-
ficzne (42,0 g·dm–3), a ze względu na widzialność krążka Secchiego – również 
eutroficzne. 

2. Według kryteriów tlenowych badane jezioro również należy zakwalifikować 
do jezior eutroficznych, w którym na podstawie profilu tlenowego latem następo-
wał szybki wzrost zużycia tlenu rozpuszczonego w warstwie przydennej, co pro-
wadziło do znacznego odtlenienia wód.  

3. Biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie w obrębie zlewni jeziora oraz 
wcześniejsze wnioski dotyczące poziomu trofii jeziora stwierdzono, że stan tro-
ficzny jeziora nie pogarsza się, należy jednak starać się poprawić stan ekologiczny 
jeziora, intensyfikując działania ochronne w obrębie zlewni bezpośredniej jeziora. 

4. Przeprowadzone połowy świadczą o nadmiernej liczbie drobnych ryb kar-
piowatych, które mogą bezpośrednio przyczyniać się do pogłębiania procesów eu-
trofizacji. Stan ekologiczny jeziora można również poprawić, przeprowadzając za-
biegi biomanipulacyjne polegające na zarybianiu wód jeziora osobnikami drapież-
nymi, i przeprowadzając odłowy odchwaszczające. 
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Adam TAŃSKI, Adam BRYSIEWICZ, Agnieszka TÓRZ, Piotr WESOŁOWSKI 

THE STRUCTURE OF FISH CATCHES IN LAKE PRZYBIERNOWSKIE  
(ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE)  

IN RELATION TO HYDROCHEMICAL CONDITIONS 

Key words: eutrophication, fish, Lake Przybiernowskie, nutrients, water  

S u m m a r y 

The aim of this study was to perform control fish catches with the use of a set of gillnets, to esti-
mate species composition, fish numbers and biomasses and to make hydrochemical analyses of water 
in Lake Przybiernowskie with particular reference to nutrients. Water samples were collected in verti-
cal profile from the deepest part of the lake. Lake Przybiernowskie is nutrient-rich. No complete de-
oxygenation was found in near-bottom waters. Oxygen deficits found there may, however, contribute 
to the internal input of available phosphorus from bottom sediments and thus enhance primary pro-
duction. Waters of Lake Przybiernowskie are well buffered by bicarbonate system which positively 
affects their pH.  

Performed control catches showed the domination of such fish species as: roach, rudd, bream and 
white bream which, in association with the abundance of nutrients, might lead to the advancement of 
oxygen deficits.  

 


