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Stan trofii jeziora SymSar i moŻliwości jego poprawy

Streszczenie. Badaniami objęto jezioro Symsar położone na Pojezierzu Olsztyńskim w gminie 
Lidzbark Warmiński. Na podstawie badań stwierdzono, że jezioro należy do III kategorii podatności 
na degradacje i III klasy jakości wód. Jezioro podatne jest na proces eutrofizacji, ze względu na rol-
niczy charakter jego zlewni i mały udział lasów. 
Głównym czynnikiem powodującym zanieczyszczenie wód jeziora jest dopływ nieoczyszczonych 
ścieków (mechaniczne oczyszczanie) z oczyszczalni ścieków w Klutajnach oraz ośrodka wypoczyn-
kowego „Świteź”. 
Jezioro Symsar jest obiektem rekreacyjnym, w pobliżu zlokalizowane są liczne domki letniskowe 
niemające podłączenia do instalacji sanitarnej, co również wpływa negatywnie na jakość jego wód. 
W celu ochrony należy podjąć wszelkie działania, w pierwszej kolejności ograniczyć punktowe źró-
dła z oczyszczalni i obiektów turystycznych. W celu poprawy jakości jego wód należy podjąć dzia-
łania ograniczające dopływ biogenów z jego zlewni, poprzez wprowadzenie barier biogeochemicz-
nych w postaci pasów zieleni, zatrzymujących biogeny.
Słowa kluczowe: jezioro, eutrofizacja, jakość wody, biogeny.

WPROWADZENIE
 
Jeziora są zaliczane do jednych z najważniejszych w przyrodzie ekosystemów 

słodkowodnych, są to także zasoby wodne mające zastosowanie do celów komunal-
nych, przemysłowych czy rekreacyjnych.  Zbiorniki wodne usytuowane są w obniże-
niach terenu, dlatego podlegają silnym wpływom obszarów przyległych, przede 
wszystkim poprzez dopływy zanieczyszczeń w postaci niewykorzystanych nawozów 
organicznych i sztucznych, środków ochrony roślin itp. [Kajak 2001].

Jeziora są stosunkowo nietrwałym elementem krajobrazu, przez co uważa się je 
za wskaźnik młodości krajobrazów polodowcowych. Szybkość zanikania jezior wią-
że się z czynnikami takimi jak typ jezior, budowa geologiczna czy też działalność 
człowieka (Mikołajski 1996). Zajmując obniżenia terenu w sposób naturalny kumu-
lują substancję spływającą ze zlewni, zarówno w postaci zawiesin jak i w formie 
rozpuszczonej [Galicka i in. 1994]. Czynniki te decydują o stanie jakości jezior, któ-
ry jest głównie następstwem postępującej eutrofizacji [Lossow 1996, Kubiak 2003]. 
Ochrona jezior powinna polegać na zahamowaniu, ograniczeniu, w ostatecznym wy-
padku na cofnięciu procesu eutrofizacji, usuwając jednocześnie ujemne jej skutki 
[Sidoruk, Kobus  2010].
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Celem pracy była ocena stanu trofii jeziora Symsar i określenie możliwości jej po-
prawy.

Materiał i Metody

Badania na możliwością ochrony wód jeziora przed negatywnym oddziaływa-
niem  zlewni prowadzono w roku hydrologicznym 2010. Do badań wytypowano  
jezioro Symsar (N:54°3’25.92’’, E:20°37’48.44’’) położone na obszarze gminy  
Lidzbark Warmiński położonej w części północnej województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego w odległości około 50 km na północ od Olsztyna (rys. 1).

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań
Fig. 1. Location of the study area

Jezioro Symsar o powierzchni 135,5 ha położone jest na wysokości 96,4 m n.p.m. 
Głębokość maksymalna i średnia akwenu wynosi 9,6 m i 4,9 m, długość linii brzego-
wej - 7150 m natomiast jej wskaźnik rozwinięcia 1,74. Akwen ten jest przepływowym 
zbiornikiem rynnowym położonym z północnego zachodu na południowy wschód. Je-
zioro Symsar usytuowane jest między 10+590, a 12+640 kilometrem biegu rzeki Sym-
sarna (lewobrzeżny dopływ Łyny), której łączna długość wynosi 37 km. Zbiornik zasi-
lany jest niewielkimi dopływami głównie o charakterze okresowym. 

Całkowita powierzchnia zlewni jeziora wynosi 229,1 km2, z czego lasy i za-
drzewienia stanowią ok. 20%, grunty rolne ok. 70%, a tereny rekreacyjne ok. 10%.  
Okalające akwen brzegi są strome i wysokie o deniwelacjach dochodzących do  
20 m. Występuje na nich roślinność trawiasto – krzewiasta (głównie roślinność trzci-
nowa oraz zbiorowiska szuwaru właściwego i turzycowego). Jezioro jest odbiorni-
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kiem oczyszczonych ścieków (w sezonie turystycznym około 8 m3/d) z ośrodka wy-
poczynkowego w Kłębowie, który posiada własną oczyszczalnię i kilkudziesięciu 
domków letniskowych. Struga Tolnicka, która jest jednym z dopływów jeziora jest 
odbiornikiem oczyszczonych mechanicznie ścieków bytowo-gospodarczych z osie-
dla mieszkaniowego w Klutajnach (ok. 30 m3/d).

Pomiarów zawartości chlorofilu a, nasycenia tlenem wód jeziora oraz przewod-
ności elektrolitycznej właściwej wykonywano za pomocą wieloparametrycznej sondy 
YSI 6600. Próbki wody do analiz fizyczno-chemicznych pobierano do pojemników o 
pojemności 5 dm3 wykonanych z tworzywa sztucznego i po utrwaleniu dostarczano do 
laboratorium Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, gdzie dokonano analiz 
ich składu chemicznego metodami podanymi przez Hermanowicza i wsp. (1999). 

Stan troficzny jeziora określono na podstawie wypadkowej pomiędzy wskaźni-
kami przyczynowymi (fosfor), a skutkowo – przyczynowymi (widzialność krążka 
Secchiego, chlorofil a, warunki tlenowe), dzięki czemu dokonano klasyfikacji  
w oparciu o możliwie najszerszy zakres informacji (tab. 1, 2). Oprócz oceny stanu 
troficznego wykonano klasyfikacji jakości wód jeziora oraz ocenę podatności jezio-
ra na degradację (Kudelska i in. 1994). 

 
tabela 1.  Ocena trofii jeziora na postawie widzialności krążka Secchiego oraz % nasycenia hipo-

limnionu tlenem (Vollenweider 1968, Nunberg 1996)
table 1.  The estimation of trophic status on basis of Secchi Dysk and percentage oxygen saturation 

of hypolimion (Vollenweider 1968, Nunberg 1996)

Typ jeziora
Widzialność krążka  

Secchiego (m)
% nasycenia  

hipolimnionu tlenem
Oligotroficzne > 7,0 > 60 %
α – mezotroficzne 5,0 – 7,0 30 – 60 %
β – mezotroficzne 3,0 – 5,0 20 – 30 %

Eutroficzne 1,0 – 3,0
< 20 %, może zanikać w głębszych  

partiach hipolimnionu

Politroficzne 0,5 – 1,0
Całkowity brak tlenu już  

w górnej części hypolimnionu
Hipertroficzne < 0,5 Zanik tlenu poniżej epilimnionu

tabela 2.  Granice stanów troficznych na podstawie stężeń fosforu i chlorofilu a (Vollenweider 1968, 
Nunberg 1996)

table 2.  The level of throphic state on base phosphorus and chlorophil a (Vollenweider 1968, Nun-
berg 1996)

Stan
Stężenie Pog (wiosna)

mg/ dm3

Chlorofil a (śr.)
µg/ dm3

Chlorofil a (max)
µg/ dm3

Ultraoligotrofia ≤ 0,004 ≤ 1,0 ≤ 2,5
Oligotrofia ≤ 0,01 ≤ 2,5 ≤ 8,0
Mezotrofia 0,01 – 0,03 2,5 – 8,0 8,0 – 25,0
Eutrofia 0,03 – 0,10 8,0 – 25,0 25,0 – 75,0
Politrofia > 0,10 > 25,0 > 75,0
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WyNIkI I DySkuSjA

Wody jeziorne pod względem jakości można sklasyfikować na ultraoligotro-
ficzne, oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne, gdzie oligotroficzne wskazują na 
bardzo dobrą jakość wody zbiornika, a eutroficzne wiążą się z postępującą eutrofiza-
cją jeziora i żyznością jego wód. Stopień eutrofizacji zbiornika wpływa na jakość 
wody, im ten proces jest bardziej zaawansowany tym jezioro w większym stopniu 
ulega zanieczyszczeniu wewnętrznemu, a jakość jego wód pogarsza się.

Na podstawie oceny wskaźników jakości wody stwierdzono, że wody analizo-
wanego jeziora znajdują się w trzeciej klasie jakości. Najmniej korzystnie kształtują 
się wskaźniki BZT5, fosforu całkowitego, przewodności elektrolitycznej oraz wi-
dzialności krążka Secchiego, osiągając wartości  pozaklasowe (tab. 3).

Jezioro Symsar jest zbiornikiem o bardzo niskiej klasie jakości wód. Wpływ na 
ten stan może mieć sposób zagospodarowania jego zlewni oraz obecność w pobliżu 
gruntów ornych, jak również punktowe zrzuty ścieków bytowo-gospodarczych.  
W jeziorach przepływowych do 98% ładunku fosforu może trafiać do zbiornika 
wraz z wodami dopływów [Bajkiewicz-Grabowska 2002]. Innym czynnikiem wpły-
wającym na zwiększenia trofii jezior mogą być spływy ze zlewni użytkowanej rolni-
czo. Wysokie stężenia fosforu i azotu występują w wodach spływów obszarowych  
w okresach roztopowych i w czasie nawalnych opadów. Duże ładunki biogenów mo-
gą również dostawać się do wód jezior ze źródeł punktowych tj. w wyniku zrzutu 
oczyszczonych bądź nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni. W mniejszym stop-
niu na wzrost trofii wpływają dopływy biogenów ze źródeł liniowych czy też dosta-
jące się do zbiornika wraz z opadami atmosferycznymi. 

Analizując wskaźniki trofii jeziora można stwierdzić, że występują one w war-
tościach najwyższych, co świadczy, że jezioro Symsar jest zbiornikiem eutroficznym 
o wodach żyznych, niskiej przeźroczystości.

Zjawiskiem częstym są tzw. zakwity wody (planktonu roślinnego) trwające 
zwykle od wczesnej wiosny do jesieni, co jest spowodowane nadmiarem biogenów  
w wodzie i intensywnej produkcji pierwotnej. W warstwach naddenych w okresie 
letnim obserwuje się niewielką zawartość tlenu, a często też występują tam warunki 
beztlenowe.

Na podstawie analizy parametrów stanu troficznego jeziora stwierdzono, że 
najbardziej niekorzystnie kształtuje się stężenie fosforu ogólnego (0,35 mg/dm3) oraz 
widzialność krążka Secchiego (tab. 4). Natomiast najbardziej korzystne wartości ob-
serwowano w odniesieniu do procentowego nasycenia hypolimnionu tlenem, oraz 
chlorofilu a (20,8 µg/dm3). Na podstawie analizy wszystkich wskaźników należy 
jednak stwierdzić, że jezioro Symar jest zbiornikiem eutroficznym.
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tabela 3. Ocena jakości wód jeziora Symsar
table 3. The assessment water quality of Symsar Lake
Wskaźnik Okres i miejsce poboru próbek Wartość Punktacja
Średnie nasycenie hipolimnionu  
tlenem [%]

Lato 63,2 1

ChZT metodą dwuchromianową
[mg O2/dm3]

Lato, warstwa powierzchniowa 34,8 3

BZT5

[mg O2/dm3]
Lato, warstwa powierzchniowa 8,3 4

Fosforany 
[mg P/dm3]

Wiosna, warstwa powierzchniowa 0,04 2

Fosfor całkowity
[mg P/dm3]

Wiosna i lato, warstwa powierz 
(wartość średnia)

0,38 4

Azot mineralny (N-NH4 + N-NO3)
[mg N/dm3]

Wiosna, warstwa powierzchniowa 0,37 2

Azot całkowity
 [mg N/dm3]

Lato, warstwa powierzchniowa 1,41 3

Przewodność elektrolityczna  
właściwa [µs/cm]

Wiosna, warstwa powierzchniowa 370 4

Chlorofila 
[mg/m3]

Wiosna i lato warstwa  
powierzchniowa (wartość średnia)

17,4 3

Widzialność krążka Secchiego 
[m]

Wiosna i lato
(wartość średnia)

1,0 4

Terenowe obserwacje  
biologiczne 

Cały rok, całe jezioro
Nie zaobser-

wowano śnięć 
ryb

Punktacja ogólna 3

tabela 4. Stan troficzny jeziora Symsar
table 4. The trophic state of Symsar Lake
Wskaźnik Jednostka Wartość Stan troficzny Punktacja
Śr. nasycenie hypolimnionu tlenem % 63,2 oligotrofia 1
Widzialność krążka Secchiego  
(wartość średnia w roku)

m 1,0 politrofia 4

Pog. (wiosna) mg/l 0,35 politrofia 4
Chlorofil a (śr.) µg/l 17,4 eutrofia 3
Chlorofil a (max) µg/l 20,8 mezotrofia 2
Średnia punktacja 2.8
Stan troficzny Eutrofia

Ocena podatności jezior na degradację jest czynnikiem decydującym o para-
metrach stanu wód danego jeziora. Wskazuje czy jezioro jest podatne na wpływy  
z zewnątrz, którymi mogą być spływy ze zlewni lub zrzuty ścieków do zbiornika. 
Wysoka kategoria oceny wskazuje na silną degradacje jeziora, co wiąże się z silnym 
zanieczyszczeniem zbiornika. Po wykonaniu oceny stwierdzono, że otrzymany wy-
nik (2,6 pkt.) (tab. 5) klasyfikuje jezioro Symar do trzeciej kategorii podatności na 
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degradację. Kategoria ta wiąże się z silną podatnością na wpływy z zewnątrz, przez 
co stan jakości wód może ulec większemu pogorszeniu.

tabela 5. Ocena podatności jezior na degradację
table 5. The assessment of lake susceptibility on degradation

Wskaźnik Wskaźnik Kategoria Punktacja

Głębokość średnia  Hśr [m] 4,9 III 3

V zbiornika [tyś. m3] : L zbiornika [m] 0,93 III 3

Procent stratyfikacji wód % 23,5 II 2

P dna czynnego [m2] : V epilimnionu [m3] 0,10 II 2

Sposób zagospodarowania zlewni  
bezpośredniej w % jej powierzchni

≥ 60% gruntów 
ornych

III 3

Średnia punktacja 2,6

Na podstawie oceny jakości wód i podatności na degradację stwierdzono,  
że wody jeziora Symsar należą do III klasy jakości, a sam zbiornik znajduje się  
w III kategorii podatności na degradację. Jeziora o tych cechach są bardzo podatne 
na degradację, silnie zanieczyszczone, zwykle hipertroficzne. Poprawa jakości wód 
tych jezior wymaga długotrwałych kompleksowych działań na terenie zlewni jeziora 
(likwidacja źródeł zanieczyszczeń) oraz w samym jeziorze za pomocą odpowied-
nich zabiegów rekultywacyjnych likwidujących obciążenie wewnętrzne zbiornika 
[Kudelska i in. 1994].

Na wysokie stężenie fosforu w wodach jeziora Symsar oprócz zrzutów oczysz-
czonych i nieoczyszczonych ścieków dodatkowo wpływają także spływy obszarowe 
niewykorzystanych przez rośliny nawozów i środków ochrony roślin. Ze względu na 
rolniczy charakter zlewni jeziora i niewielki w niej udział lasów brak jest bariery 
ochronnej mogącej ograniczać te spływy. Dodatkowo na niską klasę jakości wód 
wpływ mają także czynnik morfometryczne zbiornika między innymi głębokość, 
która w przypadku jeziora Symsar jest niewielka w wyniku czego dopływające do 
akwenu biogeny rozcieńczają się w małej objętości wód.

 
zagrożenia jakości wód jeziora i sposoby jego ochrony

Na obszarze gminy Lidzbark Warmiński oraz gminy Kiwity na terenie, na któ-
rym znajduje się jezioro Symsar funkcjonują oczyszczalnie ścieków, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni dostarczają biogeny z oczyszczonymi bądź nieoczyszczony-
mi ściekami. Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń jest funkcjonująca w najbliższym 
otoczeniu jeziora mechaniczna oczyszczalnia ścieków O.S.S.M. „Symsar” w Klutaj-
nach należąca do spółdzielni mieszkaniowej, która nie posiada pozwolenia wodno- 
-prawnego, ze względu na ładunek związków, które odprowadza do jeziora. Ładunki  
te występują w ilościach: BZT5 – 340 mgO2/dm3, ChZT – 2444,8 mg O2/dm3,  
Nog – 96,8 mg/dm3 oraz Pog 22,4 mg/dm3. Stężenia te znacząco przewyższają normy 
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dopuszczalne dla ścieków odprowadzanych do wód (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763). 
Oczyszczalnia nie wprowadziła nowych technologii (oczyszczanie – biologiczne i che-
miczne) ograniczających ładunki zanieczyszczeń. Do 31. 07. 2012 roku planowane jest 
zamknięcie oczyszczalni w Klutajnach i jednocześnie wybudowanie nowej oczysz-
czalni mechaniczno-biologicznej o Qśr=170 m3/d w miejscowości Czarny Kierz, mają-
cej obsługiwać poprzez kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową miejscowości Żegoty, 
Tolniki Wielkie, Maków oraz Klutajny. Inwestycja ta powinna znacznie poprawić stan 
jakości wód Jeziora Symsar.

Zbiornik jest głównym miejscem turystycznym i wypoczynkowym dlatego też 
w jego bezpośredniej okolicy zlokalizowany został ośrodek wypoczynkowy „Świ-
teź” oraz liczne domki letniskowe. Schronisko Młodzieżowe „Świteź” Kłębowo po-
siada własną oczyszczalnię ścieków. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna 
z chemicznym strącaniem związków biogennych za pomocą koagulantów żelazo-
wych (PIX) o przepustowości 98,0 m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków jest 
rów melioracyjny, pośrednim jezioro Symsar. Oczyszczalnia nie wykazuje przekro-
czeń wartości stężeń wynoszących: BZT5 – 11,4 mgO2/dm3, ChZT – 89,8 mgO2/dm3 
oraz Pog 22,4 mg/dm3 (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763.). 

Aby zapobiec dalszemu pogorszeniu jego stanu troficznego, ewentualnie go po-
prawić należy podjąć odpowiednie działania ochronne. Przede wszystkim należy 
ograniczyć spływy biogenów z obszaru zlewni. Według Chełmickiego (2002) strefy, 
w których jest zachowana roślinność naturalna łąkowa i zadrzewienia, stanowią sku-
teczny filtr w dopływie zanieczyszczonych wód zmywowych do zbiornika. Aby te-
mu przeciwdziałać należy wprowadzić pasy zieleni wzdłuż linii brzegowej jeziora, 
które ograniczyłyby spływy zatrzymując znaczną ilość biogenów dostających się do 
zbiornika wraz ze spływem powierzchniowym. Zaproponowane obszary lokalizacji 
barier biogeochemicznych przedstawiono na rysunku 2.

W celu ochrony zbiornika zaprojektowano pas zieleni kosztem gruntów rol-
nych, który znajduje się wzdłuż wschodniego, południowo-wschodniego i południo-
wo-zachodniego brzegu Jeziora Symsar, gdzie w pobliżu akwenu znajdują się bezpo-
średnio grunty orne. 
Zbiornik jest obiektem turystycznym w pobliżu którego znajduje się ośrodek wypo-
czynkowy, pole namiotowe i liczne domki letniskowe. Ośrodek posiada własną 
oczyszczalnie ścieków, która nie wykazuje przekroczeń parametrów w ściekach 
oczyszczonych dostających się do wód zbiornika. Jednakże problem stanowi brak 
podłączenia domków letniskowych do sieci kanalizacji. Może mieć to wpływ na ja-
kość wód Jeziora Symsar, gdyż domki letniskowe mogą posiadać nieszczelne szam-
ba, przez co ścieki w formie nieoczyszczonej mogą przedostawać się do zbiornika. 
Rozwiązaniem byłaby inwestycja w rozbudowę sieci kanalizacyjnej i objęciem syste-
mem kanalizacyjnym również domków letniskowych w wyniku czego ścieki odpro-
wadzane byłyby do oczyszczalni, gdzie dopiero po oczyszczeniu odprowadzane by-
łyby do zbiornika.
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Rys. 2.  Proponowana lokalizacja barier biogeochemicznych (pasów zieleni) w zlewni bezpośredniej 
jeziora Symsar

Fig. 2. The proposal of biogeochemical barier lacalization in direct basin

WNIOSkI

1. Jezioro Symsar można zaliczyć do zbiorników o III klasie jakości wód i III kate-
gorii podatności na degradację. Na taki stan wpływają właściwości morfome-
tryczne i zlewniowe zbiornika, w tym wykorzystywanie akwenu jako odbiornika 
oczyszczonych i surowych ścieków z okolicznych miejscowości.

2. Stężenie fosforu i chlorofilu a oraz pomiary przezroczystości wody wskazywały, 
że jezioro Symsar jest zbiornikiem eutroficznym o niskiej przezroczystości wód. 
Średnie stężenie fosforu ogólnego w badanym okresie wynosiło 0,38 mgP/dm3, 
chlorofilu a - 17,4 µg/m3, natomiast średnioroczna widzialność krążka Secchiego 
była na poziomie 1m.

3. W celu ochrony jeziora przed nadmiernym wzrostem trofii, należy przede wszyst-
kim ograniczyć dopływ do niego biogenów. W tym celu należy wprowadzić ba-
riery biogeochemiczne w postaci pasów zieleni wokół brzegów akwenu. Powinno 
się również rozbudować okoliczną sieć kanalizacyjną odprowadzając nieoczysz-
czone ścieki do oczyszczalni, ograniczając tym samym zrzuty surowych ścieków 
do wód jeziora.
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the trophic StatuS of SymSar lake and poSSibiliteS of approvement

Summary. The subject of research was The Symsar Lake which belongs to Olsztyn’s Lake District 
in community Lidzbark Warmiński. It was found that the lake belongs to the third cathegory of deg-
radation susceptibility and third class of waters quality. The Lake is susceptible to eutrophication 
process because of the lake cachment’s agricultural character and low forests participation. 
Lake’s water pollution is caused by point sources such as untreated sewage (mechanical treatment) 
from Water Treatment Plant in Klutajny and in recreation centre “Świteź”. Lake Symsar is  
a recreational facility which has nearby many summer resort cottages without connection to sanitary 
installation, what had negative influence to waters quality. 
Any actions in order to protection should be taken, first of all by the reducing the impact of point 
sources’ pollution from WTP and tourist objects. It is necessary to limit the imput of pollutants from 
the agricultural cachment, by using green belts which are biogeochemical barriers that block biogens.
keywords: lake, eutrophication, waters quality, biogens.




