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WP YW ANTROPOPRESJI NA STOPIE
ZANIECZYSZCZENIA JEZIORA KÓRNICKIEGO 

THE INFLUENCE OF THE ANTHROPOPRESSION PROCESS ON THE 
CONTAMINATION LEVEL OF KÓRNICKIE LAKE 

This elaboration includes of the physical, chemical and bacteriological testes of the water 
of Kórnickie Lake, its tributaries and its ebb. On the basis of the obtained results bad 
quality of water in the lake and progressive eutrophication in the reservoir was observed. 
A distinct influence of anthropopression process on the lake as well as its tributaries due 
to contaminations connected with human activity. Kórnickie Lake is very susceptible to 
process of degradation (out of any category). According to the classification of Kudelska, 
Cydzik, Soszka (1994) the water of the lake was estimated beyond the classes.

1. Wprowadzenie 

Województwo wielkopolskie to obszar charakteryzuj cy si  do  du  jeziorno ci .
Na tym terenie znajduje si  a  779 akwenów (WIO , 2005), a najwi ksz  grup  tworz
d ugie, w skie jeziora rynnowe, których misy zosta y utworzone przez dzia alno
lodowca i wody potoków. Przyk adem tego typu zbiornika jest jezioro Kórnickie. 

Jezioro Kórnickie jest szóstym w ci gu o miu, przep ywowych jezior po o onych w 
Rynnie Kórnicko – Zaniemyskiej. Cztery z nich le  na terenie gminy Kórnik (J. Bni -
skie, Kórnickie, Skrzynki Du e i Skrzynki Ma e), a pozosta e (J. Raczy skie, kno,
Jeziory Ma e i Jeziory Wielkie) zlokalizowane si  na terenie gminy Zaniemy l. Jezioro 
Kórnickie ma dwa znacz ce dop ywy: rzek  Kamionk  (d ugo  21,6 km), zwan
równie  G uszynk , wp ywaj c  od strony po udniowej z jeziora Bni skiego oraz Kana
D biecki (d ugo  11 km) wp ywaj cy do jeziora od strony po udniowo-wschodniej.
Rzeka Kamionka po przep yni ciu przez jezioro Kórnickie wyp ywa od strony pó noc-
nej, cz c je z jeziorem Skrzynki Du e.
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Wzd u  wschodniego brzegu zbiornika po o one jest miasto Kórnik, na po udniu na-
tomiast Kórnik-Bnin. Jezioro Kórnickie stanowi jedynie walor krajobrazowy, gdy  ze 
wzgl du na zarastaj ce brzegi i pozaklasowy stan wód, nie mo e by  w pe ni wykorzy-
stane przez turystyk . Jednak e w pó nocnej cz ci akwenu zlokalizowany jest O rodek
Sportu i Rekreacji (OSiR). Z kolei zachodni brzeg jeziora porasta las do wiadczalny
PAN o powierzchni oko o 220 ha. 

Jezioro nie stanowi typowego ród a poboru wody, z wyj tkiem okresowego jego 
wykorzystania do podlewania ro lin w szkó kach kórnickich oraz murawy na terenie 
OSiR. Pod wzgl dem rybackim jezioro Kórnickie jest typu sandaczowego. Zbiornik 
udost pniony jest do w dkowania. Wyst puj  w nim takie gatunki ryb jak sandacz, 
w gorz, amur, lin, leszcz, szczupak, to pyga, karp, oko , kr p, p o  i ukleja. Gospodark
ryback  na jeziorze prowadzi Gospodarstwo Rybackie S.A. w Mi os awiu. W ostatnich 
latach jezioro nie by o zarybiane, poniewa  gospodarka rybacka opiera a si  na natural-
nym rozrodzie.

G ównym ród em zanieczyszczenia jeziora Kórnickiego jest po o one nad nim mia-
sto Kórnik. Miasto jest prawie w 100% skanalizowane, jedynie nieliczne dzia ki pozo-
staj  bez pod cze  do sieci kanalizacyjnej. Jednak e z informacji uzyskanych w Urz -
dzie Miejskim Kórnika oraz z materia ów kontrolnych WIO  Pozna  wynika, e istnieje 
wiele nielegalnych pod cze  kanalizacji sanitarnej i przemys owej do kanalizacji 
deszczowej miasta i cieków wp ywaj cych do jeziora oraz bezpo rednio do jego misy. 
Wody cieków uchodz cych do akwenu s  równie  zanieczyszczone substancjami po-
chodzenia rolniczego.

Wed ug informacji WIO  w Poznaniu na prze omie lat 1976/77 do jeziora Kórnic-
kiego odprowadzane by y cieki z Zak adu Mleczarskiego w remie - Oddzia  w Kórni-
ku oraz z G.S. Samopomoc Ch opska - czyli z Wytwórni Wód Gazowych, z piekarni, z 
masarni i cieki miejskie, których wlot znajdowa  si  przy ul. S onecznej (OBiK ,
1978). DO sierpnia 1996 roku do jeziora ze zbiorników „bezodp ywowych” odprowa-
dzane by y cieki poubojowe z Masarni Tomar s.c. w Kórniku. Od marca 1997 r., cieki
z masarni wywo ono na oczyszczalni  komunaln  w Borówku, natomiast od stycznia 
2002 r. masarnia zaprzesta a dzia alno ci (WIO , 2002).

2. Charakterystyka jeziora Kórnickiego 

Wspó rz dne geograficzne wyznaczaj ce po o enie jeziora to: 52°14,6’ szeroko ci
geograficznej pó nocnej i 17°05,2’ d ugo ci geograficznej wschodniej. Dno jeziora 
pokrywaj  osady o mi szo ci 10 ÷ 90 cm (WIO , 2002). W tabeli 1 zestawiono pod-
stawowe parametry jeziora Kórnickiego wg danych OBiK  w Poznaniu (1978). Po-
wierzchnia zlewni ca kowitej zbiornika (wraz z powierzchni  jeziora) wynosi 61,56 km2,
natomiast zlewni bezpo redniej 1,90 km2 (bez powierzchni jeziora). Najwi ksz  jej 
cz  zajmuj  tereny rolnicze, czyli grunty orne (45,3%) oraz ki (4,7%), na lasy 
przypada 26,7% powierzchni zlewni, a pozosta e 23,3% stanowi  zabudowania Kórnika 
i Bnina (WIO  2002). 
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Tab. 1.  Podstawowe dane morfometryczne jeziora Kórnickiego 

Tab.. 1.  Basic morphometrical information of Kórnickie Lake 

Parametr  Warto

Powierzchnia jeziora [ha] 81,9 

Obj to  jeziora [tys. m3] 2164,7 

G boko  maksymalna [m] 6,0 

G boko rednia [m] 2,6 

D ugo  maksymalna [m] 2415 

Szeroko  maksymalna [m] 620 

Szeroko rednia [m] 339 

D ugo  efektywna [m] 2250 

Szeroko  efektywna [m] 620 

Wska nik wyd u enia  3,9 

D ugo  linii brzegowej [m]  5620 

Rozwini cie linii brzegowej [m/ha] 69 

Wska nik rozwini cia linii brzegowej  1,75 

3. Cel i zakres bada

Badania jeziora Kórnickiego mia y na celu: 
• ocen  aktualnego stanu zanieczyszczenia jeziora Kórnickiego na podstawie bada

fizyczno - chemicznych i bakteriologicznych wody w cyklu rocznym; 
• okre lenie klasy czysto ci wody; 
• porównanie uzyskanych wyników bada  i dokonanych na ich podstawie klasyfikacji 

jeziora w stosunku do lat ubieg ych;
• okre lenie stanu czysto ci jeziora i jego podatno ci na degradacj  w powi zaniu z 

aktualnym sposobem u ytkowania zlewni oraz ocen  wp ywu róde  zanieczyszcze ;
• zwrócenie uwagi na u ytkowanie, ochron  i ewentualn  rekultywacj  jeziora. 
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Badania jeziora Kórnickiego przeprowadzono w 2005 roku w okresie cyrkulacji wio-
sennej, stagnacji letniej oraz cyrkulacji jesiennej. Próbki wody do bada  pobrano zarów-
no w jeziorze Kórnickim oraz na istniej cych dop ywach i na odp ywie (rys. 1). cznie
analizowano 12 stanowisk badawczych: 
• Stanowisko 1 – misa jeziora Kórnickiego, g boko  6 m; 
• Stanowisko 2 – rzeka Kamionka - odp yw z j. Kórnickiego;
• Stanowisko 3 – rzeka Kamionka - dop yw do j. Kórnickiego z j. Bni skiego;
• Stanowisko 4 – Kana  D biecki - dop yw do jeziora Kórnickiego; 
• Stanowisko 5 – dop yw boczny (bez nazwy) od strony wschodniej; 
• Stanowisko 6 – dop yw boczny (bez nazwy) od strony wschodniej; 
• Stanowisko 7 – dop yw boczny z posesji przy ul. Zwierzynieckiej 26; 
• Stanowisko 8 – dop yw boczny z posesji przy ul. ciskowej;
• Stanowisko 9 – dop yw boczny z ogródków dzia kowych przy ul. Porzeczkowej;
• Stanowisko 10 – dop yw boczny z terenu Lasu Do wiadczalnego PAN; 
• Stanowisko 11 – dop yw boczny przy o rodku „Tawerna pod aglami”;
• Stanowisko 12 – dop yw boczny z terenów dawnej mleczarni.

Rys. 1.  Lokalizacja stanowisk badawczych 

Fig. 1.  Localization of the sampling stations 
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Próbki wody do bada  fizyczno - chemicznych, biologicznych i bakteriologicznych 
zosta y pobrane na stanowisku jeziornym za pomoc  batometru o pojemno ci 5 dm3,
natomiast na dop ywach i odp ywie, ze wzgl du na ma  g boko , wprost do kanistrów 
i ja owych butelek bakteriologicznych. Na ka dym stanowisku dokonano pomiaru 
temperatury wody za pomoc  termometru termistorowego oraz pobrano wod  na ozna-
czenie tlenu rozpuszczonego oraz BZT5. Na stanowisku jeziornym pobrano dodatkowe 
próbki wody co 1 m na oznaczenie tlenu rozpuszczonego oraz zbadano widzialno  za 
pomoc  kr ka Secchi’ego. Na stanowisku tym pobrano wod  do bada  z warstwy 
podpowierzchniowej (0,00 – 0,5 m) oraz naddennej (5,5 – 6,0 m).

Dop ywy boczne zasilaj ce zbiornik zosta y zbadane tylko wówczas, gdy p yn a w 
nich woda. Warunki atmosferyczne w 2005 r. spowodowa y, e cz  dop ywaj cych
cieków wysch a (zw aszcza latem), a w pozosta ych poziom wody obni y  si . W zwi z-
ku z tym stanowiska 6, 7 i 10 zosta y przebadane tylko wiosn  2005 r., stanowisko 5 i 9 
wiosn  i latem 2005 r., natomiast stanowisko 11 tylko latem 2005 r. Rzeka Kamionka 
oraz Kana  D biecki to do  du e cieki sta e, dlatego te  próbki ich wody (stanowisko 2, 
3 i 4) zosta y przebadane w ca ym analizowanym sezonie 2005 roku.

W pobranych próbkach wody wykonano podstawow  analiz  fizyczno-chemiczn ,
biologiczn  i bakteriologiczn . Wszystkie oznaczenia zosta y wykonane wg Polskich 
Norm oraz wg Standard Methods (1972).

4. Wyniki bada  i ich omówienie 

Na stanowisku 1 znajduj cym si  w najg bszym miejscu jeziora Kórnickiego (6,0 
m) zanotowano we wszystkich terminach badawczych bardzo nieznaczne ró nice tempe-
ratur (od 1,0 do 1,5oC) mi dzy warstw  powierzchniow  oraz naddenn . Temperatura 
wody rzeki Kamionki by a zazwyczaj zbli ona do temperatury wody w jeziorze, nato-
miast pozosta ych dop ywów by a zazwyczaj ni sza ni  wody w jeziorze.

Odczyn pH wszystkich próbek wody mia  charakter lekko zasadowy. Najwy sze pH 
(8,20) zosta o stwierdzone wiosn  w warstwie powierzchniowej jeziora, a nieco ni sz
warto  odnotowano na dnie akwenu (8,18). Na dop ywach i w odp ywie z jeziora warto ci
pH waha y si  od 7,21 (stan. 7) do 8,10 (stan. 2). W okresie stagnacji letniej i cyrkulacji 
jesiennej pH mie ci o si  w przedziale od 7,01 (stan. 3) do 8,14 (stan. 1), przy czym wy sze
warto ci zanotowano w wodzie jeziornej. Przewodnictwo elektrolityczne wody waha o si  w 
szerokim zakresie od 361 do 1343 μS/cm. O ile w jeziorze warto ci te wynosi y od 534 do 
791 μS/cm, to cieki cechowa y si  wi kszymi lub mniejszymi warto ciami przewodnictwa.

 Zasadowo  ogólna wody jeziornej by a do  niska (2,4 – 3,8 mval/dm3), natomiast 
dop ywów i odp ywu waha a si  w szerokim zakresie od 2,4 do 15,0 mval/dm3. Zdecy-
dowanie ni sze warto ci odnotowano przewa nie w rzece Kamionce. Badania wykaza y,
e jezioro Kórnickie odznacza si  dobrymi zdolno ciami buforuj cymi, tzn., e woda 

zdolna jest do neutralizacji np. zakwaszonych wód opadowych. Koncentracje wapnia w 
jeziorze by y na stosunkowo wyrównanym poziomie od oko o 54 mg (wiosna) do 85 mg 
Ca/dm3 (lato), natomiast w ciekach waha y si  od 44 do 315 mg Ca/dm3.

St enie chlorków ulega o znacznym wahaniom we wszystkich porach roku. W je-
ziorze i w odp ywie odnotowano od 170 do 190 mg Cl/dm3, natomiast w ciekach dop y-
waj cych od 18 mg (stan. 12), a  do 700 mg Cl/dm3 w Kanale D bieckim. Koncentracje 
siarczanów, zw aszcza na dop ywach, ulega y równie  znacznym wahaniom. O ile w 
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jeziorze odnotowano od 116,838 do 148,104 mg SO4/dm3, to na dop ywach do jeziora od 
3,291 (stan. 12) do 1195,940 mg SO4/dm3 (stan. 6).

Warunki tlenowe w jeziorze by y do  dobre w okresach cyrkulacji wiosennej (10,40 
– 6,50 mg O2/dm3) i jesiennej (15,30 – 12,80 mg O2/dm3). Podczas stagnacji letniej, 
mimo stosunkowo ma ej g boko ci jeziora (6,0 m) zauwa ono, e st enie tlenu roz-
puszczonego spada o od warto ci 12,2 mg O2/dm3 w warstwie powierzchniowej (139,4 
% nasycenia wody tlenem), a  do 5,2 mg O2/dm3 nad dnem zbiornika (58,9 % nasyce-
nia). Na dop ywach i w odp ywie stwierdzono od 2,1 do 11,4 mg O2/dm3.

Na stanowisku jeziornym warto ci BZT5 wynosi y od 2,88 do 14,63 mg O2/dm3, przy 
czym wy sze warto ci odnotowano w okresie stagnacji letniej. Stosunkowo niskie 
warto  BZT5 oznaczono na dop ywach (od 0,33 do 8,67 mg O2/dm3). Utlenialno
wody w jeziorze by a na poziomie od 14,0 (wiosna) do 18,7 mg O2/dm3 (jesie ), nato-
miast dop ywów i odp ywu od 5,9 do 17,5 mg O2/dm3.

Jedne z najwy szych warto ci ChZT w ca ym okresie badawczym stwierdzono wiosn  w 
jeziorze Kórnickim (66,97 mg O2/dm3). W dop ywach bocznych tylko na stanowisku 6 
oznaczono wy sze ChZT, które wynosi o 99,55 mg O2/dm3, a na pozosta ych stanowiskach 
warto ci ChZT mie ci y si  w przedziale od 5,43 (stan. 9) do 38,01 mg O2/dm3 (stan. 2). 

Wiosn  i jesieni  st enie azotu mineralnego w wodzie jeziora Kórnickiego mia o
zbli one warto ci (oko o 1 mg N/dm3), natomiast latem odnotowano wyra ne ró nice
miedzy warstw  powierzchniowa (0,6485 mg N/dm3) a naddenn  (1,5620 mg N/dm3).
Najwy szy udzia  w azocie mineralnym mia  azot amonowy (od 86,3 do 98,7 % azotu 
mineralnego). W dop ywach i w odp ywie stwierdzono zró nicowane ilo ci azotu 
mineralnego, od 0,2070 do 2,9130 mg N/dm3 (rys. 2). W ca ym okresie badawczym azot 
mineralny zawiera  przede wszystkim du e ilo ci formy amonowej, a du o mniejsz
cz  stanowi y azotyny i azotany. 
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Rys. 2.  Zmienno  st e  poszczególnych form azotu mineralnego w 2005 r. 

Fig. 2.  The concentration variability of particular mineral nitrogen forms in 2005
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Azot organiczny stanowi  od 41,7 do 63,3% azotu ogólnego. Na stanowisku jezior-
nym zanotowano od 1,008 do 1,288 mg N/dm3, a na pozosta ych punktach badawczych 
od 0,112 do 1,288 mg N/dm3.

Najwy sze koncentracje fosforu ogólnego w jeziorze Kórnickim stwierdzono pod-
czas stagnacji letniej (od 0,2340 do 0,8780 mg P/dm3), natomiast wiosn  i jesieni  od 
0,0900 do 0,1220 mg P/dm3. Na pozosta ych stanowiskach odnotowano od  0,0640 do 
2,1820 mg P/dm3 (rys. 3). 
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Rys. 3.  St enie fosforu ogólnego na stanowiskach 1-12 

Fig. 3.  Total phosphorus concentration on stations 1-12 

W okresie cyrkulacji wiosennej i jesiennej fosfor mineralny stanowi  wi ksz  cz
fosforu ogólnego zarówno w jeziorze (ok. 60 – 70%), jak i w dop ywach bocznych oraz 
w odp ywie (do 95,2 % Pog). Latem natomiast zauwa ono spadek udzia u fosforu mine-
ralnego w fosforze ogólnym w zbiorniku oraz na odp ywie z jeziora (5 – 33%), a na 
pozosta ych stanowiskach fosfor mineralny nadal stanowi  wi kszy udzia  w Pog.

Najwy szymi st eniami chlorofilu a podczas ca ego okresu badawczego charakte-
ryzowa a si  woda w jeziorze (od 31,01 μg wiosn , do 78,59 μg latem). W dop ywach
bocznych i w odp ywie stwierdzono chlorofil a w ilo ciach od 0,00 do 43,53 μg/dm3.
Wysoka zawarto  chlorofilu a w zbiorniku wiadczy a o du ej ilo ci biomasy fitoplank-
tonu i wzmo onej produkcji pierwotnej (rys. 4).
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Rys. 4.  Koncentracje chlorofilu a 

Fig. 4.  Chlorophyll a concentration 

Na przestrzeni ca ego okresu badawczego miano coli typu ka owego w jeziorze Kór-
nickim znacznie si  zmienia o (od 0,002 do 0,333). Na dop ywach bocznych i w odp y-
wie zanotowano tak e niskie warto ci miana coli, od 0,001 do 0,140, co wiadczy o o 
wyra nym zanieczyszczeniu ka owym, a wi c i o mo liwo ci obecno ci w wodzie 
bakterii chorobotwórczych.

Na podstawie uzyskanych wyników bada  dokonano oceny wód jeziora Kórnickiego 
wg „Wytycznych Monitoringu Podstawowego Jezior” opracowanych przez Kudelsk ,
Cydzik i Soszk  (1994). Ocen  jako ci wody jeziora Kórnickiego przedstawiono w 
tabeli 2. Woda jeziorna zosta a oceniona jako pozaklasowa. 
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Tab. 2.  Klasyfikacja wód jeziora Kórnickiego 

Tab. 2.  Classification of Kórnickie Lake water 

Wska nik
Okres i miejsce 

poboru
Warto  Klasa  Punktacja 

tlen rozpuszczony 
mg

O2/dm3 lato, warstwa naddenna 5,20 I 1 

ChZT metod
dwuchromianow

mg
O2/dm3

lato, warstwa po-
wierzchnowa

45,63 III 3 

BZT5
mg

O2/dm3
lato, warstwa po-

wierzchnowa
14,63 poza klas  4 

fosforany mg P/dm3 wiosna, warstwa 
powierzchniowa

0,072 III 3 

fosfor ca kowity mg P/dm3
wiosna i lato (warto

rednia), warstwa 
powierzchniowa

0,177 III 3 

azot mineralny 
NNH4+NNO3

mg N/dm3 wiosna, warstwa 
powierzchniowa

0,749 III 3 

azot ca kowity mg N/dm3
wiosna i lato (warto

rednia), warstwa 
powierzchniowa

3,8835 poza klas  4 

przewodno
elektrolityczna μS/cm wiosna, warstwa 

powierzchniowa
665 poza klas  4 

chlorofil a mg/m3
wiosna i lato (warto

rednia), warstwa 
powierzchniowa

55,01 poza klas  4 

sucha masa 
sestonu

mg/dm3
wiosna i lato (warto

rednia), warstwa 
powierzchniowa

7,34 II 2 

widzialno  kr ka
Secchi'ego

m
wiosna i lato (warto

rednia)
0,75 poza klas  4 

miano coli typu 
ka owego

wiosna i lato, pod 
powierzchni  i nad 

dnem (najgorszy wynik) 
0,002 Poza klas  4 

terenowe obserwacje biolo-
giczne

ca y rok, ca e jezioro nie stwierdzono negatywnego wp ywu

suma punktów 35 

wynik i sumaryczna klasa czysto ci wody (bez miana coli) 3,18 III klasa 

weryfikacja klasy ze wzgl du na miano coli poza klas

weryfikacja klasy ze wzgl du na terenowe obserwacje 
biologiczne

nie powoduje weryfikacji 

weryfikacja ko cowa poza klas

Ocena jako ci wody jeziora Kórnickiego i jego dop ywów okre lono tak e wg kryte-
riów Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfika-
cji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadze-
nia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. 
Nr 32, poz. 284). Co prawda rozporz dzenie to straci o moc prawn  w dniu 1 stycznia 
2005 r., ale ocen  tak  dokonano w celu porównania stanu aktualnego z wynikami z lat 
ubieg ych. Nie okre lono tutaj konkretnych klas jako ci wody, ale podano procentowy 
udzia  wska ników przypisanych poszczególnym klasom jako ci wody na wszystkich 
stanowiskach badawczych (rys. 5).
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Rys. 5.  Procentowy udzia  wska ników poszczególnych klas jako ci wody 

Fig. 5.  Coefficients percentage of particular water quality classes 

Omówienie wyników klasyfikacji: 
• Jezioro Kórnickie (stanowisko 1): Na stanowisku tym najwi cej wska ników mie ci-

o si  w II klasie czysto ci (34,8 %), nieco mniejszy procent odpowiada  wodom bar-
dzo dobrej jako ci (31,9 %). Warto ci wiadcz ce o niezadowalaj cej jako ci wody 
(IV klasa) stanowi y 14,5 % wszystkich parametrów, natomiast 3,6 % parametrów 
odpowiada o najgorszej, V klasie. 

• Rzeka Kamionka (stanowisko 2 i 3): Zarówno w dop ywie, jak i w odp ywie z 
jeziora, rzeka ta charakteryzowa a si  zbli onym udzia em wska ników odpowiada-
j cym wodzie I i II klasy czysto ci (30,3÷34,8 %). Warto ci przypisane wodzie o za-
dowalaj cej jako ci (III klasa) stanowi y 13,6÷15,2 % wszystkich parametrów, na-
tomiast 15,2÷16,7 % odpowiada o IV klasie czysto ci. Stwierdzono równie  4,6 % 
parametrów V, najgorszej klasy.

• Kana  D biecki (stanowisko 4): W Kanale tym oznaczono najwi cej parametrów 
odpowiadaj cych wodzie I klasy czysto ci (34,8 %). Najmniejszy udzia  (7,6 %) 
przypad  wska nikom przypisanym V klasie czysto ci.

• Dop yw boczny w cz ci wschodniej (stanowisko 5): Stwierdzono tu 37,9 % parame-
trów przypisanych wodom III klasie czysto ci i niewiele mniej, bo 30,3 %, I klasie. 
Wska niki IV klasy stanowi y 13,6 %, a wska niki V, najgorszej klasy jako ci wody 
mia y udzia  9,1 %. 

• Dop yw boczny w cz ci wschodniej (stanowisko 6): W cieku tym oznaczono naj-
wi cej wska ników odpowiadaj cym I klasie czysto ci (31,8 %), mniej wiadcz -
cych o III i IV klasie (13,6 %) i najmniej II klasy – 4,5 %. Stwierdzono równie  a
36,5 % parametrów klasyfikuj cych wod  jako z .

• Dop yw boczny przy ul. Zwierzynieckiej 26 (stanowisko 7): Wi kszo  parametrów 
zosta a zaliczona do I klasy, 22,7 % stanowi y parametry odpowiadaj ce II klasie 
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czysto ci, a 9,1 % III i IV klasie. Oznaczono równie  13,6 % wska ników najgorszej, 
V klasy czysto ci.

• Dop yw boczny przy ul. ciskowej (stanowisko 8): Na stanowisku tym najwi cej
wska ników mie ci o si  w zakresie III klasy czysto ci wody (43,8 %). Warto ci
przypisane II klasie stanowi y tylko 4,6 %, natomiast 40,9 % parametrów klasyfiko-
wa o wod  jako bardzo dobr  (III klasa). Stwierdzono te  4,6 % parametrów z V kla-
sy czysto ci.

• Dop yw z ogródków dzia kowych (stanowisko 9): W dop ywie tym stwierdzono 43,2 
% parametrów przypisanych wodzie o I klasie czysto ci, wska niki II klasy stanowi-
y 22,7 %, III klasy – 27,3 %, natomiast V klasy 2,3 %. 

• Dop yw boczny w cz ci zachodniej (stanowisko 10): W cieku tym oznaczono 40,9 
% parametrów przypisanym wodom I klasy czysto ci. Wska niki klasyfikuj ce wod
jako zadowalaj c  stanowi y 27,3 % wszystkich warto ci, jako niezadowalaj c  - 
22,7 %, natomiast jako z  – 9,1 %. 

• Dop yw z OSiR (stanowisko 11): W dop ywie tym najwi cej wska ników mie ci o
si  w granicach I klasy czysto ci (36,4 %). Stwierdzono te  9,1 % parametrów V, 
najgorszej klasy. Tyle  samo stanowi y warto ci wiadcz ce o II klasie jako ci wody. 

• Dop yw z dawnej mleczarni (stanowisko 12): Ponad po ow  parametrów (56,1 %) 
zaliczono do I klasy. Wska niki II klasy stanowi y 25,7 %, III klasy 10,6 %, a IV 
klasy 4,6 %. Najmniejszy udzia  (3,0 %) przypad  parametrom odpowiadaj cym wo-
dom o z ej jako ci (V klasa). 

5. Dyskusja 

Z jako ci  wody wi  si  bezpo rednio cechy morfometryczne, hydrograficzne i 
zlewniowe jezior (Kudelska, Cydzik, Soszka, 1994). Podatno  na degradacj  jeziora 
Kórnickiego, okre lona wg Kudelskej, Cydzik, Soszki (1994), klasyfikuje je poza 
kategori  (3,43 pkt). rednia g boko  jeziora najbardziej wi e si  z jako ci  wody i 
wp ywa na tempo eutrofizacji zbiornika. W przypadku jeziora Kórnickiego niewielka 
g boko rednia, wynosz ca 2,6 m, jednoznacznie zatem wp ywa na tempo eutrofiza-
cji. Równie  bardzo ma a warto  stosunku obj to ci jeziora do d ugo ci linii brzegowej 
(0,39) nie mie ci si  w adnej kategorii. Wskazuje ona na ma  odporno  zbiornika na 
wp ywy z przylegaj cych terenów. Jezioro Kórnickie ze wzgl du na brak stratyfikacji 
charakteryzuje si  zwi kszon  produktywno ci , a tym samym ni sz  jako ci  wód. 
Równie  iloraz powierzchni dna czynnego i obj to ci epilimnionu jest niekorzystny z 
punktu widzenia stanu czysto ci (0,38), poniewa wiadczy o wysokim wewn trznym
wzbogaceniu jeziora w biogenny z osadów dennych. W zwi zku z tym zwi ksza si
produktywno  zbiornika. Procent wymiany wody w roku (250 %) oraz wspó czynnik
Schindlera (28,5) zaliczono do III kategorii podatno ci jeziora na degradacj . Wg Kudel-
skiej, Cydzik, Soszki (1994) jeziora przep ywowe, do który zalicza si  jezioro Kórnic-
kie, dzia aj  jak odstojniki kumuluj ce allochtoniczne substancje przyniesione przez 
dop yw. Dodatkowo, procent wymiany wody w roku odzwierciedla obci enie zbiornika 
substancjami biogennymi, pochodz cymi ze zlewni ca kowitej, a wi c g ównie z dop y-
waj cymi ciekami. Najwy ej sklasyfikowano sposób zagospodarowania zlewni bezpo-
redniej akwenu (II kategoria), jednak nie mo na tego uzna  za czynnik wybitnie ko-

rzystny. Przewaga pól uprawnych (grunty orne 45,3 %) w sposobie u ytkowania ziemi w 
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zlewni bezpo redniej jest potencjalnym ród em substancji biogennych. Poza tym ponad 
23 % powierzchni zlewni bezpo redniej zajmuj  zabudowania miasta Kórnik, st d
dodatkowym czynnikiem degraduj cym zbiornik jest nielegalne odprowadzanie cieków
do cieków zasilaj cych jezioro i wprost do jego misy. Natomiast udzia  powierzchni 
lasów, korzystnych z punktu widzenia ochrony jeziora, stanowi zaledwie 26,7 %. 

Na podstawie danych IO  z 2002 roku mo na stwierdzi , e jezioro Kórnickie nie 
jest wyj tkiem, je li chodzi o stopie  podatno ci na degradacj . Wed ug tego ród a na 
120 przebadanych akwenów tylko 12 odpowiada o I kategorii podatno ci na degradacj ,
II kategorii 54 jeziora, III kategorii 27 jezior i tyle samo okre lono jako poza kategori .
Dodatkowo podano, e spo ród jezior nie mieszcz cych si  w adnej kategorii podatno-
ci na degradacj , 12 mia o wody pozaklasowe (IO , 2004). 

Czas eutrofizacji jezior, zwi zany z naturalnym procesem ich dojrzewania i starze-
nia, mo e trwa  setki lub tysi ce lat, natomiast czas eutrofizacji wywo any intensywn
dzia alno ci  antropogeniczn  mo e by  krótki i trwa od kilku do kilkudziesi ciu lat. 

wiadectwem tempa eutrofizacji jezior mog  by : spadek st enia tlenu w wodzie, 
wzrost st enia ró nych form azotu i fosforu, a tak e wzrost biomasy fitoplanktonu oraz 
koncentracji chlorofilu (Che micki, 2001). W jeziorze Kórnickim w latach 1976/77 
natlenienie warstwy przydennej wynosi o 8,5 mg O2/dm3. W roku 1996 stwierdzono 
spadek st enia tlenu do warto ci 0,4 mg O2/dm3 (WIO , 1997), za  w roku 2001 
koncentracja tlenu wynosi a zaledwie 0,1 mg O2/dm3 (WIO , 2002). W roku 2005 
natlenienie warstwy przydennej poprawi o si  i wynosi o 5,20 mg O2/dm3. Na podstawie 
tych wyników mo na wnioskowa , e od 1976/77 r. do 2001 r. tempo eutrofizacji 
zwi ksza o si  w miar  up ywu lat, natomiast w okresie badawczym 2005 nie stwierdzo-
no jego pogorszenia. 

Na podstawie bada  przeprowadzonych przez OBiK , w wodzie jeziora Kórnickiego 
stwierdzono wzrost ilo ci planktonu na przestrzeni lat. W latach 1976/77 liczebno
planktonu wynosi a 11,15 tys. osobników/cm3 latem i 159,17 tys. osobników/cm3 wio-
sn . We wszystkich okresach przeprowadzanych bada  stwierdzano przewag  ilo ciow
fitoplanktonu nad zooplanktonem. Podczas bada  jesiennych g ównym sk adnikiem
fitoplanktonu by y sinice (99,5 % planktonu), wiosn  dominowa y z otowiciowce (67,8 
%), natomiast latem znowu przewa a y sinice (90,6 %) (OBiK , 1978). Badania wio-
senne z 1996 r. wykaza y, e liczebno  wszystkich glonów wynosi a wówczas 1,3 tys. 
organizmów w 1 cm3 wody, natomiast latem stwierdzono wielogatunkowy zakwit i 43,3 
tys. osobników/cm3 (WIO ,1997).

Wiosn  2001 r. w fitoplanktonie stwierdzono 48,1 tys. osobników/cm3 z wyra n
dominacj  okrzemek, natomiast latem jego liczebno  wynosi a 33,4 tys. organizmów w 
1 cm3 i zdecydowanie dominowa y sinice. Na tej podstawie jezioro Kórnickie zaliczono 
do bardzo yznych (wysoka eutrofia) z tendencj  do politrofii (WIO , 2002). 

Inne wska niki trofii analizowane w 1996 i 2001 roku (m.in. koncentracja chlorofilu, 
sucha masa sestonu i widzialno  kr ka Secchi’ego) kilkakrotnie przekracza y warto ci
dopuszczalne dla III klasy czysto ci jezior. Analizuj c warto ci tych parametrów zbior-
nik mo na zaliczy  do jezior o daleko posuni tej eutrofizacji (WIO , 1997, 2002). 
St enie chlorofilu, sucha masa sestonu oraz widzialno  kr ka Secchi’ego w 2005 
roku (badania w asne) zosta y ocenione (wg kryteriów Kudelskiej, Cydzik, Soszki, 
1994) jako pozaklasowe, co wskazuje na post puj c  eutrofizacj  akwenu.

Za stan czysto ci jeziora Kórnickiego odpowiedzialna jest tak e przep ywaj ca przez 
ten akwen rzeka Kamionka. Wg bada  wieloletnich od 1976/77 do 2001 roku warto ci
wska ników BZT5 i ChZT mia y tendencj  wzrostow  i dyskwalifikowa y jako  wody 
tej rzeki. Natomiast Kana  D biecki charakteryzowa  si  ponadnormatywnymi st enia-
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mi substancji biogennych (fosfor, azotyny) w 1996 oraz 2001 roku (WIO , 1997, 2002). 
Uzyskane podczas bada  w asnych w 2005 roku wyniki wykaza y, e nadal w tych 
ciekach utrzymuje si  du a koncentracja biogenów, wysokie BZT5 i ChZT, które prze-
kraczaj  warto ci przypisane III i IV klasie czysto ci. Niska jako  wód dop ywaj cych
do jeziora zwi ksza jednocze nie tempo eutrofizacji g ównego akwenu.

Wzrost trofii w du ym stopniu powoduj  tak e wody opadowe, które sp ukuj  ze 
zlewni, a szczególnie z terenów wykorzystywanych rolniczo i intensywnie nawo onych,
bardzo du e ilo ci nawozów i soli mineralnych. St enia azotu mineralnego oznaczone-
go w wodzie jeziora Kórnickiego w ca ym okresie badawczym wskazuj  na wysok
eutrofizacj  zbiornika. Forma amonowa stanowi ca znaczn  cz  azotu mineralnego w 
dop ywach bocznych zbiornika wskazuje na bezpo redni i po redni dop yw zanieczysz-
cze  rolniczych (g ównie nawozów) i komunalnych (Che micki, 2001).

Porównuj c wyniki bada  jeziora Kórnickiego z 1996 roku (WIO ) z wynikami z lat 
1976/77, mo na stwierdzi  wzrost BZT5, azotu ca kowitego, fosforu ogólnego, chlorków 
i siarczanów, a tak e zanotowano wi ksz  liczebno  fitoplanktonu. Na podstawie 
warto ci miana coli typu ka owego wody jeziora Kórnickiego w latach 1976/77 zaliczo-
no do II klasy czysto ci (OBiK , 1978), natomiast w 1996 roku nie stwierdzono pogor-
szenia jako ci wody pod wzgl dem sanitarnym. Natomiast porównuj c wyniki bada  z 
2001 i z 1996 roku (WIO , 2002) stwierdza si  utrzymuj c  si , wysok  zawarto
materii organicznej, wysokie st enia substancji biogennych (zw aszcza azotu) oraz 
pogorszenie natlenienia warstw przydennych akwenu. Pogorszy  si  równie  stan sani-
tarny wód, gdy  warto  miana coli typu ka owego zakwalifikowano w 2001 roku do 
ni szej, III klasy czysto ci. O post puj cej eutrofizacji wiadcz  te  inne wska niki
trofii, m.in. koncentracja chlorofilu, sucha masa sestonu i widzialno  kr ka Sec-
chi’ego, które przekraczaj  warto ci dopuszczalne dla III klasy czysto ci jezior w obu 
okresach badawczych (WIO , 2002). 

Na podstawie bada  w asnych, przeprowadzonych w 2005 roku i stwierdzeniu ma ej
widzialno ci, du ej koncentracji chlorofilu a, znacznej zasobno ci wody w zwi zki
biogenne, ustalono, e jezioro Kórnickie nadal jest zbiornikiem o wysokiej trofii. Po-
dobnie jak w latach ubieg ych oznaczono pozaklasow  warto  przewodno ci elektroli-
tycznej. Pogorszy a si  jednak zawarto  fosforanów w akwenie. W 2001 roku koncen-
tracje ortofosforanów mie ci y si  w I klasie czysto ci, natomiast w 2005 roku spad y do 
III klasy. Sytuacja ta najprawdopodobniej spowodowana jest dop ywem zanieczyszcze
pochodzenia rolniczego i komunalnego wraz z wodami cieków wp ywaj cych do jeziora 
oraz bezpo rednio do jego misy z terenu zlewni bezpo redniej. Potwierdzeniem tego 
by y wyniki bada  bakteriologicznych, które wykaza y pogorszenie si  stanu sanitarnego 
akwenu, poniewa  warto  miana coli typu ka owego zakwalifikowano jako poza 
klasow .

G ówn  przyczyn  pogorszenia jako ci wód jeziora Kórnickiego s  punktowe ród a
zanieczyszcze . Najbardziej typowymi s  zrzuty cieków, zw aszcza pochodz ce z 
gospodarstw domowych. cieki takie zawieraj  znaczne ilo ci fosforu, azotu, a tak e
liczne zanieczyszczenia mikrobiologiczne, m.in. bakterie fekalne. Pomimo tego, e
miasto Kórnik jest prawie w 100 % skanalizowane, istnieje wiele nielegalnych pod -
cze  kanalizacji sanitarnej i przemys owej do kanalizacji deszczowej miasta i cieków 
wp ywaj cych do jeziora Kórnickiego oraz bezpo rednio do jego misy (UM w Kórniku, 
WIO ). W dop ywach jeziora Kórnickiego stwierdzono wy sz  koncentracj  azotu i 
fosforu ni  w samym zbiorniku. St enie fosforu ogólnego w wi kszo ci cieków dop y-
waj cych do akwenu przekracza o warto ci odpowiadaj ce III, IV, a nawet V klasie 
czysto ci. Dop ywem charakteryzuj cym si  najwy sz  ilo ci  tego pierwiastka w ca ym
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okresie badawczym by  ciek zlokalizowany po stronie wschodniej jeziora (stan. 5), w 
pobli u zabudowa  miasta Kórnik. Wiosn  i jesieni  wody tego dop ywu zaliczono do 
IV klasy czysto ci, natomiast latem do V. Znaczne st enia fosforu, przypisane III klasie 
czysto ci, zanotowano w Kanale D bieckim oraz w rzece Kamionce (dop yw i odp yw).
Wy sza koncentracja fosforu (III klasa) oraz azotu (IV klasa) w odp ywie Kamionki w 
okresie jesiennym mog a by  spowodowana niskim stanem wód w tym cieku i brakiem 
przep ywu do jeziora Skrzynki, w wyniku czego nast pi  zastój wody i kumulacja tych 
biogenów w odp ywie i w jeziorze. 

Nie bez znaczenia dla jako ci wód powierzchniowych jest tak e dop yw zanieczysz-
cze  ze róde  obszarowych. Stanowi  one prawie po ow  wszystkich zanieczyszcze
dostaj cych si  do wód. Ich charakter, sk ad i dynamika wykazuj  na znacznie wi ksz
zmienno  w czasie i przestrzeni ni  typowe punktowe ród a zanieczyszcze  (Balce-
rzak, 2004). Zaliczono do nich zagospodarowanie zlewni oraz atmosfer . Im wi kszy
udzia  pól uprawnych w zlewni (a mniejszy udzia  lasów), tym wi kszy jest eksport 
substancji biogennych z l du, wi ksze ich adunki dop ywaj  do wód i odpowiednio 
wy sza jest wówczas trofia (Kajak, 1998). W przypadku jeziora Kórnickiego, przewa a-
j c  cz  zlewni bezpo redniej stanowi  grunty orne, dlatego nale y s dzi , i  rolnic-
two w znacznym stopniu zwi ksza st enie substancji biogennych w jeziorze i jego 
dop ywach. Przyczyn  tego jest fakt, i  nawozy naturalne i sztuczne tylko w pewnym 
stopniu s  wykorzystywane przez ro liny. Znaczna ich cz  przedostaje si  wraz z 
wodami opadowymi w g b gleby, a tak e sp ywa z pól i dostaje si  do wód powierzch-
niowych. Bezpo rednie otoczenie jeziora Kórnickiego stanowi obszar niekorzystny pod 
wzgl dem infiltracyjnym wskutek znacznej wilgotno ci gruntów, w zwi zku z tym s  to 
warunki sprzyjaj ce sp ywowi powierzchniowemu.

Jak wspomniano wcze niej równie  atmosfera mo e niekorzystnie wp ywa  na stan 
czysto ci wód. Sk ad chemiczny opadów jest uzale niony przede wszystkim od zanie-
czyszcze  py owych i gazowych powietrza atmosferycznego pochodz cych mi dzy
innymi ze szlaków komunikacyjnych. Wzd u  wschodniego brzegu jeziora Kórnickiego 
przebiega szosa Pozna  – rem, która z pewno ci  ma ujemny wp yw na zanieczyszcze-
nie powietrza i samego zbiornika. Niestety nie mo na jednoznacznie stwierdzi , w jakim 
stopniu, gdy  nie przeprowadzono analizy wody pod wzgl dem obecno ci w niej metali 
ci kich.

Jako  wody jeziora Kórnickiego na przestrzeni lat pogarsza si . Jest to wynik spo-
sobu u ytkowania zlewni oraz odprowadzania zanieczyszcze  komunalnych i bytowych 
do akwenu. wiadcz  o tym wyniki bada  uzyskanych przez WIO , OBiK  oraz bada-
nia w asne z 2005 roku. 

6. Podsumowanie i wnioski 

W pracy przedstawiono wyniki bada  fizyczno – chemicznych i bakteriologicznych 
wody z jeziora Kórnickiego, jego dop ywów i odp ywu, które zosta y przeprowadzone w 
2005 roku. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, e jako  wód jeziora jest z a, a w 
akwenie zachodzi proces post puj cej eutrofizacji. Na podstawie klasyfikacji wg Kudel-
skiej, Cydzik, Soszki (1994), wody jeziora zakwalifikowano do pozaklasowych, nato-
miast pod wzgl dem podatno ci na degradacj , jezioro Kórnickie oceniono jako poza 
kategori .
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Za stan zanieczyszczenia jeziora Kórnickiego odpowiedzialne s  w g ównej mierze 
sta e i okresowe dop ywy do zbiornika, co stwierdzono na podstawie wyników bada . O 
z ej jako ci wód cieków dop ywaj cych do jeziora wiadcz  przypisane IV i V klasie 
(wg RM  z dnia 11 lutego 2004 r.) warto ci takich wska ników jak: barwa, siarczany, 
tlen rozpuszczony, utlenialno , BZT5 oraz wska nik coli. Wi kszo  dop ywów bocz-
nych charakteryzowa a si  te  wy sz  liczebno ci  bakterii mezofilnych i psychrofil-
nych ni  sam zbiornik. Na tej podstawie mo na s dzi , e do akwenu doprowadzane s
cieki bytowo – gospodarcze.

Jak wykaza y badania, cieki dop ywaj ce do zbiornika nios  zanieczyszczenia po-
chodzenia rolniczego, bytowego i komunalnego, czyli odzwierciedlaj  one w g ównej
mierze negatywn  dzia alno  cz owieka. O wysokim stopieniu eutrofizacji zbiornika 
wiadczy y stwierdzone w 2005 roku pozaklasowe warto ci fosforu i wszystkich form 

azotu. Konsekwencj  tego by  intensywny rozwój planktonu, pogorszenie widzialno ci
kr ka Secchi’ego i wysoka zawarto  chlorofilu a.

Jezioro Kórnickie jest akwenem silnie zanieczyszczonym (poza klas ) i bardzo po-
datnym na czynniki zewn trzne (poza kategori ). Znacz cy wp yw na to maj  nie tylko 
wszystkie parametry morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe jeziora, ale tak e
negatywna dzia alno  cz owieka. Uzyskanie poprawy jako ci wody w badanym zbior-
niku jest trudne do osi gni cia i wymaga oby d ugotrwa ych dzia a  ochronnych na 
terenie zlewni. 

Jezioro Kórnickie posiada wysokie walory zarówno przyrodnicze jak i turystyczno – 
rekreacyjne, w zwi zku z tym powinno zosta  poddane intensywnej ochronie. Dzia ania
takie podj to ju  w roku 1993, kiedy to Uchwa  Nr II/12/93 Rady Gminy w Kórniku 
zatwierdzono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kórnik. 
Podano w nim ustalenia w zakresie ochrony jezior na terenie gminy, m.in. eliminowanie 
odprowadzania zanieczyszcze  do jezior ze zlokalizowanych nad nimi zabudowa  i 
kierowanie cieków poza obr b zlewni oraz niedopuszczenie do lokalizacji nowych 
ognisk zanieczyszcze . Jako ostatni etap prac mia aby by  tak e rekultywacja samych 
jezior za pomoc  odpowiednich technik rekultywacyjnych (UM w Kórniku). Niestety 
badania wody jeziora Kórnickiego w 2001 i 2005 roku nie wykaza y poprawy stanu 
czysto ci akwenu, a niektóre parametry wody jeziora uleg y nawet pogorszeniu. Na tej 
podstawie mo na wnioskowa , e aby za o enia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kórnik mog y zosta  spe nione potrzebna jest cis a wspó praca
w adz z mieszka cami miasta Kórnik.
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