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Ocenê wód jezior Maszewo, Nowogardzkie i Starzyca (pó³nocno-zachodnia Polska),

pod wzglêdem wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody œródl¹dowe bêd¹ce œrodo-

wiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych, przeprowadzono zgodnie z Rozporz¹dze-

niem Ministra Œrodowiska z dnia 4 paŸdziernika 2002 r. (Dz. U. nr 176, poz. 1455).

W jeziorach nie stwierdzono stratyfikacji termicznej, a temperatura wody nie przekra-

cza³a 22�C. Œrednioroczne natlenienie wody w jeziorach by³o w zakresie 8,1-8,9 mg O2

l-1 (w sezonie letnim notowano deficyty tlenowe w warstwie przydennej). Odczyn wody

by³ obojêtny, a stê¿enie zawiesin ogólnych wynosi³o od 48 mg l-1 (Jezioro Nowogardzkie)

do 100 mg l-1 (jeziora Starzyca i Maszewo). Stê¿enie fosforu ogólnego najwy¿sze by³o

w Jeziorze Nowogardzkim i ni¿sze w jeziorach Starzyca i Maszewo (œrednie odpowied-

nio: 1,454, 0,939 i 0,817 mg PO4
3- l-1). Najwy¿sze stê¿enia azotanów (III) i azotu amono-

wego (œrednie odpowiednio 0,150 mg NO2
- l-1 i 0,695 mg N-NH4

+ l-1) odnotowano

w jeziorze Maszewo. Natomiast jeziora Nowogardzkie i Starzyca mia³y zbli¿ony poziom

stê¿enia azotanów (III) (odpowiednio 0,022 i 0,039 mg NO2
- l-1) oraz azotu amonowego

(odpowiednio 0,217 i 0,231 mg N-NH4
+ l-1). Jeziora mia³y zbli¿one poziomy koncentracji

metali ciê¿kich, w przedziale 0,058-0,065 mg l-1 dla Zn i 0,007-0,009 mg l-1 dla Cu. Gene-

ralnie, badane jeziora nie spe³nia³y wymagañ dla bytowania ryb. WskaŸnikami dekla-

suj¹cymi by³y zawiesiny ogólne i fosfor ogólny.
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