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Słowo wstępne 

 

Motywem przewodnim powstania publikacji ,,Piękne i brudne czyli rzecz o Jeziorach 

Kartuskich” było zebranie  i opublikowanie efektów pracy uczestników kampanii ,,SOS dla 

Jeziora Klasztornego Małego” prowadzonej od maja do listopada 2014r.  przez Fundację 

,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei. Brak takiej publikacji  bardzo utrudniał  przygotowanie  

i prowadzenie kampanii. Okazało się, że informacje o kartuskich jeziorach są zamieszczone 

jedynie w kontekście innych przewodnich tematów, ponadto w sposób marginalny   

i niespójny. Nagłaśnianie złożonej problematyki jezior, zobligowało uczestników kampanii do 

inwentaryzacji przyrodniczej jezior oraz przeprowadzenia sondażowych, naukowych badań  

terenowych  i laboratoryjnych. Aktywizujące formy pracy z uczniami przyniosły również 

wymierne efekty edukacyjne i stanowią one cenny element publikacji. 

Ze względu na pionierski charakter publikacji  i duże oczekiwania co do jej treści 

(wykazały to wyniki przeprowadzonej ankiety) uzupełniono  ją wiedzą także z innych źródeł. 

W opisach zlewni i źródeł zanieczyszczeń skorzystano z obszernego opracowania projektu 

,,Rekultywacja jezior kartuskich, 1996r” Zakładu Ekologii Instytutu Ochrony Środowiska 

Oddz. Gdański. Na podstawie informacji publikowanych w lokalnej prasie, opracowano  

i dołączono do książki kalendarium działań na rzecz ratowania jezior kartuskich. Jest to cenny 

materiał, który ułatwi ewaluację i pomoże określić kierunek dalszych działań. 

Publikacja jest rezultatem pracy pięciu autorów. Dwóch wywodzi się z gdańskiego 

środowiska naukowego, dr Dorota Burska z Instytutu Oceanografii UG, dr Barbara Wojtasik 

z HydroBioLab, trzech kolejnych to nauczyciele, mgr Izabela Bystron i dr Anna Bychowska  

z I LO w Kartuzach oraz mgr Teresa Dyl-Sosnowska. W treści tej książki uwidaczniają się 

zalety i wady pracy zespołowej, naturalnej dla tego typu opracowań ze względu  

na indywidualność autorów, jak i w zachowanej bazie źródłowej poszczególnych rozdziałów.   

Oddając w ręce czytelnika publikację przedstawiającą niezwykle złożony problem 

kartuskich jezior zdajemy sobie sprawę z występujących w niej słabości. Mamy jednak 

nadzieję, że trud autorów opracowań i wykonawców zostanie życzliwie przyjęty przez 

użytkowników jezior  i zachęci ich do włączenia się w działania prowadzące do przywrócenia 

im  pierwotnych walorów przyrodniczych i użytkowych. 



 

W sposób szczególny dziękuję panu Romanowi Apolinaremu Reglińskiemu  

za udostepnienie materiałów i przepięknych przedwojennych zdjęć, dzięki którym opisy  

jezior  zawierają odniesienia historyczne.  

Pragnę w imieniu autorów serdecznie podziękować także dyrekcji I LO im.  

H. Derdowskiego za otwarte serce i drzwi szkoły oraz pogratulować wspaniałych nauczycieli 

i uczniów, którzy  przeprowadzili i opracowali ankietę oraz  przygotowali konferencję 

promującą publikację.  

Dziękuję także wolontariuszom: Grażynie Żakowskiej za korektę tekstu, Beacie 

Grzenkowicz  za przygotowanie programu artystycznego, Magdalenie Jezierskiej za pomysły 

graficzne, Witoldowi Sieciechowskiemu za wsparcie merytoryczne. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom ,,Kampanii SOS dla Jeziora 

Klasztornego Małego”, których efekty pracy zamieszczone są w tej publikacji: Paniom Izabeli 

Bystron i Annie Bychowskiej i uczniom z I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach, 

szczególnie Małgorzacie Szczypior i Aleksandrze Ustowskiej za prezentację; Karolinie 

Słomiana, Weronice Landowskiej za spot reklamowy; Zuzannie Paluch  za plakat, ulotkę  

i prezentację; Alicji Hildebrandt, Weronice Gołąbek, Katarzynie Armatowskiej, Kornelli 

Jankowskiej i Monice Kwidzińskiej za piosenkę; Pani Edycie Ropella, nauczycielce  

i uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, szczególnie 

Mateuszowi Ropella za logo kampani; Mateuszowi Gackowskiemu i Filipowi Zarach  

za piosenkę oraz pani Zycie Wicka i uczniom z Zespołu Szkół Technicznych, szczególnie 

Rafałowi Bobkowskiemu i Pawłowi Reiter  za przesłanie kampani.  

Realizacja tego przedsięwzięcia okazała się możliwa dzięki Starostwu Powiatowemu 

w Kartuzach, które w dużej mierze sfinansowało tę pozycję. 

 

Teresa Dyl-Sosnowska 

 

 

 

 

 



 

Wnioski z przeprowadzenia ankiety na temat kartuskich jezior 

W październiku 2015r. wśród mieszkańców powiatu kartuskiego przeprowadzono 

ankietę na temat jezior kartuskich. W badaniu tym wzięło udział 103 osób, w tym 78 kobiet 

oraz 25 mężczyzn. Zdecydowaną większość, bo aż 75% ankietowanych, stanowiły osoby  

w wieku poniżej 25 lat, natomiast  powyżej 55 lat ok.5%. Najwięcej ankietowanych posiadało 

wykształcenie podstawowe (56 osób), następnie średnie (21 osób), wyższe (16 osób)  

oraz zasadnicze, zawodowe i innym (po 5 osób). Ankieta składała się z 12 pytań: 

1. Ile jest jezior kartuskich?  

………………. 

2. Jakie nazwy mają jeziora kartuskie ? 

……………………………………………………………………………… 

3. W jaki sposób użytkuje Pan/i jeziora kartuskie? 

a) turystycznie                          b)  łowię ryby                   c)  uprawiam sporty wodne   

d)  w inny sposób     ……………………………………………. 

4. Jaką wartość mają dla Pana/i jeziora kartuskie? (prosimy zaznaczyć  cyfrę na skali 0-10) 

0 – 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

5. W jakim stopniu czuje się Pan/i odpowiedzialny/odpowiedzialna za stan ekologiczny 

jezior kartuskich? (prosimy zaznaczyć  cyfrę na skali 0-10) 

0 – 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

6. Czy uważa Pan/i, że użytkownicy jezior kartuskich mają wpływ na ich stan ekologiczny? 

a) TAK     b) NIE 

7. Czy według Pana/i istnieje wystarczający dostęp do informacji o stanie ekologicznym 

jezior ? 

a) TAK     b) NIE 

8. Czy według Pana/i informacja o jeziorach kartuskich jest wystarczająca ? 

a) TAK     b)  NIE 

9. Gdzie najczęściej znajduje Pan/i potrzebne informacje o jeziorach kartuskich?  (można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi)  

a) w książkach                        b)  w internecie                            c)  w gazetach   

d)     w radiu                              e) w TV                                           f) od sąsiada                 

g)    inne ( prosimy podać)  ……………………………………………… 

10. Jakich informacji według Pana/i brakuje o jeziorach? 

…………………………………………………………………………………… 



 

11. Czy uważa Pan/i, że powinna powstać publikacja na temat jezior kartuskich? 

a) TAK        b)  NIE 

12. Jakie według Pana/i informacje powinna zawierać publikacja o jeziorach kartuskich? 

………………………………………………………………………………………… 

Wśród 103 ankietowanych tylko 20 osób, tj. ok.19% potrafiła wymienić wszystkie 

nazwy jezior kartuskich. Z ankiety wynikało, że najbardziej znanym jeziorem kartuskim  

jest jezioro Klasztorne Małe (73 osoby), a zaraz po nim Klasztorne Duże (72osoby). Najmniej 

znanym jeziorem jest Jezioro Mielenko (32 osoby). Ankietowani głównie opowiedzieli się, 

|że użytkują jeziora kartuskie w celach turystycznych (62osoby), łowią ryby (17),  

czy uprawiają sporty wodne (12).    

Dla większości osób jeziora kartuskie mają wartość 5 w skali dziesięciostopniowej. 

Jedynie 8 osób stwierdziło, że jeziora nie mają dla nich żadnej wartości. Na pytanie  

„Czy użytkownicy jezior kartuskich mają wpływ na ich stan ekologiczny” 86 osób 

odpowiedziało  zdecydowanie tak, 16 osób opowiedziało się, że nie, zaś 1 osoba nie miała  

na ten temat zdania. 

Zdecydowana większość, bo aż 78 osób stwierdziło, że brakuje informacji  

o stanie ekologicznym kartuskich jezior. Podobna ilość osób opowiedziała się  

za publikacją na ich temat. Informacje, o które najczęściej zapytaliby nasi ankietowani, 

dotyczyły  stanu ekologicznego wody w jeziorach oraz podstawowych informacji  

o akwenach kartuskich. Poszukując informacji o jeziorach ankietowani najczęściej 

korzystaliby z Internetu (57osób).  

Wyniki z przeprowadzonej ankiety jednoznacznie utwierdziły nas, autorów poniższej 

publikacji, o potrzebie i konieczności usystematyzowania wiedzy na temat kartuskich jezior  

i skoncentrowania jej w jednym dokumencie.   
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1. Historia jezior kartuskich (Teresa Dyl-Sosnowska) 

Pojezierze Kaszubskie jest najpiękniejszym regionem Polski. W samym sercu tej 

przepięknej krainy leży miasto Kartuzy. W pagórkowaty krajobraz miasta wkomponowane są 

cztery jeziora: Jezioro Mielenko, Jezioro Karczemne, Jezioro Klasztorne Małe i Klasztorne 

Duże. Jeziora te,  otoczone lasami i widokowymi wzniesieniami, nadają unikalny charakter 

miastu, które nazywane jest także perłą  regionu.   

Kaszuby, wyróżniające się niespotykaną w przyrodzie różnorodnością, są tak piękne,  

że od zarania dziejów  powstawały legendy , które tłumaczyły ich genezę szczególną 

interwencją Pana Boga. Najbardziej znana jest legenda o tym, jak to Pan Bóg stwarzał świat   

i z wielkiego worka wyjmował skarby przyrody i rozdawał wszystkim regionom, zapomniał 

jednak o Kaszubach. I dopiero po interwencji Anioła Kaszubów, dał im te wszystkie 

piękności, które pozostały na dnie worka. Ze względu na bogactwo przyrodniczych form, 

Ziemia Kaszubska nazywana jest także Szwajcarią Kaszubską. Nazwa ta ma jednak wielu 

przeciwników, ponieważ Kaszuby znajdują się w Polsce i tylko na mapie Polski możemy  

je odnaleźć.  

 

Pojezierze Kaszubskie jest najdalej na zachód wysuniętą częścią Pojezierza 

Pomorskiego.Od północy ogranicza go pradolina Redy i Łeby, od wschodu przylega delta 

Wisły. Od zachodu ograniczają go Wzgórza Szymbarskie ze szczytem Wieżyca 
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(328m.n.p.m.),  a na południe w dolinie sandrowej, na terenach  zbudowanych ze żwirów  

i piasków, leżą Bory Tucholskie. 

Obszar Pojezierza położony jest  w północno – wschodniej części woj. pomorskiego, 

w  bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta i należy administracyjnie w całości do powiatu 

kartuskiego. Jest to najpiękniejszy teren na Kaszubach ,charakteryzujący się niezwykle 

malowniczym krajobrazem i różnorodnością siedlisk. Bogactwo krajobrazowe  pochodzi  

z częstego przeplatania się kontrastowych form rzeźby terenu - wniesień i dolin, stromych 

parowów i łagodnych basenów, jarów i stromościennych pagórków. Budowa podłoża  

i ukształtowanie powierzchni to wynik działalności plejstoceńskich zlodowaceń, a przede 

wszystkim ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. 

Spływające z topniejącego  lądolodu  wody wyżłobiły głębokie rynny, przecinające 

pojezierną wysoczyznę, pozostawiły po sobie wąskie rzeki, jeziora i oczka wodne, dzięki 

którym region kaszubski zasługuje na miano pojezierza. Jest tu ponad 1100 jezior, z czego 

ponad 500 to zbiorniki o powierzchni powyżej 1ha. Są to najczęściej jeziora rynnowe,  

o wydłużonym kształcie i mało zróżnicowanej linii brzegowej. Taki właśnie kształt i linię 

brzegową mają jeziora kartuskie. 

 
Widok na Jezioro Klasztorne i okolice z wieży widokowej na Górze Spiczastej, 1906 r. 

/Widokówka ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/ 

 

Historia jezior kartuskich nieodłącznie związana jest z ich pochodzeniem 

geograficznym  a ta późniejsza także z pobytem na tych terenach w latach 1382 - 1823 

zakonu Kartuzów. 
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Kartuzy. Widok na Jezioro Klasztorne Małe i dawne zabudowania poklasztorne zakonu kartuzów, ok. 1910.                                                                                                                                  

/Widokówka ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 

 

Nikogo zatem nie dziwi, że właśnie tu, w 1382 r. założyli swój klasztor kartuzi  

i nazwali go ,,Kartuzją, Rajem Błogosławionej Maryi na Kaszubach koło Gdańska”.  

Od nazwy zakonu wzięła nazwę nie tylko osada przyklasztorna, ale także w późniejszym 

czasie pięknie wkomponowane w krajobraz, obecnego miasta, cztery jeziora kartuskie – 

Jezioro Mielenko, Jezioro Karczemne, Jezioro Klasztorne Małe i Jezioro Klasztorne Duże. 

Zakonnicy byli wierni swojej regule i szanowali urodę krajobrazu, ale na użytek gospodarczy 

dokonali wiele zmian w charakterze kartuskich jezior.  

 

 

Widok kartuzji Kaszubskiej w 1678 roku – sztych Izaaka Saala 

/Widokówka ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 
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Na zachowanych mapach i planach mamy świadectwa przekształceń krajobrazu,  

np. prowadzących do poszerzenia i pogłębienia naturalnych strumieni, obniżenia lustra jeziora 

czy też tworzenia stawów. Tak stało się z dzisiejszym Jeziorem Karczemnym, którego brzegi 

uległy na przestrzeni wieków oddaleniu od brzegów dzisiejszego Jeziora Klasztornego,  

a klasztor przez uregulowanie strumienia zyskał siłę napędową dla klasztornego młyna.  

Ze względu na położenie jezior w środku osady, także w późniejszym czasie, w celach 

użytkowych dokonywano zmian w krajobrazie jezior. 

W okresie założenia klasztoru kartuzów Jeziora Klasztorne Duże i  Klasztorne Małe 

stanowiły jedną całość i zwano je Jeziorem Wielkie Grzybno. Przez pewien czas  nazywano 

go Jeziorem  Klasztornym. W 1876 roku, kiedy podjęto decyzję o budowie drogi z Kartuz  

do Prokowa, rozdzielono go groblą i mostem. Jego północną część  nazwano Jeziorem 

Klasztornym Dużym, a część przyklasztorną – Jeziorem Klasztornym Małym. Od strony 

południowo-wschodniej nadal widać fragmenty grobli i most, który stał się ciekawym 

punktem widokowym. Roztacza się z niego rozległy widok na najpiękniejsze miejsca  

w Kartuzach: Jezioro Klasztorne Małe z Wyspą Łabędzią, Gaj Świętopełka z Aleją Filozofów, 

budynki klasztorne i kościół poklasztorny, a także na Jezioro Klasztorne Duże z pięknie 

zalesionym brzegiem. 

Jezioro Karczemne  nosiło nazwę Małe Grzybno ( Lacus Minor Grzibino), a od 1675r. 

do dziś nazywane jest Jeziorem Karczemnym, od karczmy wybudowanej przez zakonników 

kartuzów dla swoich pracowników i robotników dniówkowych przy ul. Jeziornej. Kartuskie 

jeziora to jeziora przepływowe. Z Jeziora Mielenko wody prowadzone są niewielkim ciekiem 

do Jeziora Karczemnego,  z którego  odpływają  ku północy, do Jeziora Klasztornego Małego, 

skąd  płyną  do Jeziora Klasztornego Dużego i Klasztornej Strugi. 
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Struga Klasztorna koło Grzybna (1910) /Ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/ 

Jezioro Mielenko, dawna nazwa łacińska Melno, a polska Mielno,  położone jest  

w zachodniej części miasta przy ulicy Chmieleńskiej. Ma powierzchnię 10,17 ha i znajduje 

się na wysokości 204 m n.p.m.  

 

Kartuzy. Jezioro Mielenko /Foto: Roman Apolinary Regliński/. 
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Wody jeziora zasilane są własnymi źródłami oraz wodami z opadów deszczowych  

i z pobliskich strumyków leśnych, a ich nadmiar spływa rowem do Jeziora Karczemnego. 

Niestety, obecnie jest to jezioro zarastające i odwiedzane jedynie przez wędkarzy. 

Mieszkańcy ul. Chmieleńskiej często nie znają nawet  jego nazwy. U schyłku XVI w.,  

na południowym, wysokim brzegu jeziora Mielenko  założono  klasztorną hutę szkła, którą  

w roku 1609 zamieniono na cegielnię. Budynek cegielni, zbudowany z czerwonej cegły, stoi 

tam do dziś.   

Jezioro Karczemne położone jest po zachodniej stronie miasta Kartuzy. Wzdłuż ulic 

Jeziornej i Zamkowej ma niskie brzegi, natomiast część południowo-zachodnia 

charakteryzuje się wysokimi brzegami, przechodzącymi w zalesione wzgórza. Powierzchnia 

jego wynosi 44 ha, głębokość około 3,5 m i długość 1300 m. Jezioro to położone jest 

najwyżej wśród kartuskich jezior, na wysokości 203,9 m n.p.m., czyli jest aż 2,4 m wyżej niż  

Jezioro Klasztorne Małe , które znajduje się na wysokości 201,5 m n.p.m. W czasach istnienia 

klasztoru, zakonnicy wykorzystywali różnice poziomów jezior do celów gospodarczych. 

Wodą z Jeziora Karczemnego, która płynęła do Jeziora Klasztornego Małego rzeką 

Słupianką, nawadniano wielkie ogrody eremowe, wypełniano nimi stawy rybne  

i wykorzystywano do poruszania młynu wodnego.  

Od 1675 roku nadmiar wód z Jeziora Karczemnego odprowadzano także drugim, 

wykopanym kanałem. Jak wynika z planu sytuacyjnego, wykonanego w 1750 r. przez Jerzego 

Stankiewicza, kanał zaczynał się od strony północnej jeziora i ciągnął się pomiędzy dawnym 

kościołem pw. św. Katarzyny a figurą św. Brunona aż do Jeziora Klasztornego. Dostarczał  

on wodę dla dworu, obór i stajni. 

W latach 1903-1920 nad Jeziorem Karczemnym prowadzony był przez Leona 

Noetzela Dom Zdrojowy, zwany z niemiecka Krug-See. Był to ciepło - leczniczy zakład 

kąpielowy, który oferował kuracjuszom ciepłe kąpiele lecznicze i borowinowe, a także 

przejażdżki łódką, polowania wodne i łowienie ryb na wędkę.  
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„Dom Zdrojowy Noetzla” nad Jeziorem Karczemnym. 

(Ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego) 

 

Jezioro Klasztorne Małe o powierzchni zaledwie13,7 ha i linii brzegowej 1850 m jest  

najgłębszym spośród kartuskich jezior. Jego głębokość sięga nawet do 20 m. Stanowi ono  

najpiękniejszy skrawek kartuskiego krajobrazu. Pięknie ukształtowane zbocza porasta las 

bukowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartuzy Jezioro Klasztorne Małe.  

/Widokówka ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 
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W pobliżu zespołu poklasztornego nad Jeziorem Klasztornym znajduje się kompleks 

leśny zwany Gajem Świętopełka, wzdłuż którego brzegiem jeziora prowadzi alejka 

zagospodarowana w 1890 roku, zwana Aleją Filozofów. Dawniej była ona miejscem 

rozmyślań braci zakonnych. Dzisiaj prowadzi do Wyspy Łabędziej, gdzie odbywają się 

imprezy plenerowe.  

  

Widok z Alei Filozofów na dawny kościół kartuzów i Jezioro Klasztorne.                                            

Reprodukcja drzeworytu E. Limmera z 1898 r.  /Ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 

 

W okresie międzywojennym, od 1935r.,właśnie nad tym  jeziorem znajdowały się 

Łazienki Miejskie z basenami i plażą oraz kawiarnią i cukiernią. Zostały rozebrane w czasie 

wojny przez Józefa Starka. Warto zaznaczyć, że w 1940 r. jeszcze stały, ponieważ 

odnajdujemy je na jednym ze zdjęć ze zbioru Romana Apolinarego Reglińskiego. 
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Dawne Łazienki Miejskie nad Jeziorem Klasztornym Małym. Wybudowano je w 1935 r.  

/Widokówka ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 

 

Gaj Świętopełka był ulubionym miejscem spotkań towarzyskich, a Jezioro Klasztorne 

kąpieliskiem. 

 

Kartuzy. Fragment Łazienek z okresu międzywojennego.                                                                                          

 /Foto: ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 
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Jezioro w porze zimowej zamieniało się w lodowisko i stanowiło  miejsce uprawiania  

sportów mieszkańców Kartuz. 

 

Kartuzy. Jezioro Klasztorne Małe w porze zimowej.                                                                                           

 / Ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 

 

 

Nad Jeziorem Klasztornym w 1927 roku wybudowano dwa baseny po 25 m  

i trampolinę o dwu poziomach (2,5 m i4,5 m). Obywały się tam liczne zawody sportowe  

i nauka pływania. Po II wojnie światowej, przy Gaju Świętopełka z prawej strony, była 

prywatna przystań kajakowa. Starsi mieszkańcy Kartuz, pamiętają, że wypożyczali tam łódki 

i kajaki. Po drugiej stronie jeziora, od strony osiedla XX - lecia znajdowała się stanica 

harcerska. Pan Edward Chlebba, w latach 1937-1954, mieszkał nad Gajem Świetopełka. 

Wspomina, że kartuskie jeziora były bardzo użyteczne dla mieszkańców Kartuz, łowiono  

w nich ryby, kąpano się, uprawiano sporty wodne, (sam posiadał własny kajak), myto się  

i płukano pranie. Woda w Jeziorze Klasztornym Małym, była bardzo czysta i gdy instalacja 

wodociągowa zimą zamarzała, z wykopanej w lodzie przerębli, czerpano wodę do spożycia. 

W jeziorze żyły wszystkie słodkowodne gatunki ryb – węgorze, liny, okonie, krąpie itp. 
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Zawody wędkarskie nad Jeziorem Klasztornym Małym.                                                                   

 /Widokówka ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 

 

Pan Chlebba zapamiętał ciekawe wydarzenie, gdy Rosjanie wkroczyli do Kartuz,  

na zamarzniętym jeziorze stało działo pancerne, które na jego oczach zatonęło. Od 1963r. gdy 

wybudowano w Kartuzach szpital, woda w jeziorze zaczęła śmierdzieć, a na powierzchni 

często widziano martwe ryby. Z czasem do jeziora odprowadzać zaczęli także ścieki 

mieszkańcy przybrzeżnych domków i budowanych zakładów produkcyjnych. Z przykrością 

należy stwierdzić, że mimo ogromnego zaangażowania władz powiatu, gminy  w ratowanie 

jezior, nadal do jezior kartuskich odprowadzane są nielegalnie ścieki. Przykładem jest zrzut 

cebuli i groszku z pobliskiej zamrażalni, który miał miejsce 12 lutego 2013r. 

 

Fot. Urząd Miasta w Kartuzach 



 
18 

Historia jezior kartuskich 
 

Groszek i cebula wyciekły ze studzienek kanalizacyjnych wprost do Jeziora Klasztornego  

w Kartuzach . Jedna z legend głosi (Informator Krajoznawczy Izabela Trojanowska 1983r.),  

że na dnie tego jeziora leży olbrzymia bryła bursztynu, która ma wartość połowy Kaszub. 

Wypłynie ona dopiero wtedy, gdy w czasie straszliwej wojny zginą źli ludzie i ci dobrzy żyć 

będą w wielkiej nędzy i głodzie. Wtedy bursztyn się pojawi i pozwoli zaspokoić głód. 

Niestety, obecnie na dnie właśnie tego jeziora, jak wykazały badania naukowe, znajduje się 

ogromny ładunek trucizn i zanieczyszczeń, z którym jezioro bez pomocy dobrych ludzi sobie 

nie poradzi. Na pewno, gdy go oczyścimy, stanie się znów piękne i bardziej cenne  

niż  drogocenny bursztyn.  

Jezioro Klasztorne Duże jest największym kartuskim jeziorem. Powierzchnia jego 

wynosi 57,5 ha, długość linii brzegowej 4100 m, a głębokość 8,5 m. Od strony Prokowa 

wpływa do niego niewielki strumyk, a koło Grzybna wypływa Struga Klasztorna. Jezioro  

jest szczególnie piękne, gdy w jego wodach odbijają się okalające go lasy. 

 

Jezioro Klasztorne Duże. Widok od strony wsi Grzybno /Widokówka ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego/. 

Warto zaznaczyć, że w niewielkiej odległości od Kartuz znajdują się jeszcze dwa 

jeziora, pięknie położone na tle Zamkowej Góry, jezioro Ciche i tajemnicze, trudnodostępne, 

położone na wysokości aż 218 m n.p.m., w głębokim sosnowo - świerkowym lesie, Jezioro 

Czarne. 
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Kartuzy. Jezioro Ciche dawniej. (Ze zb. Romana Apolinarego Reglińskiego) 

 

 

Jezioro Ciche. (Foto: Roman Apolinary Regliński) 
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Kartuzy. Jezioro Czarne, położone na wysokości 218 m n. p. m.                                                     

(Widokówka z roku 1910, ze zb. Romana A. Reglińskiego) 

 

 

 

 

Jezioro Czarne. (Foto: Roman Apolinary Regliński) 
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2. Zlewnia jezior kartuskich (Teresa Dyl-Sosnowska) 

Szukając przyczyn zanieczyszczeń jezior kartuskich konieczna jest analiza  

ich położenia i ich zlewni. Jeziora te położone są na Pojezierzu Kaszubskim, region ten 

nazywany jest także Ziemią Kaszubską a popularnie Kaszubami. Kaszuby zajmując duży 

fragment północnej Polski na Niżu Środkowoeuropejskim, który charakteryzuje się 

zróżnicowaną budową geologiczną, rzeźbą terenu, klimatem, stosunkami wodnymi  

i glebowymi oraz szatą roślinną. Administracyjnie położone są w północno – wschodniej 

części woj. pomorskiego, w  bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta i należą administracyjnie 

w całości do powiatu kartuskiego.  

Powiat kartuski ma głównie polodowcowa rzeźbę terenu, a wic przewagę wzgórz 

morenowych (czołowych i dennych). Z postoju lądolodu (około 13 tys. lat temu) pozostały 

"kaszubskie góry" z rumowiskami skalnymi. Polodowcowe rynny przecinają powiat kartuski 

w wielu miejscach tworząc przepiękne jeziora. W powiecie kartuskim jest 173 jezior  

o powierzchni przekraczającej 1 ha, a  mniejszych - jak twierdza geografowie - jest kilkaset. 

Blisko połowa ogólnej powierzchni powiatu (48,3 %) stanowią obszary podlegające różnym 

formom ochrony. Istnieje obecnie 14 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 847,96 ha. 

Jedenaście rezerwatów znajduje się w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, natomiast 

pozostałe - poza jego granicami. Najwięcej rezerwatów, bo aż 11, znajduje się na terenie 

gminy Kartuzy.  

Powiat kartuski dawniej utrzymywał się głównie z rolnictwa, rybołówstwa jeziornego  

i leśnictwa. Dzisiaj zmienia oblicze. Położony blisko Trójmiasta, z dobrą komunikacją staje 

się ważnym zapleczem rekreacyjnym dużej aglomeracji. Rozwija się turystyka sezonowa  

i odpoczynek sobotnio - niedzielny. Stolicą tej krainy są  Kartuzy. Miasto było siedzibą 

powiatu wcześniej (od 1818 r.) niż uzyskało oficjalnie prawa miejskie ( 1923 r. ). Powiat 

kartuski dzieli się na 8 gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, 

Stężyca, Sulęczyno, i Żukowo. Obszar powiatu zamieszkuje ponad 100 tys. ludzi a ogólna 

powierzchnia użytkowa gruntów wynosi ponad 112 tys. ha. 

Cztery jeziora kartuskie leżą w centrum miasta Kartuzy, w obniżeniu terenu,  w rynnie 

polodowcowej, natomiast zabudowa miasta Kartuzy koncentruje się na stokach okalającej 

jeziora wysoczyźnie morenowej. Z uwagi na różnicę poziomów, sięgającą ok.15-20 m, jeziora 

są naturalna zlewnią wód spływających z obszaru miasta i jego terenów. 
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Ukształtowanie terenu oraz połączenie jezior powoduje naturalny odpływ wody  

w kierunku Jezioro Mielenko –> Jezioro Karczemne -> Jezioro Klasztorne Małe –> 

Jezioro Klasztorne Duże –> Klasztorna Struga –> Słupnia –> Radunia –> Motława. 

Jezioro Mielenko jest najbardziej zaniedbanym wśród kartuskich jezior. Prawie  

na całej długości  jest ono zarośnięte roślinnością szuwarowa co utrudnia kontakt z wodą,  

a także nie nadaje się do uprawiania turystyki pieszej. 

Jezioro Karczemne to niewielki polimiktyczny zbiornik znajdujący się pod  

bezpośrednim wpływem Kartuz. W jego bezpośrednim otoczeniu przeważają tereny 

użytkowane rolniczo. Wzdłuż wschodniego brzegu  zbiornika ciągną się zabudowania miasta 

Kartuzy. Obrzeża w części północno-zachodniej są mało dostępne, ze względu  

na występujący tam szeroki pas roślinności szuwarowej, a cała część wschodnia niedostępna 

jest ze względu na ciągnące się aż do linii wodnej posesje. Jedynie w rejonie południowo-

zachodnim, na niewielkim odcinku jezioro może być wykorzystane do turystyki pieszej. 

  

Schemat Jeziora Karczemnego z uwzględnieniem rejonu największej antropopresji /Cydzik i in. 1992/ 

 

Jezioro Klasztorne Małe jest jeziorem śródmiejskim położonym  

w obrębie Kartuz. Od południa prowadzi do niego ciek, z Jeziora Karczemnego a odpływ 

wód, następuje ku północy, do Jeziora Klasztornego Dużego, przez który przepływa 

Klasztorna Struga. Południowo – wschodni brzeg jest podmokły i porośnięty pasem 

roślinności, łąk podmokłych, jedynie na północno-zachodnim brzegu znajduje się las i ścieżka 

spacerowa. 
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Schemat Jeziora Klasztornego Małego z uwzględnieniem rejonu największej antropopresji /Cydzik i in. 1992/ 

Jezioro Klasztorne Duże  od południa jest zasilane wodami z Jeziora Klasztornego 

Małego oraz wodami Klasztornej Strugi, uchodzącej do północno-zachodniego krańca 

zbiornika. Odpływ stanowi Klasztorna Struga odpływająca ku północnemu wschodowi.  

W bezpośrednim otoczeniu jeziora przeważają tereny zalesione. Pola uprawne znajdują się 

jedynie na północnym brzegu jeziora. Na południowym krańcu są zabudowania miasta 

Kartuzy.  

 

Schemat Jeziora Klasztornego Dużego  z zaznaczeniem przepływu przez nie wód /Cydzik i in. 1992/ 
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Obszar należący do jezior – ich zlewnia ma około 14 km
2
, w tym prawie 70% 

stanowią lasy i nieużytki. Na stan ekologiczny jezior wywiera wpływ obszar zurbanizowany 

 i rolniczy przyległy do jezior, w tym całe miasto Kartuzy. Obszar miasta Kartuzy, w skład 

którego wchodzą jeziora: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże zajmuje 

powierzchnię ok. 6 km
2
( w tym jeziora 1,3 km

2
). Długość linii  brzegowej wszystkich jezior 

wynosi ok.10 km, w tym na długości ok.10 km stanowi ona granicę zabudowy miejskiej. 

Stosunek powierzchni miasta do wielkości powierzchni zlewni wskazuje na możliwość 

bardzo niekorzystnego oddziaływania  miejskich procesów metabolicznych na środowisko 

jezior. Obszar zwartej zabudowy miejskiej wynosi około 2 km
2
 i jest zamieszkały przez  

ok. 17 tys. osób. Są to wskaźniki wysokiego skoncentrowania źródeł zanieczyszczeń  

i eutrofizacji, stanowiące największe zagrożenie dla jezior. 

Wpływ rozwoju miasta Kartuzy na stan jezior 

Kartuzy były małą przyklasztorną osadą, której  powstanie związane jest z przybyłym 

na te ziemie w 1382 r. zakonem Kartuzów. Zakonnicy zajęli  obszar wokół Jeziora 

Klasztornego i przez dłuższy czas zajmowali prowizoryczne zabudowania klasztorne.  

Z czasem przy zabudowaniach klasztornych powstała osada zagrodników, którzy pracowali 

na potrzeby klasztoru (wymieniona jest ona w akcie erekcyjnym kościoła parafialnego  

w Kiełpinie z 21 października 1391r.). Prawdopodobnie osada ta mieściła się przy wschodnim 

brzegu Jeziora Karczemnego, czyli  wzdłuż obecnej ulicy Jeziornej i przylegającym do niej 

początkiem ulicy Gdańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekontrukcja planu Kartuz sprzed 1850 roku według Stankiewicza 
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 Około 1670 r. w dokumentach klasztoru jest wzmianka, że we wsi Kartuzy  

jest karczma, krawiec i gorzelnik. Z czasem przyklasztorna wieś nabierała  charakteru 

miejskiego osiedla. Zamieszkana była początkowo przez grupę rolniczą, wśród której dużą 

grupą byli robotnicy rolni. 

Intensywny rozwój i rozbudowa miasta nastąpiła w latach 1819 -1910 . W  1819 r. 

było 31 budynków mieszkalnych, a w 1910 r. już 265. Liczba gospodarstw domowych w tym 

czasie wzrosła z 79 do 739. Budownictwo w Kartuzach opierało się na inicjatywie osób 

prywatnych, którym udało się zgromadzić odpowiednie środki. W latach 1920-30 osoby takie 

wybudowały w Kartuzach 19 domów mieszkalnych, miasto udzieliło im pomocy, 

przydzielając tereny budowlane. Już na początku stulecia uznano, że Kartuzy i okolice  

są "zdrowe", a powstałe jeszcze w XIX wieku Towarzystwo Upiększania Kartuz zachęcało  

do odwiedzania tej miejscowości. 

Z każdym rokiem wzrastała liczba zabudowań i mieszkańców. 29 marca 1923 roku 

Kartuzy otrzymały prawa miejskie i stały się klimatycznym kurortem Szwajcarii Kaszubskiej. 

Miały wtedy 1800 mieszkańców.  

W 1903 r. założono  w Kartuzach wodociąg i wybudowano dwie studnie  głębinowe. 

W 1935 r. z powodu wzrastającej liczby mieszkańców wybudowano jeszcze trzecią studnię. 

Niektóre budowle urzędowe, budynki mieszkalne oraz hotele i pensjonaty zostały 

skanalizowane. Oczyszczalnię ścieków posiadała rzeźnia wybudowana w 1911/1912r.  

Już przed I wojną światową Niemcy opracowali projekt sieci kanalizacyjnej dla Kartuz  

i rozpoczęli jej budowę. Podłączono jednak tylko 17 domów. Z powodu trudności 

finansowych i technicznych prace zostały przerwane, a w okresie międzywojennym  

nie podjęto realizacji tej inwestycji.                                                                                                                   

Po drugiej wojnie światowej, w latach 40 i 50 ludność powiatu stopniowo malała,  

co miało związek z rozwojem przemysłu w Trójmieście, oraz z opuszczaniem tych ziem przez 

Niemców. Sama stolica się jednak powiększała ze względu na przyjazd urzędników  

oraz nauczycieli z centralnej Polski. Dopiero w latach sześćdziesiątych liczba mieszkańców 

powiatu zaczęła powoli rosnąć. Nastąpił rozwój przemysłu, głównie rolno-spożywczego  

oraz budowlanego. W ten sposób do jezior przez szereg lat napływały nieoczyszczone ścieki 

bytowe i wody opadowe z Kartuz, a także za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej, deszczowej, 

z dróg wody opadowe z terenów zabudowanych miasta.  
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Praktycznie do lat 70-tych Kartuzy nie posiadały zorganizowanego systemu 

odprowadzania ścieków sanitarnych. Ścieki te odprowadzane były do indywidualnych szamb 

przy budynkach jednorodzinnych, większych zbiorników przy budynkach użyteczności 

publicznej (np. szkołach, zakładach produkcyjnych itp.) oraz pięć szamb osiedlowych o dużej 

pojemności. Największe szamba zbiorcze funkcjonowały na terenie osiedli (osiedle XX 

Lecia, osiedle wojskowe -2 bloki przy ul. Bielińskiego,  osiedle Derdowskiego oraz Nowe 

Osiedle). 

Ścieki były prawdopodobnie spuszczane z pojazdów asenizacyjnych do Jeziora 

Klasztornego Dużego. Większość szamb nie była szczelna i część zanieczyszczeń wsiąkała  

do ziemi, mogąc migrować w kierunku jezior. W mieście  funkcjonowały kolektory 

kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej , uchodzące do jezior Karczemnego (60-65%), 

Klasztornego Małego (35-40%) i Klasztornego Dużego 5-10%). Część szamb,  

w szczególności dwa szamba osiedlowe, posiadały przelewy włączone w sieć ogólnospławną  

i tą drogą ścieki bytowo-sanitarne dostawały się bezpośrednio do jezior. 

Możliwe były także  nielegalne podłączenia ścieków sanitarnych z poszczególnych 

posesji do sieci kanalizacji deszczowej oraz bezpośrednie odprowadzanie ścieków do jezior  

z domostw zlokalizowanych nad ich brzegami. Przez wiele lat, do Jeziora Klasztornego 

Małego spływały ścieki ze Szpitala Rejonowego w Kartuzach (ścieki te po podczyszczeniu  

w osadniku Imhoffa i złożu koksowym oraz chlorowaniu były odprowadzane do jeziora  

co najmniej przez 10 lat). Dopiero od połowy lat 70-tych rozpoczęto porządkowanie 

gospodarki ściekowej miasta. Wówczas to, część ścieków z terenów zabudowy 

wielorodzinnej, kolektorami ogólnospławnymi skierowano do Klasztornej Strugi, cieku 

wypływającego z jeziora Klasztornego Dużego. Zaczęto też budowę mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków. Niestety, realizowano ją w tempie ślimaczym  

i nie dotrzymywano kolejnych terminów. Z uwagi na pogarszający się stan jezior,  w latach  

1980-1981 rozpoczęła się społeczna dyskusja .W 5 numerze ,,Pomeranii” 1981 na str.45-46 

ukazał się artykuł ,,Kartuskie jeziora. Nadzieje” Barbara Pisarek, działaczka ZKP opisywała 

w nim Jezioro Klasztorne Małe ,,Ilość siarkowodoru przekroczyła tu granice toksyczności  

dla wszystkich organizmów wodnych. Gwałtownie wzrasta ilość osadów ściekowych,  

tlen występuje tylko w cienkiej, górnej warstwie, materia rozkłada się w warunkach 

beztlenowych w procesie kwaśnej fermentacji. Jedni badacze stwierdzając trwałą degenerację 

jeziora, uznali je za najbardziej zagrożone na Pojezierzu Północnym – inni mając na uwadze 

jego położenie – potencjalne źródło epidemii”. 27 marca 1981r. z inicjatywy ZKP  
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i  działającego przy nim Kartuskiego Klubu Ekologicznego odbyło się spotkanie dotyczące 

możliwości przywrócenia walorów rekreacyjnych jeziorom. Podjęto wówczas decyzję  

o zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków. 

W 1982 r. uruchomiono miejską oczyszczalnię ścieków. Przepompownię umieszczono 

nad Jeziorem Klasztornym Małym. Uchodził do niego przelew awaryjny przepompowni.  

Przy większych opadach deszczu zdarzały się zrzuty awaryjne ścieków z przepompowni  

do jeziora. 

Już w latach 90-tych objęto kanalizacją sanitarną prawie całe miasto, ale dopiero  

od 2010 roku, w ramach modernizacji ulicy 3 Maja i przebudowy Placu św. Brunona oraz 

rozbudowy ulicy Kolejowej, uporządkowano gospodarkę wodami opadowymi. W celu 

porządkowania  spływu wód opadowych do Jeziora Karczemnego wybudowano osadniki  

i separatory wód deszczowych oraz przebudowano magistralę wodociągową. Przeprowadzono 

rekultywację nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Węglowej w Kartuzach  

o powierzchni ok. 4,25 ha, położonego w sąsiedztwie jeziora Czarnego. Ułożono matę 

bentonitową w celu odcięcia przesiąkania zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

W latach 2011-2013 przeprowadzono ogółem 2212 kontroli sanitarno-porządkowych 

posesji nie objętych systemem kanalizacji sanitarnej w zakresie wywiązywania  

się z obowiązku wywozu nieczystości płynnych oraz odpadów.  Kontrolowano także (2011-

2012 rok) ogródki działkowe, położone w zlewni jeziora Karczemnego w zakresie 

wypełniania zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy. 

Opracowano program ochrony i rekultywacji jezior od X.2012 do XII.2013r.,ktory został 

dofinansowany w 87156,00zł ,80% przez WFOŚiGW w Gdańsku. W ramch tego program: 

 Prowadzono Badania wody przez cały rok jeziorowy, 

 Prowadzono badania osadów dennych, 

 Opracowano wyniki badań, 

 Opracowano plan ochrony jezior wraz z projektem rekultywacji. 

Przygotowano następujący plan działań: 

 Zapoznanie z wynikami badań wód i osadów dennych kompleksu jezior kartuskich, 

 Ustalenie zakresu i harmonogramu działań ochronnych i rekultywacyjnych, które należy 

zrealizować w zlewni poszczególnych jezior, 
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 Pozyskanie finansowania zewnętrznego narealizacjęzaplanowanych działań ochronnych  

i rekultywacyjnych – fundusze Unii Europejskiej 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

Life + i inne  

 Edukacja ekologiczna. 
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3. Walory przyrodnicze i turystyczne jezior kartuskich (Anna Bychowska) 

Malowniczo położone jeziora kartuskie, otoczone przepięknym lasem bukowym, 

zachwycają swoimi walorami przyrodniczymi. Strefa brzegowa obfituje w takie rośliny jak: 

irysy (kosaciec żółty), gorczycę polną, jaskier rozłogowy czy jeżogłówkę gałęzistą. 

Występują tu torfowiska wysokie, przejściowe i niskie z mokradłami. Zarośla i szuwary 

stanowią doskonałe miejsce lęgowe dla ptactwa dzikiego (kaczek, czapli, bocianów). Spotkać 

tu można także gatunek rośliny z rodziny łączniowatych, mianowicie łączeń baldaszkowy.  

Ta rzadko występująca roślina jest charakterystyczna dla stref mulistych wód stojących  

i wolno płynących (uważana za typową roślinę wskaźnikową mułu).  Z uwagi na silną 

antropopresję jeziora kartuskie nie tętnią już życiem tak jak kilkadziesiąt lat temu. Wody 

Klasztornej Strugi nie spełniają wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe, 

będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych.  

W wodach tych żyją, m.in.: płocie, okonie i leszcze, czyli gatunki ryb charakterystyczne  

dla zamulonych zbiorników wodnych o niskim stopniu natlenienia. Biologiczna jakość wody,  

w której bytują w/w gatunki ryb, oceniana jest na poziomie II, III klasy czystości. Wody 

jezior kartuskich zamieszkiwane są także przez rozmaite bezkręgowce, takie jak: pluskwiak, 

zatoczek pospolity, skąposzczet, błotniarka pospolita, ośliczka pospolita, pijawka pospolita, 

chrząszcz, ślimak, larwy chruścika, itp. Osobliwości jezior kartuskich przedstawiono  

na rysunku poniżej. 

 
Fauna i flora jezior kartuskich (fotografie zaczerpnięto z wikipedia) 
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Występujące tu gatunki roślin i zwierząt są zagrożone szkodliwymi zmianami  

w środowisku przyrodniczym. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego, budownictwa 

jednorodzinnego jak i rekreacyjnego, bez odpowiedniego zabezpieczenia odprowadzania 

ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej, stanowi największe zagrożenie dla całego 

ekosystemu wodnego w mieście Kartuzy. Musimy pamiętać, że obowiązek zachowania 

warunków siedliskowych, gwarantujących byt roślinom i zwierzętom występującym  

w jeziorach, jest w naszych rękach.  

Jeziora kartuskie są bez wątpienia jedną z największych atrakcji turystycznych miasta 

Kartuzy. Obszary wokół jezior są znakomicie zagospodarowane i sprzyjają pieszym 

wędrówkom. Najpopularniejszą trasą spacerową jest ścieżka edukacyjna w Gaju Świętopełka, 

zwana Aleją Filozofów. Biegnie ona w wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Klasztornego 

Małego. Trasa ta ma ponad 1km długości i zaczyna się przy ulicy Klasztornej, a kończy  

na parkingu przy ulicy Majkowskiego. Na całej długości tej uroczej Alei umieszczono  

20 tablic informujących o florze i faunie Pojezierza Kaszubskiego. Trasa prowadzi do wyspy 

Łabędziej, na której to odbywają się różne imprezy (m.in.: koncerty). Jeziora kartuskie 

okalają kościół Kartuzów, którego charakterystyczny w kształcie wieka trumny dach,  

do dzisiaj jest architektonicznym symbolem miasta.  

 

Ścieżka edukacyjna w Gaju Świętopełka. 

(fot. z materiałów kampani “SOS dla jeziora Klasztornego Małego”) 

 

 

http://wladek.pl/aleja_filozofow_i_jezioro_klasztorne_w_kartuzach-2151_10b-f-kartuzy_aleja.jpg
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Wokół Jeziora Karczemnego rozciąga się z kolei kartuska promenada. W szybkim 

tempie zdobyła ona serca mieszkańców Kartuz, stając się dla nich nieodłącznym elementem 

codziennych spacerów. Miejsce to sprzyja zarówno pieszym jak i rowerzystom, a z biegiem 

czasu zostało wzbogacone o figury asesora i rybaka, a także o siłownię pod chmurką  

wraz z urządzeniami dla najmłodszych. Z promenady wystarczy przejść schodami, by znaleźć 

się przy Ławce Asesora, punkcie widokowym, z którego roztacza się piękna panorama 

Kartuz. Zalety tego miejsca dostrzegają zarówno mieszkańcy, jak również turyści. 

 

 

 

 

 

Ławka Asesora – punkt widokowy na panoramę Kartuz 

(fot. ze strony internetowej http://pomorskie.travel) 
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4. Funkcjonowanie jeziora jako ekosystemu (Teresa Dyl – Sosnowska) 

Jeziora mają duże znaczenie dla człowieka, wywierają korzystny wpływ 

na klimat przyległych obszarów, na ustrój rzek, łagodzą wezbrania, podnoszą niżówki.  

Są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi i źródłem wielu surowców mineralnych. Stanowią 

źródło zaopatrzenia w wodę i są podstawą rybołówstwa śródlądowego. Wykorzystywane  

są jako szlaki komunikacyjne i obiekty do uprawiania turystyki, sportu i wypoczynku. 

 Dział hydrologii zajmujący się badaniem jezior nazywa się limnologią.  

Jest to słowo pochodzenia greckiego i oznacza: limnos-jezioro, logos-nauka. Limnologia 

definiuje jezioro, jako wodę i zbiornik wodny w zagłębieniu terenu. Zagłębienia te, tzw. misy 

jeziorne, powstają pod wpływem ruchów tektonicznych i wulkanicznych, albo na skutek 

działania lodowców i wód lodowcowych. Jeziora kaszubskie to jeziora lodowcowe, rynnowe, 

lub niewielkich rozmiarów, okrągłe jeziora tzw. oczka. 

Najważniejszym czynnikiem, także dla określenia stanu ekologicznego zbiornika,  

na podstawie którego klasyfikujemy jeziora, jest troficzność wód, czyli ich zasobność  

w pierwiastki biogenne, które decydują o żyzności wody. Wody żyzne mają wysoką 

produkcję glonów i makrofitów (produkcja pierwotna), bakterii, zwierząt (produkcja wtórna). 

W ślad za wysoką produkcją materii organicznej w toni wodnej i strefie brzegowej idzie 

wysoka zawartość materii organicznej w wodzie i osadach dennych. Biorąc ten czynnik  

pod uwagę, dzieli się jeziora na trzy typy: 

- Jeziora eutroficzne (z gr. eu – dobrze, trophikos – odżywiony) – zasobne  

w substancje odżywcze, ilość tlenu spada wraz z głębokością, przezroczystość nieduża, barwa 

od żółtej do brunatnej; 

- Jeziora oligotroficzne ( z gr. oligos – mały, ubogi) – są mało zasobne pod względem 

substancji odżywczych, zwykle głębokie, temperatura wody przy dnie jest niska, mają dobrą 

przezroczystość i zielono-niebieską barwę; 

- Jeziora dystroficzne ( z gr. dys – zakłócenia w odżywianiu), ubogie w substancje 

odżywcze, woda barwy brunatnej, wyższa roślinność wodna słabo rozwinięta, zawartość tlenu 

w wodzie obniżona, jeziora tego typu występują na obszarach bagiennych. 

Każde z tych jezior na początku swojego istnienia, tj. po ustąpieniu lądolodu, 

posiadało charakter oligotroficzny. W następstwie wzbogacenia się wód w związki mineralne 

postępowała ich ewolucja w kierunku mezotroficznym i eutroficznym, często z wydatną 
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pomocą człowieka użytkującego gleby i odprowadzającego ścieki. Proces ten nasilił się 

zwłaszcza w ostatnim pięćdziesięcioleciu i trwa nadal. Najlepszą metodą walki ze wzrostem 

żyzności wód jest przede wszystkim oczyszczanie ścieków i ich likwidacja.  

Jezioro to nie tylko woda, lecz ekosystem, w którym występuje sieć  wzajemnych 

zależności wszystkich jego składników ożywionych i nieożywionych. Zachodzi  w nim obieg 

materii, jej rozkład i produktywność. W jeziorze występuje strefowość pionowa. Są trzy 

strefy: 

  LITORAL – to strefa roślinności wynurzonej, najczęściej spotykamy tu trzciny, 

rośliny o liściach pływających (lilie wodne, grążele żółte oraz rdestnice). Na roślinach 

znajduje się ciemnozielony nalot, są to glony, bakterie, pierwotniaki, nicienie, wrotki.  

Żyją też tam drobne zwierzęta pływające, takie jak pijawki, wypławki, larwy ważek, 

świtezianek. Wśród roślin żerują ryby: płoć, leszcz, lin, okoń, szczupak a na dnie jeziora rak. 

W tej strefie pojawiają się też ptaki: łyski, perkozy, kaczki. 

PELAGIAL – to strefa przybrzeżna, dominuje plankton, fitoplankton (okrzemki, 

zielenice, bruzdnice, eugleny i sinice, zooplankton (wrotki, wioślarki i widłonogi). Występuje 

też nekton, czyli ryby: stynka, ukleja, sandacz, sielawa, sieja. 

PROFUNDAL – jest to środowisko denne, zasiedlone przez bentos – tubifaksy, larwy 

ochotek i groszówki. 

Układ wzajemnych powiązań i zależności organizmów jeziora jest bardzo wrażliwy na 

ingerencję zewnętrzną. Wystarczy zniszczyć jedno ogniwo, aby zaburzyć panującą w niej 

równowagę. Duża podatność jezior na zniszczenie wynika z tego, że w cyklu rocznym jeziora 

wyróżniamy dwa okresy stagnacji (letnią i zimową) i dwa okresy cyrkulacji  

(wiosenną i jesienną).  

Zimą, w naszym klimacie, jeziora przez pewien czas pokryte są lodem, który 

uniemożliwia przewietrzanie się wód, a niska temperatura  spowolnia lub powoduje zanik 

fotosyntezy. W konsekwencji ich natlenianie jest niskie, a temperatura wyrównana. Woda  

nie miesza się. Jest to okres stagnacji jeziora, jeden z najtrudniejszych okresów dla jeziora. 

Wiosną znika pokrywa lodowa. Promienie słoneczne ogrzewają powierzchniowe 

warstwy, których temperatura wzrasta od 0 do 4 ºC. W takiej temperaturze gęstość wody 

 jest większa, więc opada w głąb jeziora i wypycha ku górze wody głębokie, cieplejsze  

i odtlenione. Dalsze nagrzewanie się wody powoduje, że są one cieplejsze od głębinowych,  
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a przy tym lżejsze i utrzymują się na powierzchni. Zapadanie się wód powierzchniowych  

i wypływanie głębinowych powoduje, że jezioro bierze pierwszy oddech. Ten okres 

nazywamy cyrkulacją wiosenna. 

Latem górne warstwy wody nagrzewają się silniej niż dolne. W rezultacie u góry 

spoczywają wody cieplejsze i lżejsze, u dołu chłodniejsze i cięższe. Między nimi występuje 

wąska strefa gwałtownego spadku temperatury (termoklina). W efekcie latem woda krąży 

tylko w górnej warstwie, a siłą napędową jest wiatr. Mieszanie się wody jest bardzo słabe  

lub nie występuje. Ten okres nazywamy stagnacją letnią. 

Jesienią, gdy warstwa powierzchniowa wody oziębi się, woda zaczyna cyrkulować  

i głębsze warstwy ulegają natlenieniu. Ten okres nazywamy cyrkulacja jesienną. 

Wystarczy niewielka ingerencja człowieka w czasie długich okresów stagnacji,  

aby zniszczyć ten wrażliwy układ ekologiczny.   
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5. Stan ekologiczny jezior kartuskich (Barbara Wojtasik, Dorota Burska)  

Jeziora miejskie należą, zarówno w Polsce jak i na świecie, do najczęściej i najsilniej 

zanieczyszczanych zbiorników wodnych. Intensywne działania prowadzone przez człowieka 

w ich zlewni, powodują silną jakościową transformację środowiska wodnego, pogarszając 

zazwyczaj jego stan. Przykładem takich zbiorników są jeziora kartuskie. Stanowią one zespół 

czterech, połaczonych ze soba rzeką, jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe 

i Klasztorne Duże. Z uwagi na ich położenie wśród rozbudowującej się aglomeracji miejskiej 

były one poddane w ciągu długiego czasu silnej antropopresji. Wielokierunkowe 

wykorzystywanie zasobów wodnych, m.in.: źródło wody użytkowej dla gospodarstw 

domowych, miejsce rekreacji, wędkarstwa i rybactwa oraz odbiornik nieczystości, mogło 

spełniać wzajemnie wykluczające się funkcje do czasu zachwiania równowagi ekologicznej 

i wyczerpania możliwości samoodnowy jezior. Z uwagi na coraz większe zanieczyszczenie 

wód rola użytkowa jezior zaczęła spadać. Pomimo podjęcia przez Władze Kartuz szeregu 

działań mających służyć poprawie stanu ekologicznego jezior kartuskich takich, jak: 

przeprowadzenie kanalizacji w obrębie Kartuz, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków, podjęcie próby rekultywacji w 2006 r. Jeziora Klasztornego Małego poprzez 

aplikację preparatów PIX oraz Phoslock®, stan jezior kartuskich jest zły, a w wielu aspektach 

wręcz krytyczny (Tylmann i in. 2013).  

W efekcie postępujących procesów degradacji jeziora zatraciły swoje funkcje 

użytkowe dla wędkarzy i rybaków (wycofywanie się cennych gatunków ryb i bezkręgowców) 

oraz znaczenie dla pozostałych mieszkańców i turystów (m.in. wskutek zakwitów sinic 

i powstających odorów, co skutkuje brakiem możliwości rekreacji związanej z plażowaniem 

i sportami wodnymi). Sytuacja obecna jezior kartuskich powoduje, że miasto i okolica 

atrakcyjne turystycznie (zabytki, agroturystyka, czyste powietrze i liczne lasy) traci na 

znaczeniu, ponieważ bardzo istotnym elementem walorów regionu są piękne i czyste jeziora. 

Jednak najistotniejszym problemem jest przywrócenie walorów użytkowych i estetycznych 

jezior dla mieszkańców Kartuz, ponieważ okoliczna ludność w sposób najbardziej dotkliwy 

odczuwa skutki degradacji jezior (konieczność szukania odległych miejsc wypoczynku, 

spadek atrakcyjności miasta i okolicy, brak możliwości rozwijania rybactwa). 

 Jeziora są naturalnym odbiornikiem wielu substancji chemicznych: rozpuszczonych 

i zawieszonych, organicznych i nieorganicznych. Docierają one ze zlewni: z wodami 

podziemmnymi i powierzchniowym spływem, naturalnymi ciekami oraz opadami 

atmosferycznymi. Ilość i jakość substancji dopływających do jezior zależy od typu podłoża, 
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z jakiego dochodzi do ich wymywania (rodzaju skał i gleb), szaty roślinnej, gęstości sieci 

rzecznej, intensywności procesów wietrzenia itp. Działalność człowieka (zanieczyszczenia 

komunalne, przemysłowe, komunikacyjne, rolnicze; zmniejszenie stref buforowych: lasów, 

łak, nieużytków, obszarów podmokłych) zwiększa ten naturalny dopływ. 

 Reakcja jeziora na zwiększona dostawę substancji chemicznych (jego podatność  

na degradację) zależy w dużej mierze od jego powierzchni i głębokości, w tym stratyfikacji, 

której obecność utrudnia mieszanie w kolumnie wody. Z tego też powodu ta sama ilość 

zanieczyszczeń wprowadzona do jezior o różnej batymetrii i charakterystyce morfologicznej 

może szybciej lub wolniej powodować pogorszenie ich stanu ekologicznego.  

 Część substancji chemicznych wprowadzonych do jeziora lub w nim 

wyprodukowanych zostaje odłożona na jego dnie (ryc.1). 

 

Ryc. 1. Schemat przedstawiający strefy występujące w jeziorach oraz charakterystyczne grupy organizmów 

 W przypadku jezior kartuskich dwa z nich Mielenko i Karczemne charakteryzują się 

niewielką głębokością i wyrównaną morfologią misy jeziornej. Ze względu na małą 

głębokość produkcja pierwotna może odbywać się w całym słupie wody. Istotnym procesem 

w tego typu zbiornikach (zwłaszcza w przypadku Jeziora Karczemnego) jest resuspensja 
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wywołana intensywnym falowaniem. Proces ten może powodować redystrybucję osadów, 

a ładunek zanieczyszczeń zawarty w osadach może być w ciągłym obiegu.  

 Jeziora Klasztorne Małe i Klasztorne Duże to zbiorniki głębsze o urozmaiconej 

morfologii misy jeziornej, co wpływa na zróżnicowanie warunków sedymentacji osadów. 

Jeziorzo Klasztorne Małe jest zbiornikiem o znacznej głębokość, stratyfikowanym. W okresie 

letnim dochodzi w nim do kumulacji substancji chemicznych w wodzie naddennej, 

a wymiana między warstwami pwierzchniową i głęboką jest utrudniona. Dopiero wiosną 

i jesienią dochodzi do wymieszania w całym słupie wody. 

 Działalność człowieka spowodowała, że substancje chemiczne dopływają do jezior 

w ilościach znacznie przekraczających normalny poziom ich występowania. W nadmiernej 

ilości docierają sole odżywcze (np. azot, fosfor) i materia organiczna. Te zanieczyszczenia nie 

należą do substancji niebezpiecznych czy toksycznych dla organizmów żywych, jednak ich 

zwiększony dopływ powoduje istotne konsekwencje dla jezior – eutrofizację. Wraz ze 

wzrostem ładunku soli odżywczych (N i P) zwiększa się w ekosystemie ilość 

wyprodukowanej materii organicznej (zakwity glonów). Kiedy tempo produkcji materii 

organicznej jest wyższe niż tempo rozkładu w toni wodnej, nadmiar materii osadza się na dnie 

zbiornika. Na ilość materii docierającej do osadów wpływa wiele czynników: produkcja 

pierwotna, mineralizacja (zależna m.in. od ilości i różnorodności organizmów w jeziorze) 

i głębokości jeziora (ryc.1). W warstwie głębszej jeziora rozkład materii powoduje zużycie 

tlenu, a w sytuacji nadmiernej dostawy materii powstawanie siarkowodoru. Jednocześnie 

gromadzą się w tej warstwie produkty rozpadu materii organicznej oraz substancje usuwane 

z osadów szczególnie przy zmianie warunków z tlenowych na beztlenowe. 

 Do substancji, które w danym ekosystemie wodnym nie występują w znaczących 

ilościach należą metale (poza naturalnym tłem wynikającym z budowy skał w zlewni). Drugą 

grupą, których naturalne stężenia w środowisku są niewielkie bądź nie występują one wcale 

(są produkowane jedynie przez człowieka) są substancje organiczne takie jak: polichlorowane 

bifenyle, pestycydy czy węglowodory ropopochodne. Substancje z tych grup mają często 

właściwości toksyczne i po przekroczeniu pewnych stężeń są szkodliwe dla organizmów 

żywych.  

 Do jezior kartuskich docierają oba typy zanieczyszczeń, a głównym źródłem jest 

aglomeracja i jej otoczenie (ryc. 2). W latach 30 XX wieku, w obszarze zlewni bepośredniej, 

użytki rolne stanowiły 44%, lasy 29 %, nieużytki (mokradła) około 10% a tereny zabudowane 

blisko 17% (Bajkiewicz-Grabowska, 2006). Do dzisiejszych czasów jedynie udział lasów 
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w omawianym obszarze się nie zmienił. Na początku XXI wieku użytki rolne i nieużytki 

zmniejszyły swój udział do odpowiednio 13% i 0%, a w miejsce to pojawiła się zabudowa 

miejska (>59%). 

 Wraz ze zwiększeniem obszarów zabudowanych również linia zabudowy przybliżała 

się do brzegów. Wprowadzane przez dziesięciolecia nieoczyszczone ścieki spowodowały, że 

stężenia azotu, fosforu i materii organicznej wzrosły do wartości niespotykanaych 

w naturalnych zbiornikach wodnych. Szczególnie wysoki udział w ściekach dotyczył fosforu. 

Mógł być on nawet cztery razy wyższy niż azotu (Bajkiewicz-Grabowska 2006). 

Współcześnie, gdy wiedza o roli fosforu w eutrofizacji jest znana, i podjęte zostały 

ponadnarodowe działania w celu zmniejszenia stężenia tego związku w ściekch komunalnych, 

(środki czystości o obniżonej zawartości fosforu lub bezfosforowe) proporcja ta obniża się. 

  

Ryc.2. Sposób zagospodarowania otoczenia jezior oraz potencjalne rodzaje i źródła dopływów zanieczyszczeń 

 Rozważając zmieność stężeń substancji biogenicznych w wieloleciu najwyższe ich 

stężenia w wodach powierzchniowych jak i naddennych w Jeziorze Karczemnym Małym 

odnotowano w latach 80 XX wieku (ryc. 3). W okresie tym stężenia fosforanów nie spadały 

poniżej 4 mg/l w wodach powierzchniowych a w wodach naddennych sięgały nawet 80 mg/l 
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(Bakiewicz-Grabowska 2006; Borowiak, Maślanka 2006). Dopiero wybudowanie 

oczyszczalni (1982 rok) oraz porządowanie gospodarki ściekowej na terenie Kartuz (lata 90 

XX wieku) przyniosły oczekiwaną poprawę jezior. Wówczas obserwowano znaczący (o rząd 

wielkości w stosunku do lat 80 XX wieku) spadek stężenia fosforu i azotu w toni wodnej. 

Mimo tego stężenia soli odżywczych nadal przekraczały wartości uznane za bezpieczne dla 

systemu jeziornego. Kolejne działanie mające na celu poprawę jakości wód nastąpiło w 2006 

roku. Do Jeziora Klasztornego Małego wprowadzono substancje absorbujące fosforany 

(Bajkiewicz-Grabowska 2006). Jednak efekty tego działania nie dały trwałej poprawy jakości 

tego zbiornika. Do jezior kartuskich w 2006 roku docierało jeszcze kilkanaście kolektorów 

burzowych oraz awaryjnych kolektorów sanitarnych. Regularne badania Jeziora Klasztornego 

Małego prowadzone przez Katedrę Limnologii UG wskazują nadal wysokie stężenia 

związków azotu i fosforu w wodach naddennych i powierzchniowych i brak tlenu w warstwie 

głębszej, w czasie lata i zimą.   

 Spośród jezior kartuskich najsłabszą jakością wód charakteryzują sie wody Jeziora 

Karczemnego i Klasztornego Małego (ryc. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.3. Zmiana stężenia fosforu ogólnego i fosforu fosforanowego (mg/l), w Jeziorze Klasztornym Małym oraz 

w jeziorach kartuskich, w sezonie wegetacyjnym 2013 roku i na przełomie wiosny i lata 2014 roku  

/Bajkiewicz-Grabowska, 2006; Napiórkowska-Krzebietke, badania własne Burska 2008-2009, Dunalska, 2015; 

badania realizowane przez młodzież w ramach projektu projekty SOS dla Jeziora Klasztornego Małego, 2014 / 

 Badania w ramach projektu SOS dla Jeziora Klasztornego Małego prowadzone były 

w strefie brzegowej. Największą liczbę stacji analizowano w Jeziorze Klasztornym Małym 

(ryc. 3, 4). Należy pamiętać, że jednorazowo wykonana ocena, oparta o badania w strefie 
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brzegowej nie może być wykorzystana do oceny jakości całego jeziora (pomiary takie 

wykonać należy, co najmniej trzykrotnie w ciągu roku, w najgłębszej części jeziora zarówno 

na powierzchni wody jak i nad dnem, w czasie wiosennej hometermii i letniej stagnacji, 

zgodnie z wytycznymi Państwowego Monitoringu Środowiska). Pomimo tych zastrzeżeń 

możemy wskazać, iż jakość wód przybrzeżnych we wszystkich jeziorach kartuskich jest 

poniżej dobrego. Jeziora o słabym stanie ekologicznym to Mielenko i Klasztorne Duże. Zły 

stan ekologiczny dotyczy dwóch pozostałych jezior. Mimo, iż badania prowadzono na 

przełomie wiosny i lata (w jeziorach o niezachwianej równowadze fosforany są wówczas na 

niskim, zerowym poziomie, limitując zakwity fitoplanktonu i sinic) w wodzie analizowanych 

jezior dostępne były cały czas duże ilości soli azotu i fosforu (szczególnie wysokie 

w przypadku jeziora Karczemnego i Klasztornego Małego). Wskazuje to na ich stały dopływ. 

Pociąga to za sobą silną produkcję fitoplanktonu, a w konsekwencji prowadzi do dalszej 

degradacji tego zbiornika. Na wyraźną nadwyższkę fosforu w tych dwóch jeziorach wskazuje 

m.in. Napiórkowska-Krzebietke i Dunalska (2015). Również wcześniejsze prace (np. 

prezentacja Dunalska 2013 czy broszurza UM w Kartuzach 2013) wskazują na duży ładunek 

substancji biogenicznych (azotanów i fosforanów) jako główną przyczynę złego stanu jeziora.

 W trakcie prowadzonych z uczniami badań zaobserwowano ważną dla oceny stanu 

tego jeziora sytuację. W południowej części Jeziora Klasztornego Małego, gdzie uchodziły 

i /lub nadal uchodzą kolektor burzowy i awaryjny sanitarny, poruszenie osadu w strefie 

przybrzeżnej jeziora spowodowało pojawienie się nieprzyjemnego zapachu. Na podstawie 

wykonanych wówczas badań, stwierdzono obniżenie nasycena tlenem wód i podwyższone 

stężenie fosforanów, co wskazuje, iż osad w tym miejscu zawierał siarkowodór, który został 

mechanicznie uwolniony wraz z innymi substancjami, w tym fosforanami, do wody. Jest to 

zapewne efekt nagromadzenia materii organicznej w tym miejscu i jej degradacji. 

 Według badań prowadzonych przez Dunalską (2013) stężenia fosforu w osadach 

Jeziora Klasztornego Małego należą do najwyższych w Polsce i są wewnętrznym źródłem 

tego pierwiastka. Jest to, obok zewnętrznego dopływu, najważniejsza przyczyna stale 

wysokich stężeń związków fosforu w toni wodnej. Z prezentowanych przez autorkę danych 

wynika również, że w osadach tego jeziora obok substancji biogenicznych występują inne 

zanieczyszczenia: metale i trwałe zanieczyszczenia organiczne. 
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Ryc.4. Ocena stanu wód jezior kartuskich 

wykonana została w oparciu o dwa rodzaje 

danych. Badania pozwalające ocenić stan 

ekologiczny tych jezior prowadzono od marca do 

listopada 2014 roku zgodnie z wytycznymi 

Państwowego Monitoringu Środowiska (wg Rozp. 

MŚ z 2011 roku). Ocena dotyczy całego jeziora. 

Druga grupa wyników to efekt badań uczniów 

biorących udział w projekcie SOS. Dane służące 

określeniu jakości wód (wg Rozp. MŚ z 2004 

roku) uzyskano pobierając próbki w strefie 

przybrzeżnej jezior. Badania przeprowadzono w 

czerwcu 2014 roku. Klasy jakości wód naniesiono 

na mapy w miejscu pobrania próbek. 

  

 Szczególowe dane dotyczące składu chemicznego osadów wszystkich jezior 

kartuskich zawiera raport przygotowany przez pracownków naukowych Instytutu Geografii 

Uniwerystetu Gdańskiego i Instytutu Oceanologii PAN (Tylmann i in. 2013). Informacje na 

ten temat są dostępne również w raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska dotyczących stanu środowiska województwa pomorskiego (m.in. WIOŚ 2002). 

Należy jednak podkreślić, że badania prowadzone w ramach Państwowego Monitornigu 

Środowiska nie dotyczą wszystkich jezior kartuskich jak również ograniczona jest ich 

częstotliwość. 

 W latach 2000-2001 na terenie województwa pomorskiego (WIOŚ 2002) przebadano 

osady z 29 jezior. W Jeziorze Klasztornym Małym odnotowano wówczas bardzo wysoki 

poziom srebra (18,8 ppm) oraz wysoki - rtęci (0,975 ppm) i miedzi (117 ppm). Dla rtęci (rtęci 

> 0,7 ppm) i dla miedzi (>100 ppm) zawartości w osadach występowały na poziomie, przy 

którym często występuje negatywne oddziaływanie na organizmy. W przypadku arsenu (19 

ppm) i cynku (933 ppm) w osadach stwierdzono ich podwyższone zawartości.  
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 Badania prowadzone w lipcu 2011 roku (Tylmann i in. 2013) wykazały, że rozkład 

i rodzaj zanieczyszczeń w osadach różni się zarówno pomiędzy jeziorami kartuskimi, jak 

i w obrębie zbiorników. W osadach badano zawartość takich metali: cynk (Zn), miedź (Cu), 

Nikiel (Ni), kadm (Cd) i ołów (Pb) oraz toksycznych zanieczyszczeń organicznych: PCB 

i WWA. Głównym rezerwuarem zanieczyszczeń w systemie jezior kartuskich są jeziora 

Karczemne i Klasztorne Małe. W osadach obu tych jezior stwierdzono wysokie stężenia 

metali śladowych, a przede wszystkim bardzo wysokie stężenia trwałych zanieczyszczeń 

organicznych, potwierdzając wcześniej prowadzone badania z tego zakresu. 

 Według raportu Tylmanna i współpracowników (2013) w kilkudziesięciu 

centymetrowej warstwie osadów powierzchniowych jezior kartuskich zakumulowanych jest 

około 10 000 kg cynku, 1600 kg miedzi, 1000 kg niklu, 500 kg ołowiu oraz 30 kg kadmu. 

Najwięcej metali znajduje się w Jeziorze Karczemnym (w zależności od metalu od 44% do 

64 % całkowitej masy zakumulowanych metali). Około połowę mniej metali stwierdzono 

w przypadku Jeziora Klasztornego Małego. 

 W raporcie autorzy wskazują, na jeszcze wyższe zagrożenie wynikające z obecności 

w osadach trwałych zanieczyszczeń organicznych. Zawartość WWA i PCB w badanych 

osadach przekraczała kilkukrotnie (od 3 do 5 razy) wartości tych substancji stwierdzane 

dotychczas w osadach jezior polskich (Bojakowska i in. 2012). Najwięcej WWA stwierdzono 

w osadach Jeziora Klasztornego Małego. 

 Osady jezior Mielenko i Klasztorne Duże są mniej zanieczyszczone. Pierwsze z nich 

jest zbiornikiem niewielkim powierzchniowo i nie ma dużego znaczenia w obiegu 

zanieczyszczeń. Jezioro Klasztorne Duże, ze względu na swą dużą powierzchnię 

i korzystniejsze położenie względem bezpośrednich źródeł zanieczyszczeń, jest 

w stosunkowo najlepszej kondycji.  

 Dotychczasowe działania podjęte przez Władze Kartuz spowodowały zdecydowane 

zmniejszenie zanieczyszczeń w jeziorach kartuskich, jednak osady w tych zbiornikach są 

toksyczne i są wtórnym źródłem wielu związków chemicznych. Usuwany z osadów fosfor 

jest istotnym wewnętrznym źródłem tego pierwiastka, który podnosi trofię zbiornika 

i przyczynia się do zakwitów sinic. Substancje niebezpieczne obecne w osadach oddziałują 

bezpośrednio na organizmy bytujące w nich lub na ich powierzchni. Mogą być również, 

podobnie jak fosfor, usuwane do wody, a w okresie wiosennego i jesiennego wymieszania 

wód mogą być wynoszone do warstwy powierzchniowej jeziora. Wówczas są one ponownie 

dostępne dla różnych organizmów w tym na wyższych piętrach troficznych (zwierzęta 

drapieżne).  
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Ocenę stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek za pomocą biowskaźników 

opiera się o wybrane grupy organizmów: makrofity, plankton, makrozoobentos (ryc. 1). 

Jednak wskaźniki te posiadają różne ograniczenia uniemożliwiające ich zastosowanie 

w monitoringu zdegradowanych jezior. W zbiornikach nawet o daleko posuniętej degradacji 

strefa litoralu z uwagi na natlenienie jest relatywnie w najlepszym stanie ekologicznym. Z tej 

przyczyny występowanie makrofitów może wskazywać na znacznie lepszy stan ekologiczny, 

niż jest w rzeczywistości. Podobnie w przypadku makrozoobentosu (wskaźnik BMWP-PL, 

Kownacki, Soszka 2004, Czerniawska-Kusza, Szoszkiewicz 2007, Klimarczyk, Trawiński 

2007), którego występowanie (większości taksonów wskaźnikowych) ograniczone jest do 

litoralu. Ponadto są to często taksony (larwy owadów) o krótkim czasie występowania w skali 

roku. Plankton, z kolei, związany jest z tonią wodną i w związku z tym jest wskaźnikiem 

jakości wody, a nie osadu. Organizmy planktoniczne przemieszczają się biernie wraz z wodą, 

co uniemożliwia ocenę punktową lub określonej strefy zbiornika.  

W przypadku odcięcia źródeł zanieczyszczeń, jakość wody ulega dość szybkiej 

poprawie, natomiast zasadniczym problem stanowią zdegradowane osady denne. Dla strefy 

profundalu wymienione w Dyrektywie Wodnej biowskaźniki (poza mikrobiologicznymi), są 

niewystarczające. Wymienione markery biologiczne (makrofity, makrozoobenots i plankton) 

przy obecnych potrzebach monitoringu nie dają pełnej odpowiedzi dotyczącej stanu 

degradacji zbiornika, w szczególności jego głębokowodnej części (profundal). 

Pomimo wielu metod oznaczania stanu czystości wód i osadów (m.in. Ramowa 

Dyrektywa Wodna) brakuje wprowadzonego do standardów procedury monitoringu systemu 

oceny zróżnicowania stanu ekologicznego stref zbiorników wodnych i rzek. Zagadnienie to 

rozwiązano za pomocą meiobentosowej metody oceny stanu ekologicznego (MeioEco) 

zbiorników wodnych i rzek (Wojtasik 2010, 2013abc, 2014abc, 2015b, Wojtasik, Wiśniewski 

2014), w szczególności Zgrupowanie meiobentosu do zastosowania w ujednoliconym 

systemie oceny stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek, wszczególności osadów 

dennych oraz do zastosowania w tworzeniu map stanu ekologicznego (Wojtasik 2013, 

Wniosek patentowy nr P406458, Urząd Patentowy RP). 

Istotą metody badania jakości zbiorników wodnych za pomocą analiz meiobentosu 

jest wykonanie charakterystyki dla danego zbiornika, bądź grupy podobnych hydrologicznie 

i blisko położonych zbiorników. Charakterystykę wykonuje się poprzez stwierdzenie składu 

zgrupowania meiobentosu (drobne bezkręgowce wodne zasiedlające strefę przydenną, ryc.5) 

na stanowiskach litoralu i profundalu. Dla litoralu określa się stanowiska, które można uznać 
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za referencyjne, jak linia brzegowa lasu o naturalnym brzegu oraz wykonanie analiz dla 

pozostałych, zróżnicowanych miejsc zbiornika, jak: kąpieliska, ujścia ścieków, obszary zajęte 

przez domki rekreacyjne, gospodarstwa rolne, obszary gruntów ornych, łąk i pastwisk, a także 

w pobliżu zakładów przemysłowych oraz niezależnie dla profundalu (w przypadku głębokich 

jezior). Z uwagi na niewielkie rozmiary i środowisko życia związane z osadem dennym 

organizmy meiobentosowe są dobrym wskaźnikiem (biowskaźnikiem) zachodzących zmian 

na względnie niewielkim obszarze. Pozwalają na określenie strefowości zanieczyszczenia 

oraz zachodzących zmian (pozytywnych i negatywnych) w zbiorniku wodnym. Dotyczy to 

zarówno strefy brzegowej (litoralu), do której ograniczone były przeprowadzone badania, jak 

i głębokowodnej (profundalu). 

Wiele gatunków należących do meiobentosu znalazło zastosowanie jako 

biowskaźniki. Taksony meiobentosowe reagują na lokalne zmiany warunków 

środowiskowych poprzez tworzenie specyficznych, charakterystycznych zgrupowań dla 

określonego niewielkiego obszaru i z tej przyczyny stanowią dogodną grupę organizmów do 

analiz jakości środowiska wodnego, w szczególności jakości osadów dennych (Wojtasik 

2009ab, Wojtasik 2010, 2013ab, 2014a, Wojtasik, Wiśniewski 2014). 

Ocena stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek, w szczególności osadów 

dennych, przy zastosowaniu zgrupowania meiobentosu w powiązaniu z analizą 

podstawowych parametrów środowiskowych, w szczególności przewodnictwa 

elektrolitycznego i pH ma zastosowanie w: 

1. badaniu stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek,  

 ocenie zmian jakości, 

 ocenie zróżnicowania stanowisk w obrębie tego samego zbiornika (np.: kąpieliska, 

ujścia kolektorów, sąsiedztwo gospodarstw rolnych lub zakładów przemysłowych), 

 wieloletnim monitoringu zachodzących zmian, 

 monitoringu procesów rekultywacji i renaturacji, 

2. tworzeniu map stanu ekologicznego. 

 Metoda została zastosowana m.in. do analizy stanu ekologicznego drobnych 

zbiorników wodnych i rzek okolicy Jeziora Wdzydze (Wojtasik 2013c), w analizie przed- i 

porekultywacyjnej Jeziora Wielgie Dobiegniewskie (Wojtasik 2014c, Wojtasik 2015b). 
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Ryc.5. Zgrupowanie organizmów należących do 

meiobentosu słodkowodnego złożone jest z drobnych 

bezkręgowców o różnej przynależności 

systematycznej. 

Najczęściej przyjmowane kryterium podaje jako 

granice wymiarów maksymalnych 1 mm. Do 

meiobentosu słodkowodnego należą następujące, 

różnej rangi systematycznej bezkręgowce:  

1. Turbellaria (Wirki)  

2. Rotifera (Wrotki) 

3. Nematoda (Nicienie)  

4. Oligochaeta (Skąposzczety)  

5. Conchostraca (Muszloraczki)  

6. Cladocera (Wioślarki)  

7. Copepoda (Widłonogi)  

8. Ostracoda (Małżoraczki)  

9. Larwy owadów Diptera (Dwuskrzydłe)  

10. Larwy owadów inne, niż Diptera  

11. Tardigrada (Niesporczaki)  

12. Arachnida (Pajęczaki)  

13. Mollusca (Mięczaki) 
/Fot. B. Wojtasik/ 

 

 Sondażową ocenę stanu ekologicznego osadów dennych jezior kartuskich wykonano 

w oparciu o analizę taksonów głównych zgrupowania organizmów meiobentosowych 

(MeioEco). Wyniki przeprowadzonych, sondażowych badań stanu ekologicznego wskazują 

na postępującą degradację jezior. Świadczy o tym zarówno niska bioróżnorodność 

meiobentosu (taksonów głównych), jak również niewielka liczebność osobników. 

Zgrupowania meiobentosu były niezwykle ubogie, reprezentowane przez minimalnie jeden, 

a maksymalnie 4 taksony na jednym stanowisku. Stwierdzone grupy systematyczne 

przedstawiono na ryc. 6. 
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Ryc.6. Przedstawiciele meiobentosu, których 

występowanie stwierdzono na stanowiskach poboru 

prób w strefie przybrzeżnej (litoral) w jeziorach 

kartuskich (czerwiec 2014 r.), taksony których 

obecności nie odnotowano są przekreślone: 

1. Turbellaria (Wirki)  

2. Rotifera (Wrotki)  

3. Nematoda (Nicienie) 

4. Oligochaeta (Skąposzczety)  

5. Conchostraca (Muszloraczki)  

6. Cladocera (Wioślarki) 

7. Copepoda (Widłonogi)  

8. Ostracoda (Małżoraczki)  

9. Larwy owadów Diptera (Dwuskrzydłe)  

10. Larwy owadów inne, niż Diptera  

11. Tardigrada (Niesporczaki)  

12. Arachnida (Pajęczaki) 

13. Mollusca (Mięczaki) 
/Fot. B. Wojtasik/ 

 

 Przeprowadzone badania stanu ekologicznego przybrzeżnej strefy litoralu w oparciu 

o biowskaźniki - zgrupowanie meiobentosu wskazują na daleko posuniętą degradację trzech 

z jezior kartuskich (Klasztorne Małe, Karczemne, Mielenko), nieznacznie lepszy stan 

ekologiczny stwierdzono dla stanowiska w Jeziorze Klasztornym Dużym. Stwierdzono, 

również zróżnicowanie stopnia degradacji w obrębie trzech stanowisk Jeziora Klasztornego 

Małego. Najsilniejszą degradację stwierdzono na stanowisku położonym w pobliżu wyspy 

Łabędziej (ryc. 7). 
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Ryc.7. Stan ekologiczny przybrzeżnej strefy (litoralu) 

jezior kartuskich określony na podstawie analizy 

zgrupowania meiobentosu (MeioEco) 

 

Na podstawie danych zawartych w dostępnych opracowaniach (Dunalska 2013, 

Tylmann i in. 2013, UM w Kartuzach 2013, obecna praca) należy stwierdzić, że rekultywacja 

jezior Kartuskich stanowi problem skomplikowany, który wymaga precyzyjnego dobrania 

metod oraz ustalenia dokładnej procedury postępowania, kolejności działań. Bez rozpoznania 

stanu ekologicznego i dobrania metod rekultywacji, a także ustalenia harmonogramu 

postępowania, pojęte działania mogą okazać się nieskuteczne lub wręcz szkodliwe. 

Niewystarczająca, bo jedynie sondażowa, ocena stanu ekologicznego w oparciu 

w biowskaźniki powoduje trudności w dobraniu właściwych metod rekultywacji. Znikoma 

liczba danych (MeioEco, BMWP-Pl), a także brak oceny potencjału biologicznego osadów 

dennych CrecTest (Wojtasik 2012, 2015a) może utrudnić w przyszłości określenie 

zachodzących zmian stanu ekologicznego i bioróżnorodności. Może to wpłynąć na 

poprawność oceny oraz monitorowanie działań rekultywacyjnych w tym trwałości 

osiągniętych zmian w wyniku procesów naprawy jezior. 
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Rekultywacja – opis zagadnienia  

Pojęcie „rekultywacja wód” oznacza przywracanie zbiornikom wodnym cech 

zbliżonych do naturalnych, w celu podniesienia ich walorów przyrodniczych, rekreacyjnych 

i gospodarczych (Żmudziński i in. 2002).  

W celu poprawy stanu zbiorników wodnych stosowane są różne metody m.in.: 

usuwanie wód hipolimnionu do odpływu, sztuczne napowietrzanie (z zachowaniem lub 

zaburzeniem stratyfikacji termicznej), przepłukiwanie jezior, inaktywacja fosforu, usuwanie 

osadów ze zbiornika, budowa barier denitryfikacyjnych (Gawrońska, Lossow 2003, Gołdyn 

i in. 2010, Kostecki 2012, Jurczak i in. 2013, Oleksińska i in. 2013, Osuch i in. 2013, 

Bednarek i in. 2014, Dunalska 2014). W części procedur głównym celem jest 

unieszkodliwienie zdegradowanych osadów dennych za pomocą wiązania ich w nowe 

substraty (nadal pozostają w zbiorniku) lub usunięcia ich poza obszar zbiornika. Przeniesienie 

osadów poza zbiornik stanowi nie tylko dodatkowy nakład finansowy, ale w efekcie 

powoduje przesunięcie problemu zanieczyszczonych osadów do innego obszaru, poza 

zbiornikiem wodnym. Generuje to kolejne koszty finansowe i środowiskowe, nie rozwiązując 

problemu. Przy obecnie przeprowadzanych procedurach oczyszczania zbiorników ze 

zdegradowanych osadów jedną z metod jest mechaniczne bagrowanie po uprzednim 

obniżeniu poziomu wody w jeziorze. Bagrowanie przy znacznie obniżonym poziomie wody 

w zbiorniku jest procesem niezwykle szkodliwym dla ekosystemu jezior, ponieważ niszczy 

warstwę litoralu stanowiącą obszar największej bioróżnorodności jeziora. Należałoby wręcz 

stwierdzić, że metoda ta powoduje zakończenie istnienia zbiornika i po zakończeniu 

bagrowania, stworzenie nowego w tym samym miejscu. 

Idea wydobywania osadów dennych i ich odwadniania w geotubach (UM w Kartuzach 

2013) powinno dotyczyć wyłącznie osadów nie zwierających nadmiaru metali ciężkich 

i toksycznych zanieczyszczeń organicznych. W przeciwnym przypadku (osady denne jezior 

Karczemnego i Klasztornego Małego) związki toksyczne mogą przedostawać się do 

atmosfery, co spowoduje dodatkowe obciążenie środowiskowe i zagrożenie dla ludności. 

Kolejnym rozwiązaniem stosowanym w rekultywacji jest budowa opasek wzdłuż linii 

brzegowej od strony wody. Stanowi to znaczną ingerencję w prawidłowe funkcjonowanie 

zbiornika, ponieważ właśnie ta strefa jest istotnym rejonem rozwoju wielu gatunków 

organizmów, włączeni z młodym narybkiem. Generuje to dodatkowy problem, a mianowicie 

konieczność usuwania gromadzących się osadów i zanieczyszczeń (szlamy, muły) ze strefy 

pomiędzy opaską, a brzegiem zbiornika. Tego typu inwestycje na długich odcinkach stanowią 
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zagrożenie dla samoodnowy jezior. Alternatywą są nasadzenia makrofitów, które bardzo 

skutecznie redukują nadmiar substancji biogenicznych i jednocześnie stanowią dogodne 

miejsca siedliskowe dla narybku i bezkręgowców. 

Istotnym elementem wpływającym na skuteczność i trwałość rekultywacji jest wybór 

metody w przypadku jednorodnych zanieczyszczeń lub metod dla zróżnicowanych rodzajów 

zanieczyszczeń i ich strefowości w zbiorniku. W przypadku mocno zdegradowanych osadów 

dennych, gdzie poza nadmiarem substancji biogenicznych występują związki toksyczne 

(m.in. metale ciężkie, toksyczne związki organiczne), nie wszystkie dostępne obecnie metody 

rekultywacji mogą być zastosowane. Zagospodarowanie w rolnictwie osadów dennych jest 

możliwe jedynie w przypadku, gdy degradacja jezior związana jest z nadmiarem substancji 

biogennych. Natomiast jeśli w skład osadów wchodzą, również nadmierne ilości metali 

śladowych i toksycznych zanieczyszczeń organicznych, zagospodarowanie osadów, jako 

nawozu przestaje być możliwe. Podobnie inaktywacja nadmiaru fosforu nie rozwiąże 

problemów związanych z nadmiarem zanieczyszczeń metalami ciężkimi i toksycznymi 

zanieczyszczeniami organicznymi. 

Dotychczasowe procedury rekultywacji zakładają zysk ekologiczny kosztem dużych 

nakładów finansowych i w wielu przypadkach ryzykownych dla ekosystemów metod. 

W przypadku aplikacji preparatu Phoslock® (modyfikowana glina bentonitowa) efekty mogą 

okazać się odwrotne w stosunku do oczekiwanych. Glin w formie rozpuszczonej jest 

toksyczny dla hydrobiontów, przy czym rozpuszczalność glinu zależy od odczynu wody 

(Dunalska 2014 za Cooke et al. 1993, Graczyk 1992). W przypadku jezior, dla których 

zastosowano ten preparat (m.in. jeziora: Jelonek, Winiary, Klasztorne Małe) brak jest 

dostępnych danych literaturowych dotyczących biomonitoringu przed- i porekultywacyjnego 

na poziomie meio- i makrobentosu, czyli typowych organizmów mających bezpośredni 

kontakt z osadem dennym, którego powierzchniowa warstwa stanowi nową jakość poprzez 

inaktywowanie preparatem Phoslock® związków fosforu.  

Procesy rekultywacji niejednokrotnie są również środowiskowe, ponieważ procesowi 

rekultywacji podlega cały zbiornik bez ograniczenia podjętych działań jedynie do stref 

najsilniej zanieczyszczonych (brak procedury oceny stanu ekologicznego dla poszczególnych 

obszarów zbiornika i potencjału biologicznego osadów). Dodatkowym problem stanowi 

uzyskanie trwałych efektów poprawy, nie chwilowych jak przykładowo dla Jeziora 

Klasztornego Małego po aplikacji preparatów PIX i Phoslock® (Tylmann i in. 2013). 
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Rekultywacja poprzez pirolityczną utylizację osadów dennych 

W przypadku silnie zdegradowanych osadów dennych najmniej inwazyjna dla 

środowiska, a jednocześnie bezpieczna dla okolicznej ludności może okazać się innowacyjna 

metoda pirolitycznej utylizacji osadów dennych. Opracowanie ideowe tej metody 

przedstawiono w pracach Wiśniewski i Wojtasik (2014) i Wojtasik, Wiśniewski (2014). 

Pirolityczna utylizacja osadów dennych pozwala na wydobycie zanieczyszczonych osadów 

i bezpośrednie dostarczenie ich do pirolizatora umieszczonego w obrębie jeziora lub strefie 

brzegowej (ryc. 8). 

Ryc.8. Idea wydobywania i pirolitycznej utylizacji zdegradowany osadów dennych  

/wg. Wiśniewski, Wojtasik 2014 , Wojtasik, Wiśniewski 2014/ 

 Wydobycie i utylizacja osadów dennych wraz z wcześniejszą oceną stanu 

ekologicznego zbiornika oraz potencjału biologicznego osadów dennych, pozwala na 

zabezpieczenie zdrowej części litoralu i profundalu oraz na zachowanie bioróżnorodności 

w celu odrodzenia różnorodnych gatunków flory i fauny po zakończonym procesie 

rekultywacji. Poza zyskiem ekologicznym możliwe jest, również obniżenie kosztów 
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rekultywacji, czyli pewien zysk ekonomiczny. Głównym produktem pirolizy są gazy palne 

stanowiące źródło energii, w mniejszym stopniu węgiel aktywny i popioły. Gazy palne można 

tak jak w przypadku innych odnawialnych źródeł energii (m.in. biogazownie) 

zagospodarować, obniżając koszty rekultywacji. W przypadku pirolitycznej utylizacji osadów 

dennych możliwa jest zdecydowana poprawa jakości zbiornika wodnego nawet przy braku 

całkowitej eliminacji dopływu zanieczyszczeń, co nie jest osiągalne w dotychczas 

stosowanych metodach 

Przewidywane efekty zastosowania pirolitycznej utylizacji zdegradowanych osadów 

dennych to:  

 powiększenie pojemności wodnej jezior, przez co ekosystem będzie bardziej stabilny,  

 sterylizację w procesie pirolizy zanieczyszczonych wód interstycjalnych, które 

powracając do jeziora będą stanowiły źródło czystej wody,  

 zlikwidowanie problemu związanego z transportem, składowaniem, kosztowną 

utylizacją w spalarniach zdegradowanych osadów dennych.  

 Pirolityczny utylizator do osadów półpłynnych może mieć zastosowanie, po 

wykorzystaniu w celu rekultywacji jezior, również w usuwaniu osadów w oczyszczalniach 

ścieków i pofermentów w biogazowniach. 

 Przedstawione sondażowe wyniki przeprowadzonych analiz oparte zarówno 

o standardową procedurę (analizy chemiczne), jak i metody innowacyjne (MeioEco) oraz 

wstępna ocena możliwości utylizacji osadów poprzez pirolizę, wpisują się w strategię Gminy 

przedstawioną w Priorytetach polityki ekologicznej zawartych w „Aktualizacji Gminnego 

Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 dla 

Gminy Kartuzy” (Witkowska i in. 2013), a mianowicie: 

 wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska:  

wykorzystanie innowacyjnych metod oceny stanu ekologicznego MeioEco (Wojtasik 

2013) oraz dodatkowo analiza potencjału biologicznego osadów dennych i diagnozy 

dotyczącej wyboru metody rekultywacji metodą testów opartych o reakcję na stres 

małżoraczka Candona rectangulata Alm,1914 (CrecTest, Wojtasik 2015). 

 promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla:  

wykorzystanie gazów palnych (metan, etan, propan, butan) powstałych w procesie 

pirolitycznej utylizacji zdegradowanych osadów dennych, stanowiących m.in. źródło 

węgla w obiegu materii w środowisku, 
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 ochrona atmosfery:  

poprzez zastosowanie w rekultywacji utylizatora pirolitycznego do osadów 

półpłynnych (Wiśniewski, Wojtasik 2014a) możliwa jest ochrona atmosfery przed 

odorami i możliwością przedostania się do atmosfery toksycznych zanieczyszczeń 

organicznych i metali śladowych, 

 ochrona wód:  

przywrócenie dobrego stanu ekologicznego (dobrej jakości wód i osadów dennych) 

 gospodarka odpadami:  

zagospodarowanie zdegradowanych osadów dennych w celu wytworzenia energii 

(piroliza) oraz w rolnictwie (osady o niskiej / nieprzekraczających norm zawartości 

toksycznych zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich). 

Przedstawiona w niniejszym rozdziale złożoność zagadnienia związanego z ochroną 

i rekultywacją jezior kartuskich powinna skłonić wszystkie zainteresowane strony: władze 

Gminy, mieszkańców i użytkowników do refleksji oraz podjęcia działań związanych 

z nowoczesnym i sprawnym monitoringiem, dobraniem metod rekultywacji, a także oceną 

trwałości uzyskanych w przyszłości efektów naprawy. Tak, aby zamierzone działania 

naprawy stanu ekologicznego jezior mogły przynieść trwały efekt i stanowić modelowy 

przykład rozwiązania bardzo złożonego zagadnienia, jakim z pewnością są zdegradowane 

jeziora kartuskie. 
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6. Kalendarium działań na rzecz ratowania jezior kartuskich  

(Teresa Dyl-Sosnowska) 

 

Kalendarium działań na rzecz ratowania jezior kartuskich: 

 na początku lat 60-tych do jezior kartuskich zaczęły spływać duże ładunki biogenów  

i wód ściekowych z nowo wybudowanego szpitala (1963r.), a następnie z budynków 

mieszkalnych  Osiedla XX Lecia PRL; 

 w latach 70-tych, pod koniec dekady intensywnej chemizacji rolnictwa, jeziora weszły 

w fazę silnej degradacji, a nawet dewastacji pochodzenia autotroficznego; 

  na początku lat 80-tych stwierdzono, że stan degradacji jezior staje się barierą 

rozwoju Kartuz i obszaru ich zlewni, w kierunku rozwoju działalności turystycznej  

i rekreacyjnej; 

 w 1988 roku zlecono opracowanie programu rekultywacji jezior. Niestety 

zastosowany EKO-FLOX i BIO-HYDRO nie doprowadziły do zakładanej odbudowy 

biocenoz i nie podwyższyły klasy czystości jezior. Należy jednak zaznaczyć, że  badania 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w latach 1992-1994, wykazały 

zmniejszenie zagrożenia sanitarnego środowiska jezior, w wyniku czego miały one  II klasę 

czystości według wskaźnika mikrobiologicznego; 

 od 1990 – 1996 roku Urząd Gminy Kartuzy przeznaczył duże nakłady finansowe  

na inwestycje, które w znacznym stopniu ograniczyły dopływ biogenów i substancji 

ściekowych do jezior;  

 30 marca 1994r. w numerze 13, Gazety Kartuskiej, Waldemar Niklas pisał oburzony  

,, … a śmieci do jeziora …”. Zwracał uwagę na to, że sprzątanie wiosną w Kartuzach 

sprowadza się do wysypywania zebranych śmieci na skarpy kartuskich jezior. Mieszkańcy 

ulicy Chmieleńskiej sypią swoje śmieci na skarpę koło Jeziora Mielenko naprzeciw 

ELTORU, mieszkańcy ulicy Zamkowej na skarpy Jeziora Karczemnego, a z  ul. Westerplatte 

do Gaju Świętopełka. A czynią to w biały dzień na oczach wszystkich; 

 w 40 numerze Głosu Kaszub z 1994 r. w artykule ,,Co się robi dla środowiska?”, 

Sabina Makurat podała do publicznej wiadomości, że zainstalowano na Jeziorze Klasztornym 

Małym i Jeziorze Karczemnym strukturę BIO-HYDRO oraz urządzenie EKO-FLOKS,  

a od Wzgórza Wolności dotleniające kolektory EKOFLOX jest to urządzenie służące do 

napowietrzania wody. Stosuje się go do rekultywacji jezior głębokich, ponad 20 m.  

BIO-HYDRO jest to grupa urządzeń służących do uzdatniania wody powierzchniowej; 
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 19 października 1995r., w Gazecie Kartuskiej pojawił się artykuł ,,Płyną ścieki płyną”. 

Z artykułu można się dowiedzieć, że stan Jeziora Klasztornego pogarsza się. Badania 

sanepidu wykazały, że jest w nich więcej związków chemicznych niż przed rokiem.  

W sierpniu Straż Miejska z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, panią Sabiną 

Makurat, przeprowadziła kontrolę szamb w zabudowaniach położonych w pobliżu jezior,  

w: Kartuzach, Sianowie, Prokowie, Łapalicach, w czasie której stwierdzono  

10 nielegalnych odpływów. Prawdopodobnie też z ulicy Zamkowej ale nie udało się 

stwierdzić. Wśród 66 przebadanych szamb, było aż 21 nieszczelnych; 

  24 sierpnia 1995r. Gazeta Kartuska poinformowała o  konferencji młodych ekologów 

ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach, realizujących  międzynarodowy program GREEN. 

Podczas spotkania prezentowano wyniki badań fizykochemicznych i biologicznych 

kartuskich jezior. Jeziora są zanieczyszczone – woda mętna, fosforanów o wiele za dużo, 

fauna wodna uboga; 

 w 1996 roku przeprowadzono  inwentaryzację źródeł zanieczyszczeń oraz badania 

stanu eutrofizacji jezior. Wykazały one konieczność dalszych intensywnych prac w tym 

zakresie na obszarze miasta Kartuzy i całej zlewni jezior; 

 w czerwcu 1996 r. Zakład Ekologii Wód Instytutu Ochrony Środowiska O/Gdańsk,  

na zlecenieUrzędu Gminy Kartuzy, za pośrednictwem WFOŚ, przygotował autorski program  

badawczo – wdrożeniowy rekultywacji jezior kartuskich obejmujący zakres prac na lata 1996-

2000. Były to zalecenia dla Gminy, mające na celu: ocenę zagospodarowania obszarów 

przylegających do jezior,  inwentaryzację źródeł zanieczyszczeń i ograniczenie  ich dopływu  

z lądu oraz przeprowadzenie działań biotechnicznych w jeziorach; 

 4 grudnia 1996 r. redaktor Gazety Kartuskiej, Ryszard Leszkowski, w artykule  

,,Co kryje toń kartuskich jezior?” obszernie relacjonował wyniki badań pracowników 

Instytutu Ochrony Środowiska i program dalszej rekultywacji jezior kartuskich prezentowany 

na sesji rady Gminy w dniu 26 listopada. Poruszony był najbardziej filmem wykonanym 

przez płetwonurka, na którym widać było, co kryje toń jeziora. Płetwonurek  

w Jeziorze Karczemnym poniżej 2 m nic nie widział, ponieważ w sierpniu, gdy prowadzono 

badania, na powierzchni unosiły się gęste, oleiste zakwity sinic, które wyglądały jak rozlana 

farba. Jeziora są silnie zeutrofizowane. Na dnie Jeziora Klasztornego pojawia się 

siarkowodór, praktycznie nie ma tam żadnej roślinności. Odnotowano występujące  

w nadmiarze bakterie z grupy Coli. Naukowcy twierdzą, że mimo prowadzonego od lat 

napowietrzania i pracującej od niedawna oczyszczalni, nie uda się oczyścić kartuskich jezior 

bez bagrowania; 
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 3 czerwca 1997r. z Gazety Kartuskiej można było się dowiedzieć, że przez cały 

czerwiec trwały prace przy oczyszczaniu brzegów i wlotów wodnych do jezior kartuskich: 

Karczemnego, Klasztornego Dużego  i Klasztornego Małego. Zostanie oczyszczony przepływ 

między jeziorami Mielenko a Karczemnym, planuje się również ułożenie naturalnej kaskady 

na Klasztornej Strudze, od ul. Wzgórze Wolności do ujścia przy ul. Klasztornej; 

 13 czerwca 1997 r., po pięciu latach budowy, oddano do użytku kartuską 

skomputeryzowaną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków; 

 w 1999r. WFOŚ w Gdańsku przyznał gminie 50 tys. zł na rekultywację jezior 

kartuskich; 

 6 kwietnia 2006 r. w ,,Expressie kaszubskim”, ukazał się artykuł opatrzony 

satyrycznym rysunkiem , wędkarza w masce gazowej  i trzymającego wędkę ze złowionym 

szkieletem ryby. Gerard Lemoine  alarmował, że nad brzegiem Jeziora Klasztornego Małego, 

gdzie roztopił się lód, widać martwe ryby a w okolicy jeziora unosi się odor;  

 16 maja 2006 r. Głos Kaszub odnotował w obszernym artykule decyzję, podjętą przez 

Gminę Kartuzy o rekultywacji Jeziora Klasztornego Małego;  

 30 stycznia 2007 r. ,redaktor ,,Głosu Kaszub” informował o planowanej budowie 

oczyszczalni hydrobotanicznej, na Jeziorze Karczemnym przy wypływie wód do Klasztornej 

Strugi;  

 20 lipca 2007 r. Jerzy Karczewski, rzecznik prasowy terenowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kartuzach, na łamach ,,Tygodnika Kartuzy” stwierdził, że kartuskie 

jeziora są najbardziej zanieczyszczone w powiecie kartuskim, pisał - ,, Piękne miasto, 

otoczone lasami a z jezior wydobywa się cuchnący fetor, nie można się w nich kąpać i jeść 

złowionych ryb”;  

 4 marca 2008 r. redaktor Kuriera Kartuskiego, Bartek Gruba, przedstawił czytelnikom 

wyniki seminarium, które było poświęcone dalszej rekultywacji Jeziora Klasztornego Małego. 

Gościem seminarium, które odbyło się w Centrum Kultury ,,Kaszubski Dwór”, był dr Andrzej 

Tonderski z Pomorskiego Centrum Badań Technologii Środowiska UG, który podsumował  I 

etap biologicznego oczyszczenia wód wypływających z Jeziora Karczemnego do Klasztornej 

Strugi, a następnie do Jeziora Klasztornego Małego; 

  w październiku 2013 r. przekazano do Gminy w Kartuzach raport końcowy  

z realizacji projektu WFOŚ/D/210/141/2011. Celem projektu było zgromadzenie  

jak największej ilości informacji o pokrywie osadowej jezior kartuskich, zwłaszcza  

o zawartych w niej substancjach powszechnie uznanych za szkodliwe. Wyniki badań ładunku 

zanieczyszczeń skumulowanych w osadach dennych jezior kartuskich, przeprowadzone przez 
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Instytut Geografii UG i Polską Akademię Nauk są przerażające. Badania prowadzone były 

przez dwa lata w czasie których pobrano ponad 50 rdzeni osadów  i wykonano ok.1000 

oznaczeń laboratoryjnych. Stwierdzono, że stan zanieczyszczenia badanych jezior jest 

zróżnicowany, a głównym rezerwuarem zanieczyszczeń jest Jezioro Karczemne i Jezioro 

Klasztorne Małe, które ma aż 20 m głębokości. Osady ich zawierają wysokie stężenia metali 

śladowych i ogromne stężenia trwałych zanieczyszczeń organicznych, rakotwórczych WWA  

i PCB. Naukowcy stwierdzili, że jest to najwyższa wartość kiedykolwiek stwierdzona  

w osadach jezior polskich. Zebrany materiał pod nazwą  ,,raportu Tylmanna”, stanowi 

unikalną bazę danych dotyczących składu chemicznego osadów jezior kartuskich i może być 

wykorzystany zarówno do celów naukowych jak i praktycznych;  

 na początku lutego 2013 roku ze studzienek kanalizacyjnych wprost do Jeziora 

Klasztornego wpłynęły najpierw groszek, potem cebula. Choć trudno sobie wyobrazić, żeby 

same warzywa wyrządziły szkodę w wodach jeziora, to urzędnicy przekonywali, że problem 

jest poważny przez wodorotlenek sodu, którego używa się podczas obierania warzyw, albo 

inne substancje chemiczne stosowane do ich mycia, które trafiły do akwenu.W 2010 roku  

z powodu przyduchy w Jeziorze Karczemnym wyginęły tysiące ryb. Podobna sytuacja była 

również w ubiegłym roku. (http://www.tvn24.pl); 

 27 lutego 2014 r., ukazał się artykuł  ,,Kartuzy - kraina najbrudniejszych polskich 

jezior”. Redaktor Dziennika Bałtyckiego, Bartek Gruba , przedstawił w nim wystąpienie prof. 

Julity Dunalskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która na sesji rady gminy 

przedstawiała dramatyczny obraz kondycji naszych akwenów określając je jako 

"najbrudniejsze w kraju". Nadzorowała ona trwające ponad rok badania kartuskich jezior 

prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Badania naukowe 

prowadzone były w Kartuzach na bardzo szeroką skalę. Pobrano setki próbek wody, 

wykonano dziesiątki analiz i zbadano każdy metr linii brzegowej, wraz z wszystkimi 

punktami, z których do wody dostają się podejrzane ciecze i nieczystości. W sumie naliczono 

aż kilkadziesiąt takich miejsc, w tym wyloty kanalizacji deszczowej, a nawet sanitarnej.  

Jak podkreślono, bez uregulowania tej kwestii, żadne działania rekultywacyjne nie mają 

najmniejszego sensu. Największym problemem kartuskich jezior jest fosfor, którego znajduje 

się tu zdecydowanie za dużo, a przepływając między zbiornikami, utrzymuje on fatalną 

kondycję praktycznie wszystkich akwenów. Pierwszym źródłem zanieczyszczeń jest już 

niewielkie Jezioro Mielonko, z którego wypływa w kierunku Jeziora Karczemnego 30 kg 

fosforów w skali roku. Tylko na 400-metrowym odcinku dzielącym oba akweny przybywa 

kolejnych 25 kg, głownie z terenów działkowych i rur kanalizacji deszczowej. Prawdziwy 
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dramat zaczyna się jednak dopiero w przypadku Jeziora Karczemnego, do którego 

doprowadzana jest w wielu miejscach nie tylko kanalizacja deszczowe, ale i sanitarna!  

“to absolutnie niedopuszczalne “ grzmiała w czasie swojej prelekcji prof. Dunalska. Bardzo 

płytki zbiornik, jakim jest Jezioro Karczemne przyjmuje ogromną wręcz dawkę toksyn, 

zamieniając się tym samym w tykającą bombę ekologiczną. Ładunek krytyczny dla tego 

jeziora to maksymalnie 20 kg fosforów w skali rocznej. Tymczasem Strugą Klasztorną 

wypływa z niego aż 351 kg! Jest to więc już sytuacja dramatyczna. Latem płynie tamtędy 

zielona, toksyczna zupa, z zawartością metali ciężkich włącznie. “Macie w tej chwili  

w centrum miasta osadnik ścieków. W życiu nie pozwoliłabym własnemu dziecku nawet 

wejść do takiej wody” - mówiła profesor Dunalska. To jednak wciąż nie koniec fatalnych 

wieści. Na wlocie do Jeziora Klasztornego Małego jest jeszcze gorzej, bo dawka fosforów 

wzrasta tu do 466 kg, a do zbiornika wprowadzane są poprzez rury kanalizacyjne kolejne 

nieczystości. W efekcie ostatnie Jezioro Klasztorne Duże przyjmuje już zabójczą wręcz 

dawkę 960 kg fosforów, przy krytycznej wartości równej 100 kg. Następnie prof. Dunalska 

przedstawiła gotowy "Program Odnowy Kartuskich Jezior", rozpisany na sześć lat  

i oszacowany na prawie 20 mln; 

 22 października 2014r. o godz. 10.00 z I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach 

ruszyła kampania edukacyjna ,,SOS dla Jeziora Klasztornego Małego” . Zadania kampanii 

realizowane były od 20 maja do 30 listopada 2014r. w ramach projektu Fundacji ,,Ocalić 

Źródło” im. Bł. Salomei i współfinansowane przez  Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Trudu 

przygotowania i przeprowadzenia kampanii podjęli się uczniowie i nauczyciele szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego: Izabela Bystron i Anna Bychowska z I LO  

im. Hieronima Derdowskiego, Edyta Ropela z Zespołu Szkół Zawodowych  

i Ogólnokształcących oraz Zyta Wicka z Zespołu Szkół Technicznych z udziałem 

pracowników Instytutu Oceanografii  UG pod kierunkiem dr Doroty Burskiej i  specjalistów, 

dr Barbary Wojtasik z firmy HydroBioLab oraz Teresy Dyl-Sosnowskiej. Zadania projektu 

wspierali także wolontariusze: Witold Sieciechowski, dyrektor Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego w Kartuzach, Grażyna Żakowska (nauczycielka I LO w Kartuzach), Ryszard 

Leszkowski (redaktor Gazety Kartuskiej), Ewa Srock (nauczycielka plastyki), Magdalena 

Jezierska (absolwentka liceum plastycznego, studentka Politechniki Gdańskiej). Etap 

przygotowawczy trwał kilka miesięcy i miał na celu dogłębną edukację ekologiczną uczniów 

dotyczącą jezior, które są nie tylko największym skarbem Kartuz, ale całego województwa 

pomorskiego. Aby zainteresować młodzież stanem jezior i zaangażować w przeprowadzenie 

kampanii, odbywały się systematyczne spotkania i wyjazdy. Kampania została podzielona  
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na 9 etapów. Odbyły się 2 konferencje, 3 warsztaty (2 w terenie i 1 w I LO), konsultacje, 

podczas których każda grupa miała możliwość konsultacji ze specjalistami według potrzeb. 

Przekaz medialny stanowiły 3 artykuły w Dzienniku Bałtyckim, który objął patronat nad 

kampanią,  1 artykuł w Gazecie Kartuskiej, 2 artykuły na kartuzy.info, 1 artykuł w Ekspresie 

Kaszubskim, audycja w Radio Gdańsk, audycja w Radio Kaszebe, audycja w Panoramie TVP 

Gdańsk, a także na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych, Starostwa 

Powiatowego w Kartuzach. Na inauguracji i podsumowaniu byli obecni: Starosta Powiatu 

Kartuskiego, Burmistrz Gminy Kartuzy, wędkarze z prezesem ZW, dyrektor Kaszubskiego 

Parku Krajobrazowego, przedstawiciel LOP, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

z opiekunami z Somonina, Przodkowa i szkół kartuskich. Obecni byli także reporterzy gazet, 

których poproszono o patronat medialny. W drukarni wydrukowano: 50 plakatów, 30 ulotek. 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na ulotki dodrukowano je m.in. na Radę Powiatu,  

dla zainteresowanych szkół i instytucji, oraz na podsumowanie kampanii dla wszystkich 

uczestników projektu i zaproszonych gości. Podczas tej uroczystości odbył się konkurs  

na piosenkę kampanii, do którego zgłoszono dwie piosenki (z I LO i ZSZiO w Kartuzach). 

Prezentowały one wysoki poziom. Uczestnicy otrzymali nagrody. Na podsumowaniu 

kampanii zostały pokazane dwie prezentacje multimedialne. Uczennica I LO przygotowała 

trzy spoty reklamowe kampanii i została za nie nagrodzona. W zależności od zaangażowania 

w projekt uczestnicy otrzymali certyfikaty i podziękowania. Trwałym efektem projektu  

są trzy tablice edukacyjne nad Jeziorem Klasztornym Małym, przy wejściu do Gaju 

Świętopełka; 

 6 listopad 2015r. - obecnie władze Gminy Kartuzy na czele z Burmistrzem 

przygotowują się do działań mających na celu rekultywację kartuskich jezior. Przez ostatni 

rok w gminie odbywały się spotkania z naukowcami i specjalistami w celu wyboru właściwej 

techniki. Została podpisana umowa z WFOŚiGW w Gdańsku, dotycząca finansowania 

rekultywacji.  

 Działania na rzecz ochrony Jezior Kaszubskich podejmowane były także oddolnie  

w szkołach. W Kartuzach badania jezior z uczniami, w ramach programu GREEN prowadziła 

nauczycielka chemii Renata  Mistarz , a w gimnazjum w Goręczynie, Teresa Dyl-Sosnowska. 

Dla ochrony kaszubskich jezior duże znaczenia miało spotkanie dwóch wędkarzy  

nad jeziorem w Ręboszewie. Dr Bogusław Nedoszytko z Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego i Witold Sieciechowski, dyrektor KPK, przebywając nad jeziorem  

w Ręboszewie stwierdzili , że narzekanie na postępującą degradację jezior niewiele wniesie  

i należy podjąć konkretne działania. W efekcie  zorganizowano  sześć  konferencji 
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naukowych  pod wspólnym tytułem „Stan zachowania i antropogeniczne przemiany Jezior 

Raduńskich”, których celem było ocena stopnia zachowania tego ważnego dla regionu  

i mieszkańców Gdańska ekosystemu. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz, instytucji, 

naukowców kilku uczelni wyższych i użytkownicy jezior. W organizację ich i późniejsze 

działania włączyło się Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Odbyły się one: I – w Kaszubskim 

Parku Krajobrazowym w 2004r.,II – w Urzędzie Gminy w Kartuzach w 2004 r.,III- w Firmie 

Radbur  w 2005r.,IV – w Starostwie Powiatowym Kartuzy w 2005r.,V - Spotkanie Okrągłego 

Stołu w 2005r.,VI – w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w 2006r. Wymiernym ich 

owocem było powstanie ,,Programu Ochrony Jezior Raduńskich na lata 2006-2013 ”, który 

zredagowały Alicja Mazur i Kamila Formela ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach.  

Przez siedem lat jego realizacji w gminach powiatu kartuskiego wypracowanych zostało wiele 

działań, ktorych zadaniem było promowanie i ochrona jezior. Starostwo Powiatowe  

i włodarze gmin powiatu kartuskiego podjęli wiele działań i inwestycji, aby odciąć dopływ 

zanieczyszczeń do jezior. Proces degradacji nie został jednak zatrzymany z przyczyn zbyt 

niewielkiej świadomości ekologicznej wszystkich ich użytkowników i braku wspólnych 

działań.  
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7. Formy edukacji ekologicznej jako narzędzie aktywizowania użytkowników 

jezior do działań na rzecz ich ochrony (Teresa Dyl-Sosnowska,  

Anna Bychowska, Izabela Bystron) 

 

Działania władz gminnych Kartuz na rzecz ratowania kartuskich jezior bez 

zaangażowania ich użytkowników okazały się niewystarczające. Abu to zmienć konieczne 

jest przeprowadzenie wśród nich edukacji ekologicznej. Obecny rozdział książki ma na celu 

przybliżenie aktywizujących  metod edukacji. Sposoby tu przedstawione okazały się 

skuteczne, dlatego warto je rozpropagować i zastosować na szeroką skalę w praktyce.  

Obecnie w szkole sukcesy osiągają uczniowie, którzy posiadają umiejętności 

werbalno-matematyczne rozwiazywania problemów, czyli myślenie identyfikowane  

z działalnością lewej półkuli. Ponieważ to oni mają predyspozycje do rozwiazywania 

tradycyjnych testów. W testach tych preferuje się pisanie, rachowanie, umiejętności językowe 

itp. Pozostała część uczniów, którzy posiadają inny typ inteligencji, np. wizualno-

przestrzenną, muzyczno-rytmiczną, interpersonalną czyli potencjalni muzycy, malarze, 

architekci często odpadają już w szkole podstawowej nie dochodząc nawet do egzaminu 

maturalnego. Ponadto uczniowie ci sprawiają trudności wychowawcze, ponieważ nie lubią 

takiej szkoły, w której nie mogą rozwijać swojej inteligencji. 

Harward Gardner, twórca teorii wielorakich inteligencji,  profesor Uniwersytetu 

Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego, psycholog, neurolog, specjalista z dziedziny 

psychologii poznawczej i psychologii uczenia się uważa, że  inteligencja to umiejętność  

rozwiązywania  problemów. Stojąc przed określonym problemem człowiek wybiera 

określoną strategię działania, która ma go doprowadzić do określonego celu. 

Według teorii opracowanej przez Gardnera, istnieje kilka rodzajów inteligencji 

związanych z różnymi obszarami mózgu. Inteligencja językowa cechuje tych, którzy dobrze 

posługują się językiem i rozumieją tekst. Logiczno-matematyczna pozwala na obliczenia  

i operacje na abstrakcyjnych symbolach. Inteligencja muzyczna umożliwia rozumienie treści, 

których nośnikiem jest dźwięk, kinestetyczna z kolei jest charakterystyczna dla tancerzy  

i sportowców. Inteligencja przyrodnicza odpowiada za ciekawość świata przyrody i miłość  

do zwierząt, a wizualno-przestrzenna ułatwia orientację w przestrzeni i pozwala myśleć 

"obrazami", a nie tylko słowami. Inteligencja interpersonalna pomaga w kontaktach z innymi 

ludźmi, a intrapersonalna jest typowa dla osób o szczegółowej, trafnej samowiedzy. 
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Gardner, prowadząc w 1980 roku badania stwierdził, że człowiek może rozwinąć 

własną inteligencję i uruchomić obie półkule mózgowe w procesie myślowym jeżeli 

wykorzysta swój rodzaj inteligencji. 

Badania Hawarda Gardnera, który zajął się inteligencją jako rzeczywistością bardziej 

złożoną, zainspirowały mnie do poszukiwań form pracy aktywizującących z uczniami. 

Przygotowując rejonowe Dni Ziemi szukałam najpierw nauczycieli różnych przedmiotów 

zainteresowanych tą tematyką. Następnie motywowałam uczniów, którzy sami tworzyli grupy 

o podobnych zdolnościach. Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie przygotowywali zadania  

z których tworzyłam program spotkania. Bardzo ważna była ewaluacja każdego wydarzenia  

i wdrażanie wniosków w czasie kolejnego spotkania. Okazało się, że forma pracy z uczniami, 

oparta o teorię Gardnera, przynosiła znakomite efekty edukacyjne. 

I. Etap -  podział na grupy -  pozwala  rozpoznawać swoje talenty; 

II. Etap –  realizacja zadań  -  wykorzystanie swoich zdolności do rozwiązania 

problemu  i przebywanie wśród rówieśników;   

III. Etap – praktyczne wykorzystanie posiadanych umiejętności podnosi  

ich samoocenę i wartość w grupie; 

IV. Etap – wykonane zadanie  umacnia ich do pokonywania trudności aby zrealizować 

kolejne zadanie.  

Doświadczenia z przygotowywania Dni Ziemi (później w ramach programu ,,Kaszuby 

to moje miejsce na Ziemi”) wykorzystałam następnie na poziomie gimnazjum opracowując  

z panią Adelą Plichta program międzyszkolnych Młodzieżowych Sejmików Ekologicznych, 

których odbyło się dziesięć. Sejmiki pozwoliły przeprowadzić edukację ekologiczną 

nauczycieli i  uczniów Gimnazjum Publicznego w Goręczynie, ale także przedstawicieli wielu 

szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także studentów Uniwersytetu Gdańskiego, 

który objął swym naukowym patronatem gimnazjum. Propozycje zadań w grupach 

badawczych, laboratoryjnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, sportowych, w formie 

zadań terenowych, warsztatów, prezentacji multimedialnych, tomików poezji i prozy, stoisk 

wystawienniczych, wywiadów, wystaw i podchodów zaaktywizowały różne grupy społeczne 

do działań na rzecz ochrony kaszubskich jezior.   

Uczniowie prezentowali swoje umiejętności na zielonej scenie i stoiskach 

wystawienniczych na EKO MEDIA FORUM w ramach Targów POLEKO w Poznaniu,  
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na Medycznym Dniu Nauki na GUM-edzie w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki,  

w Instytucie Oceanografii UG. Najlepszym jednak narzędziem edukacji ekologicznej okazała 

się kampania. Dzięki kampanii ,,Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora”, udało się 

przeprowadzić równolegle edukację ekologiczną wszystkich użytkowników jezior. 

Przygotowując i prowadząc kampanię mogłam wykorzystać moje umiejętności public 

relation, niezbędne do projektowania loga, plakatu, ulotki. Kampania trwała od jesieni  

do wiosny i została podzielona na trzy edycje.  

 Edycja jesienna 

1.Czynności przygotowawcze: 

spotkanie dyrekcji szkoły i koordynatora z dyrektorami WRiGW Starostwa Powiatowego  

w Kartuzach i KPK, szkolenie młodzieży (wykłady, prezentacje, warsztaty), przydział zadań, 

przygotowanie hasła i loga kampanii, namalowanie plakatu, opracowanie treści i szaty 

graficznej ulotki; 

2.Kampania edukacyjna w ośrodkach wypoczynkowych; 

3. Propagowanie plakatów i ulotek na spotkaniu edukacyjnym w Zespole Szkół w Goręczynie 

spektakl teatralny, prezentacja dr Doroty Burskiej z Instytutu Oceanografii Zakładu Chemii 

Morza i Ochrony Środowiska Morskiego, sprawozdanie uczniów z kampanii edukacyjnej  

w ośrodkach wypoczynkowych, przekazanie plakatów, ulotek i zadań ochrony Kaszubskich 

Jezior przedstawicielom władz, szkół, instytucji oraz mediów.  

 Edycja zimowa       

1. Realizacja zadań w szkołach, instytucjach, gminach; 

2. Artykuły prasowe; 

3. Audycje radiowe i telewizyjne; 

4. Badanie jakości wody w Jeziorach Ostrzyckim i Trzebno oraz w rzece Raduni przez 

uczniów Zespołu Szkół w Goręczynie; 

 

 Edycja wiosenna       

1. Sprawozdanie z realizacji zadań w szkołach, instytucjach, gminach; 

2. Badanie jakości wód i gleby; 
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     3. Wycieczki edukacyjne do ośrodków wypoczynkowych; 

     4. Poster ,, Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora”. 

 

Patronat nad kampanią objęły wszystkie gazety lokalne, Radio Gdańsk i Radio 

Kaszebe, a także Panorama Gdańska.  

Przykładem korzyści z opisanej powyżej metodyki jest przeprowadzona akcja „Jezioro 

marzeń – powstrzymajmy ścieki!”, którą realizowano I Liceum Ogólnokształcącym w okresie 

od 01.09.2012 do 30.11. 2012r. Projekt napisany został przez Stowarzyszenie „Klasztorna”   

i był dofinansowany z Programu Grantowego Starostwa Powiatowego w Kartuzach.  

Koordynatorem projektu była nauczycielka chemii mgr Ewa Kowaluk, która wraz z innymi 

wolontariuszami, m.in. Anną Bychowską, realizowała zadanie edukacyjno-informacyjne  

na temat tutejszego Jeziora Klasztornego Małego. Społeczność szkolna podjęła się wyzwania 

nagłośnienia tematyki zanieczyszczeń Jeziora Klasztornego Małego. Wielokrotnie można 

przeczytać w lokalnych gazetach informacje o zanieczyszczeniach dopływających do akwenu 

a efektów poprawy stanu, jakości jeziora nie widać. Stworzyono grupę naukowo-badawczą, 

składającą się z wybranych uczniów lyceum, która to zbierała istotne informacje na temat 

szkodliwego wpływu różnego rodzaju zanieczyszczeń do jezior, ziemi i innych cieków 

wodnych, a także pozyskała szczegółowe informacje na temat stanu czystości Jeziora 

Klasztornego Małego. Z pozyskanych danych przygotowano plakaty informujące oraz 

gazetkę szkolną. Miało to na celu rozszerzenie wiedzy na temat w/w jeziora wśród  

jak największego grona społeczności szkolnej. Grupa badawcza podjęła się monitoringu 

dopływających cieków i zanieczyszczeń. W tym celu uczniowie pobierali próbki wody  

oraz wykonywali analizę jakościową. Do badań wykorzystano specjalistyczny sprzęt, np. przy 

pomocy spektrofotometru oznaczono azotany (V), fosfor i azot całkowity. Grupa odwiedziła 

Stację Limnologiczną Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie. Tam uczniowie zapoznali się 

ze specjalistycznym sprzętem i zobaczyli, jak profesjonalnie dokonuje się analiz 

chemicznych. Sami również ćwiczyli pobór próbek wody oraz spektrofotometryczne 

oznaczanie w nich wybranych parametrów fizyczno-chemicznych. 

 Uczniowie zaangażowali się w realizację projektu, gdyż marzeniem ich jest możliwość 

korzystania z walorów jeziora, a nie traktowanie go jako odbieralnika nieczystości. Dlatego 

właśnie 19.11.2012r. uczniowie przygotowali hppening w mieście Kartuzy, mający na celu 

poinformowanie lokalnej społeczności o zagrożeniach, jakie niosą zanieczyszczenia i 

zmotywowanie ich do zaprzestania wprowadzania ścieków do jezior. 
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 „Wiemy już, że głównym źródłem zanieczyszczeń jest człowiek. Wierzymy też,  

że nasze działania -  nasz projekt  Jezioro marzeń– powstrzymajmy ścieki !  przyczynią się  

do podwyższenia wiedzy mieszkańców powiatu kartuskiego na temat ochrony środowiska,  

w szczególności tutejszych jezior oraz uświadomią jak bardzo zanieczyszczone jest Jezioro 

Klasztorne Małe i dlatego właśnie należy poddać je rekultywacji. Pragniemy aby  

w niedalekiej przyszłości udało nam się w nim bezpiecznie wykąpać” – tak relacjonowała 

młodzież zaangażowana w realizcję projektu.  

Uczniowie wierzyli, że ich rozmyślania przekształcą się w konkretne działania  

i w efekcie doprowadzą do poprawienia sytuacji wodno-gospodarczej nie tylko na terenie 

naszego powiatu, czy województwa, ale też całego kraju.  

 

Uczniowie I LO z nauczcyielką chemi mgr Ewą Kowaluk podczas happening na rzecz ochrony jezior kartuskich 

 

Uczniowie I LO podczas happening na rzecz ochrony jezior kartuskich 
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Na bazie przeprowadzonych projektów,,Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” 

oraz Jezioro marzeń – powstrzyamjmy ścieki” została przygotowana i poprowadzona 

kampania ,,SOS dla Jeziora Klasztornego Małego” . Zadania kampanii realizowane były  

od 20 maja do 30 listopada 2014r. w ramach projektu Fundacji ,,Ocalić Źródło” im. Bł. 

Salomei i współfinansowane przez  Starostwo Powiatowe w Kartuzach.  

,,Ach jak  ja pragnę tego, pomocy dla Jeziora Klasztornego, 

żeby czyste było i po nocach nam się śniło”   

A .Hildebrandt, W. Gołąbek, M. Kwidzińska z ILO w Kartuzach 

Trudu przygotowania i przeprowadzenia kampanii podjęli się uczniowie i nauczyciele 

szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego: Izabela Bystron i Anna Bychowska z I LO 

im. Hieronima Derdowskiego, Edyta Ropela z Zespołu Szkół Zawodowych  

i Ogólnokształcących oraz Zyta Wicka z Zespołu Szkół Technicznych z udziałem 

pracowników Instytutu Oceanografii  UG pod kierunkiem dr Doroty Burskiej i specjalistów 

dr Barbary Wojtasik z firmy HydroBiolLab oraz Teresy Dyl-Sosnowskiej, obecnie prezesa 

Fundacji ,,Ocalić Źródło im. Bł. Salomei. Koordynatorem projektu był Maciej Sosnowski. 

Zadania projektu wspierali także wolontariusze: Witold Sieciechowski, dyrektor 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach, Grażyna Żakowska (nauczycielka I LO  

w Kartuzach), Ryszard Leszkowski (redaktor Gazety Kartuskiej ), Ewa Srock (nauczycielka 

plastyki), Magdalena Jezierska (absolwentka liceum plastycznego, studentka Politechniki 

Gdańskiej). Kampania przebiegała w następującyhc etapach.         

I Etap  

To powołanie liderów kampanii – nauczycieli, uczniów i specjalistów 

zaangażowanych w działania na rzecz ochrony Jezior Kaszubskich. 

 

Liderki projektu “SOS dla Jeziora Klasztornego Małego  

(od lewej: mgr.Teresa Dyl-Sosnowska, mgr. Izabela Bystron, dr Anna Bychowska) 
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II Etap 

Specjalistyczne zajęcia w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego  

w Borucinie w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, warsztaty ,,Niezwykłe właściwości 

wody. Młodzi badacze ratują jeziora”. 

 

Uczestnicy projektu podczas zajęć w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie 

 

III Etap 

Sondażowe badania stanu ekologicznego Jeziora Klasztornego Małego i trzech 

pozostałych jezior kartuskich. Badania prowadziliśmy w wybranych stanowiskach nad 

jeziorami:  Klasztornym Dużym (przy parkingu), Karczemnym( od ul. Zamkowej przy stacji 

benzynowej) i Mielenko (od ul. Chmieleńskiej) – po 1 stanowisku i nad Jeziorem 

Klasztornym Małym – 3 stanowiska ( k/ Kolegiaty, k/ I LO i na Wyspie Łabędziej). 

 

 

Stanowiska poboru próbek wody na Jeziorze Klasztornym Małym 
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Uczestnicy projektu podczas przeprowadzania badań stanu czystości wód 

 

 

Uczniowie I LO, ZSZiO oraz ZST w Kartuzach pod opieką nauczycielki mgr Edyty Ropeli  

oraz dr Barbary Wojtasik  podczas gromadzenia danych badawczych. 
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IV Etap 

Konferencja dla uczestników kampanii, przygotowana przez nauczycieli i specjalistów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej dr Anna Bychowska, dr Dorota Burska i mgr.Teresa Dyl-Sosnowska podczas wygłaszania referatu dla 

uczestników projektu 

 

V Etap 

Warsztaty w grupach tematycznych. Praca odbywała się w grupach: naukowej,  

fotograficznej,  plastycznej, muzycznej i graficznej. Efektem pracy tego etpu kampani było 

przygotowanie loga oraz stworzenie piosenek. 

 

 

Dr Dorota Burska i mgr Teresa Dyl-Sosnowska podczas pracy z grupą naukową 
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Pan Witold Sieciechowski i mgr Teresa Dyl-Sosnowska podczas pracy z grupą plastyczną 

 

 

Grupa muzyczna podczas tworzenia piosenki o jeziorach 

 

 

Grupa fotograficzna i pozostałe grupy podczas pracy 
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Piosenka “Kartuskie jeziora” -  Mateusz Gackowski z ZSZiO w Kartuzach 

 
1.Nadwiślański kraj,                                                                        

   I kwitnący maj 

   Pięknych jezior blask, 

   Onieśmiela nas, 

   Pojezierzy pas, 

   I kartuski las 

  A w nim jezior pięć 

  Które wkoło sieją śmierć 

 Czy ktoś odegna ten 

  Niekończący koszmar się  

  Czy toksycznej wody blask 

   Zmiecie z Ziemi wszystkich nas 

 

2. Pięknych jezior blask 

    Onieśmiela nas 

   Nieczystości woń 

   I zielona toń 

   Barwa zmienia się  

   Coś wychodzi z niej 

   Jest już bardzo źle  

   Lepiej chłopie wiej 

   Czy ktoś odegna zło 

   Zniszczy zwyrodnienia źródło 

   Czy też gnuśności czerń 

   Wejdzie w miejsca ludzkich  

 

   3.Nie podoba się 

  Taki rzeczy bieg, 

  Ale mamy już  

  Wymyślony lek. 

   Trzeba wielu lat 

   I pieniędzy tez . 

   Poczekajmy trochę a opłaci się 

   Zbliża się powoli kres, 

   Udręki naszej jeziornej 

   Słońce oświetla nam 

   Drogę do zbawienia bram 

 

Ref. Żyjemy długo czy nie, zupełnie nieważne to jest 

Nasze zadanie jest oczywiste –zostawić po sobie jeziora czyste 

Wierze, ze uda się to zrobić,Jeziora Kartuskie odnowić. 

Potomkowie będą zachwyceni, ludzie dookoła zadowoleni. 

 

 

Piosenka “SOS dla Jeziora Klasztornego” - A.Hildebrandt, W. Gołąbek, M. Kwidzińska 

oraz K. Jankowska z ILO w Kartuzach 

 

1. Czarne i brudne 

W zapachu paskudne 

Turystów Przeraża 

Zwierzęta zakaża 

 

3. Zabierzmy wszystkie śmieci  

Zmieńmy świadomość swą i dzieci 

Kanalizację przemieńmy tak, 

By uratować wodny świat 

 

2. Jeżeli nic nie zmienimy 

Jezioro to utracimy 

Zlewisko ścieków zostanie 

Skończą się szanse na odratowanie 

 

4. Jezioro Klasztorne Małe  

Będzie w końcu wspaniałe  

Chcemy wreszcie się kąpać 

I zwierzęta wesołe oglądać 

 

Ref.: Dosyć mam już tego 

         SOS dla jeziora Klasztornego 

         Ludzie przejrzyjcie wreszcie 

         I pomoc jezioru nieście 

 

Ref.: Ach jak ja pragnę tego 

         Pomocy dla jeziora Klasztornego, 

         Żeby czyste było  

         I po nocach się nam śniło 
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VI Etap 

Opracowanie treści i szaty graficznej ulotki w oparciu o materiały wyników badań 

 i obserwacji w terenie. 
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VII Etap 

Przekazanie przedstawicielom instytucji, władzom, mediom i uczniom ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przesłania kampanii, plakatów i ulotek. 

 

Przesłanie kampani 

 

Jeziora kartuskie : Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże to unikatowy w 

skali kraju zespół przepływowych jezior. Krajobraz jezior komponowany  w urbanistykę 

Kartuz zachwyca kolorami złotej, polskiej jesieni. Jeziora te są największym skarbem miasta i 

najpiękniejszym skrawkiem polskiej przyrody. 

 

CZY WIESZ, ŻE? 

 jeziora kartuskie są piękne gdy oglądamy je z oddali 

 z bliska odstraszają swym wyglądem i zapachem 

 jeziora te nie są już atrakcją dla przyjeżdżających do nas turystów 

 latem rozwijają się w nich sinice wydzielające niebezpieczne dla zdrowia toksyny 

 od twojego angażowania zależy ich przyszłość 

 

JA JUŻ WIEM, ŻE! 

 wyniki badań sondażowych potwierdziły postępującą degradację kartuskich jezior 

 jeziora mogą na stałe zniknąć z krajobrazu miasta 

 warto je ratować, aby stały się źródłem dobrobytu miejscowej ludności 

 bez naszego zaangażowania nie można powstrzymać degradacji i skutecznie 

przeprowadzić kosztownej rekultywacji  

 

Jak nie JA - to KTO?   Jak nie TY - to KTO? 

 poszuka przyczyn degradacji jezior 

 zachęci innych do działania na rzecz ich ochrony  

 wykorzysta swoje siły, zdolności i doświadczenia aby je ratować 

uwierzy, że można przywrócić im dawne piękno 
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74 Formy edukacji ekologicznej … 
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VIII Etap 

Kampania skierowana do użytkowników zlewni jezior kartuskich 

 

 

Mateusz Gackowski(w środku) oraz uczniowie z ZSZiO w Kartuzach podczas wykonywania piosenki 

“Kartuskie jeziora”  

 

 

 

 

  
  

A.Hildebrandt, W. Gołąbek, M. Kwidzińska oraz K. Jankowska uczennice z ILO w Kartuzach podczas 

wykonywania piosenki “SOS dla Jeziora Klasztornego”  
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Dyrektor I LO w Kartuzach pani Maria Mejer-Kobiela podczas otwarcia kampani podsumowującej projekt  

“SOS dla Jeziora Klasztornego Małego” 
 

 

IX Etap 

Podsumowanie kampanii – odsłona Jeziora Klasztornego Małego w trzech aktach. 

Nad Jeziorem Klasztornym Małym, przy wejściu do Gaju Świętopełka po prawej stronie 

odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic edukacyjnych, jako efekt pracy uczniów, nauczycieli, 

naukowców oraz specjalistów zaangażowanych w kampanię „SOS dla jeziora Klasztornego 

Małego”. Efekty kampani “SOS dla jeziora Klasztornego Małego” to również: 

 zainteresowanie młodzieży aspektami pracy naukowej, 

 wykształcenie zdolności pracy zespołowej, 

 rozwinięcie kreatywności, dyscypliny, samodzielności i zdolności pracy w zespole 

badawczym, 

 zdobycie doświadczenia w pracy o charakterze naukowym, 

 samodzielne przeprowadzenie przez uczniów pomiarów fizyczno-chemicznych wody. 

 

Podsumowanie kampanii nie jest równoznaczne z jej zakończeniem, ale jest kolejnym 

etapem edukacji ekologicznej w dziedzinie ochrony jezior kartuskich. 
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Tablice podsumowujące projekt “SOS dla Jeziora Klasztornego Małego” umiejscowieone przy wejściu  

do Gaju Świętopełka nad Jeziorem Klasztornym Małym 
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Wypracowane podczas kampani materiały znaleźć można na stronach internetowych: 

 spot reklamowy:  

https://youtu.be/8m6zxIJ9jjo 

 piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQD__X3rT44 

 prezentacja z realizacji projektu 

http://prezi.com/tppvbmako0ba/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 audycja w radiu: 

http://www.radiogdansk.pl/index.php/magazyn-ekologiczny/item/18791-sos-dla-jeziora-

klasztornego-malego.html 

http://radiokaszebe.pl/podsumowano-kampanie-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego/ 

 artukuły na portalach: 

http://kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/kartuzy-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego-w-

srode,2458103,art,t,id,tm.html 

http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2014/10/mlodziez-wysyla-sos-dla-jeziora-

klasztornego-malego 

 

 

https://youtu.be/8m6zxIJ9jjo
https://www.youtube.com/watch?v=AQD__X3rT44
http://prezi.com/tppvbmako0ba/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.radiogdansk.pl/index.php/magazyn-ekologiczny/item/18791-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego.html
http://www.radiogdansk.pl/index.php/magazyn-ekologiczny/item/18791-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego.html
http://radiokaszebe.pl/podsumowano-kampanie-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego/
http://kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/kartuzy-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego-w-srode,2458103,art,t,id,tm.html
http://kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/kartuzy-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego-w-srode,2458103,art,t,id,tm.html
http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2014/10/mlodziez-wysyla-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego
http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2014/10/mlodziez-wysyla-sos-dla-jeziora-klasztornego-malego
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8. Podsumowanie 

    

Publikacja ta jest zbiorem wybranych materiałów o jeziorach kartuskich, które  

są piękne ale bardzo zanieczyszczone. Zawiera przekrojowe dane związane zarówno  

z  historią jezior,  jak i narastającym problemem wynikającym z postępującej  degradacji, 

która uniemożliwia ich wykorzystanie zarówno w celach turystycznych, rekreacyjnych   

i użytkowych, ponieważ nie stanowią rezerwuaru wody pitnej dla mieszkańców w przypadku 

klęski żywiołowej. Autorzy tej publikacji są przekonani, że przekazując czytelnikowi  

tę publikację wskazują właściwy kierunek rozwiązania złożonego problemu kartuskich jezior, 

o który prosiła młodzież uczestnicząca w kampanii edukacyjnej ,,SOS dla Jeziora 

Klasztornego Małego”. Piękne, przedwojenne zdjęcia i widokówki czystych, 

zagospodarowanych rekreacyjnie, leczniczo i sportowo jezior kartuskich, stanowiących 

miejsce spotkań mieszkańców Kartuz i przyciągąjacych walorami użytkowymi turystów, 

powinny zmotywować czytelnika do ponoszenia odpowiedzialności za stan ekologiczny 

jezior oraz aktywizować go do uczestniczenia w życiu społecznym. Przedstawione  

w publikacji efektywne formy działań na rzecz ich ratowania to gotowe sposoby 

wykorzystania potencjału zdolności i talentów. Warto uwierzyć, że ten legendarny, cenny  

bursztyn to nasze jeziora. Podarował nam je Bóg abyśmy pięknie, zdrowo i dostatnio żyli 

właśnie tu na Ziemi Kaszubskiej. 

Przedstawiona tu publikacja ma charakter otwarty, dlatego serdecznie prosimy  

o kierowanie wszelkich uwag drogą elektroniczną na adres teresads07@interia.pl. 

Informacje te zostaną wykorzystane w celu uzupełnienia powyższej publikacji.    
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Prognozy 

Wydanie publikacji ,,Piękne i brudne czyli rzecz o Jeziorach Kartuskich” ma na celu  

edukację ekologiczną użytkowników jezior i ich zlewni poprzez przekazanie im rzetelnej 

wiedzy. Ochrona Jezior jest zadaniem priorytetowym władz  powiatu kartuskiego i gminy 

Kartuzy, niestety nie jest to najważniejsza sprawa dla mieszkańców Kartuz i to stanowi 

poważny problem. Mieszkający tu ludzie nie utożsamiają się z jeziorami i nie czują się za nie 

odpowiedzialni. Dlatego pomysły władzy i realizowane projekty nie przynoszą 

spodziewanych efektów. Wyniki badań zdegradowanego Jeziora Klasztornego Małego 

przekazane przez  prof. Julitę Dunalską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Radzie 

Gminy 27 lutego 2014r. niczym się nie różnią od tych, które przedstawia działaczka 

Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, Barbara Pisarek, w piątym numerze  ,,Pomeranii ”  

z 1981r., w artykule ,,Kartuskie Jeziora. Nadzieje”. Działaczka Zrzeszenia Kaszubsko 

Pomorskiego opisuje w nim Jezioro Klasztorne jako trwale zdegenerowane i najbardziej 

zagrożone na Pojezierzu Północnym oraz potencjalne źródło epidemii. Trzydzieści pięć  

lat później prof. Julita Dunalska nazywa je ,, osadnikiem ścieków”, a  Jezioro Karczemne,  

które przyjmuje ogromną dawkę toksyn,  ,,tykającą bombą ekologiczną”. Do jezior nadal 

kierowane są podejrzane ciecze i nieczystości. Pracownicy naukowi naliczyli aż kilkadziesiąt 

takich miejsc, w tym wyloty kanalizacji deszczowej, a nawet sanitarnej. Rozwiązaniem tego 

złożonego problemu jest intensywna, aktywizująca edukacja ekologiczna użytkowników 

jezior, która zmieni ich zdystansowaną postawę do jezior. Publikacja ,,Piękne i brudne czyli 

rzecz o Jeziorach Kartuskich”, która trafia do czytelników w dużej mierze spełnia to zadanie. 
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