
Jezioro Skiert¹g jest zbiornikiem niebezpiecznymi sinicami. A to powoduje brak 
rynnowym polodowcowym. Obecnie jego mo¿liwoœci korzystania z jeziora i jego zasobów 
powierzchnia wynosi oko³o 80 ha. Misa jeziora wodnych. Najwa¿niejsze to przeprowadziæ dzia³ania 
podzielona jest na dwa akweny o niewielkich nakierowane na ochronê zlewni i dzia³ania ochronne 
g³êbokoœciach dochodz¹cych maksymalnie do obejmuj¹ce strefê przybrze¿n¹, dzia³ania 
4-5 m. Linia brzegowa ma d³ugoœæ oko³o 6 km i nakierowane na edukacjê ekologiczn¹ itp. Gdy 
jest urozmaicona oraz dobrze wykszta³cona. poradzimy sobie ze œciekami, a to jednak nadal nie 
Zapewnia to liczne siedliska dla rozrodu ptaków poprawia stanu naszych wód, pozostaje interwencja 
wodno-b³otnych. Na jeziorze w 2019 roku w wewnêtrzne procesy biologiczne jeziora. Temu 
utworzono zespól przyrodniczo -krajobrazowy o w³aœnie dedykowany jest program bioremediacji 
nazwie "Jezioro Skiert¹g". Wraz z pobliskim mikrobiologicznej Jeziora Skiert¹g.
"Rozlewiskiem Mor¹skim" (u¿ytek ekologiczny) 
zapewnia, mimo obecnoœci przemys³u i miasta Interwencja polega na wprowadzenia do wód 
Mor¹g, liczne siedliska dla rzadkich gatunków specjalnych preparatów z bakteriami prowadz¹cymi 
ptaków. Œwiadczy to o bogactwie przyrodniczym wa¿ne "zadania" w osadzie zalegaj¹cym na dnie i 
okolic Mor¹ga. toni wodnej przyspieszaj¹c proces rozk³adu, który 

zmniejszy ³adunek zanieczyszczeñ. Celem jest 
uzdrowienie ekosystemu poprzez naprawê relacji Jezioro Skiert¹g by³o kiedyœ zbiornikiem znacznie 
pomiêdzy zasobami substancji od¿ywczych a wiêkszym, podobnie rozlewiska od strony 
g³ównymi grupami organizmów tworz¹cych ca³oœæ po³udniowo-zachodniej. Przyczyny zanieczyszczeñ 
ekosystemu. Trzeba na nowo wyregulowaæ by³y podobne jak w wielu s¹siednich obszarach 
wewnêtrzny mechanizm przep³ywu energii naszych pojezierzy. Lista jest podobna, przemys³, 
pomiêdzy fitoplanktonem, zooplanktonem, rolnictwo, œcieki komunalne czy gospodarka 
organizmami dna i rybami. W pewnym uproszczeniu odpadami i zanieczyszczenia powietrza. Uda³o sie w 
fitoplankton stanowi Ÿród³o pokarmu dla ostatnich latach mocno ograniczyæ nasz¹ presjê na 
zooplanktonu a ten z kolei jest zjadany przez ryby. œrodowisko. Jeziora jednak zgromadzi³y te 
Wyregulowanie tych procesów jest jednym z zanieczyszczenia na dnie w osadach i ich nadmiar 
wa¿nych zadañ w bioremediacji.odpowiada za ich z³y stan ekologiczny. Objawia siê 

to silnymi zakwitami fitoplanktonu w tym szczególnie 

Projekt pt. „Ochrona bioró¿norodnoœci jeziora Skiert¹g poprzez bioremediacjê mikrobiologiczn¹” 
realizowany przez Gminê Mor¹g w latach 2019-2021na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji 
projektu nr RPWM.05.03.00-28-0032/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku   ze œrodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Warmiñsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020



    

przyk³ady fitoplanktonu wód Jeziora Skiert¹g

 przyk³ady zooplanktonu Jeziora Skiert¹g

ryby naszych jezior
Na pierwszym planie widaæ sandacze, potem szczupaki i leszcze.

Ryby jezior mocno zeutrofizowanych (bogatych w materiê organiczn¹) s¹ zdominowane przez ryby 
karpiowate g³ównie leszcza i kr¹pia i to najczêœciej niewielkich rozmiarów. Nasze dzia³ania winno 
doprowadziæ do odtworzenia miejsc rozrodu dla drapie¿ników jak sandacza i szczupaka. 
Przeprowadzono w ramach projektu szereg badañ jakoœci wody i osadów. Badania wykonano przed 
aplikacj¹ preparatu oraz na zakoñczenie realizacji zadania. Szczegó³owy raport z badañ bêdzie 
dostêpny pod koniec 2021 roku.

Gmina Mor¹g
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Ochrona bioró¿norodnoœci jeziora Skiert¹g poprzez bioremediacjê 
mikrobiologiczn¹”
Celem projektu jest 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 632 850,00 z

poprawa jakoœci œrodowiska naturalnego  i ochrona bioró¿norodnoœci 

biologicznej, w tym powstrzymanie postêpuj¹cej degradacji jeziora Skiert¹g.

³


	Strona 1
	Strona 2

