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Brzegi jezior zwykle są porośnięte gęstą roślinnością. 

Im dalej od brzegu, tym roślin jest mniej.  

cristinagirard.it 
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Pojawiają się gatunki niemal całkowicie 

zanurzone w wodzie, które wystawiają tylko 

liście i kwiaty nad powierzchnię. 

 Są też miejsca, gdzie roślin w ogóle nie ma, 

gdyż światło tam nie dociera – mimo 

niewielkiej głębokości jest tam zupełnie 

ciemno. 

Jak to możliwe?  
www.epodreczniki.pl 



http://elecosistemaenlinea.blogspot.com 



Warunki życia w jeziorze 
 

Jezioro jest śródlądowym zbiornikiem wodnym, 

który powstaje w naturalnym zagłębieniu terenu 

zalewanym wodami powierzchniowymi lub 

podziemnymi. 

 Niemal w całej swojej objętości jest zamieszkane 

przez organizmy.  

Wody jeziora można podzielić na trzy główne 

strefy: przybrzeżną, toni wodnej i denną. 

www.epodreczniki.pl 



http://proyectoambiente.webcindario.com 



http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/eco_lac.gif 



Strefa przybrzeżna  jest na tyle płytka, że światło 
słoneczne dociera aż do dna. Dzięki temu mogą 
w niej rosnąć rośliny. Woda jest dobrze natleniona 
i stale zaopatrywana w sole mineralne spływające 
wraz z wodami deszczowymi. 

 W strefie tej najsilniej odczuwane są jednak 
wahania poziomu wody w jeziorze, falowanie 
i docierające z lądu zanieczyszczenia. Występują 
tu duże zmiany temperatury w ciągu dnia oraz 
całego roku. 

www.epodreczniki.pl 



Zapamiętaj! 

Litoral – strefa przybrzeżna jeziora.  



strefa przybrzeżna 

2 Strefy wód 

2 strefa otwartej toni wodnej 

strefa denna 



Strefa toni wodnej obejmuje otwartą przestrzeń 
wody oddaloną od brzegów, która nie ma 
kontaktu z dnem. Sięga tak głęboko, jak 
docierają promienie słoneczne, a więc jej 
głębokość zależy od przejrzystości wody. 

 Wraz z głębokością szybko pogarszają się 
w tej strefie warunki życia organizmów, gdyż 
zmniejsza się ilość światła oraz zawartość 
tlenu i spada temperatura wody. 

www.epodreczniki.pl 



http://worldofschool.ru 
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Strefa denna obejmuje obszar dna jeziora, 

do którego nie dociera światło słoneczne, 

a także wodę sąsiadującą bezpośrednio 

z dnem, do której także nie dociera światło. 

 W głębokich jeziorach woda przy dnie przez 

cały rok ma temperaturę +4⁰C. Tlenu 

rozpuszczonego w wodzie jest tutaj bardzo 

mało, a okresowo może go nie być wcale. 



https://2.bp.blogspot.com/ 



http://digilander.libero.it 



Uwaga 

Gęsta roślinność porastająca strefę 

przybrzeżną jeziora może być zagrożeniem 

 dla ludzi, którzy próbują pływać w jego 

wodach. W takiej roślinności łatwo się 

zaplątać, a muliste dno nie daje żadnego 

oparcia dla nóg. 

 Dlatego należy pływać tylko na wyznaczonych 

kąpieliskach!!! 

www.epodreczniki.pl 



Jezioro Wigry 

Fot. Joanna Wieczorek 



Strefa przybrzeżna jeziora kipi życiem: rośnie 

tu mnóstwo roślin, wśród nich przewijają 

się liczne zwierzęta. W toni jeziora jest 

spokojniej. Zimą obie te strefy zamierają – 

powierzchnię jeziora skuwa lód.  

Jedynie w strefie dennej panują te same 

warunki.  

 

www.epodreczniki.pl 



Jezioro Wigry 

Fot. Joanna Wieczorek 



W jeziorach żyje bardzo dużo roślin i zwierząt. 

Ich rozmieszczenie jest jednak bardzo 

nierównomierne. 

 Zdecydowana większość żyje w strefie 

przybrzeżnej, znacznie mniej w otwartej toni 

wodnej i najmniej w strefie dennej. 



Jezioro Blizno 
Fot. Joanna Wieczorek 



Jezioro Turkusowe 

Fot. Joanna Wieczorek 



Rośliny rosnące w strefie przybrzeżnej 

wyrastają z płytkiej wody, a czasami rosną 

na lądzie tuż przy brzegu w miejscach, 

które są zalewane przez fale. Jest to często 

trzcina, pałka wodna i tatarak.  

www.epodreczniki.pl 



Pałka wodna 

http://www.swiatkwiatow.pl 

Pałka wodna określana jest także jako rogoża. 



Tatarak zwyczajny 

https://sadzawka.pl/Acorus_calamus-Tatarak_zwyczajny 

http://muvrasil.ru 



Trzcina pospolita 

http://www.swiatkwiatow.pl/userfiles//image/trzcina_pospolita2.jpg 



Żyją tu liczne zwierzęta silnie powiązane 

zarówno z wodą jak i z lądem, jak żaby i inne 

płazy, żółwie błotne, zaskrońce oraz ptaki 

pływające i brodzące (np. kaczki i gęsi, 

perkozy, czaple, bociany, kormorany i wiele 

innych).  

www.epodreczniki.pl 



Żółw błotny 



http://zaikinmir.ru/ 

Bocian czarny 



http://bogislavyan.ru 

Czapla siwa 



Trochę dalej od brzegu rosną rośliny 

 o pływających liściach, np. grążel żółty 

 i grzybienie białe, a jeszcze dalej rogatek 

 i moczarka oraz unosząca się na wodzie rzęsa 

wodna. 

www.epodreczniki.pl 



Czy umiesz rozpoznać rośliny? 

 



ww.bolshoyvopros.ru 
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Rogatek i moczarka 

2 MILIONI DI ANNI  
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Wśród roślin żyją larwy owadów (np. ważek 

i komarów), ślimaki, pijawki, raki, małże oraz 

ryby (np. ciernik, płoć, lin, okoń i szczupak). 

 

www.epodreczniki.pl 



Ślimak  winniczek Rak 

Pomrów plamisty 
Nie wszystkie ślimaki dźwigają na grzbiecie muszlę. 

Pomrów należy do ślimaków, który ma muszlę 

szczątkową i w ogóle jej nie widać. Jest on 

jasnobrązowy, beżowy lub szary i ma delikatny 

rysunek tworzący siateczkę. Im pomrów jaśniejszy, 

tym lepiej ją widać. Pomrów plamisty mieszka w 

lasach, w zaroślach, w ogrodach i na polach. 

Wszędzie tam, gdzie jest dość wilgotno. W dzień 

kryje się pod opadłymi liśćmi, kawałkami drewna 

czy kamieniami. Dopiero nocą wyrusza w teren. 

Dużo szkody w uprawach wyrządza, gdy lato jest 

bardzo wilgotne. 

http://malygosc.pl/doc/959509.Jakie-to-zwierze/2 



Ważki 

https://zelenyjmir.ru/strekoza/ 



https://zelenyjmir.ru/strekoza/ 



https://zelenyjmir.ru/strekoza/ 



https://zelenyjmir.ru/strekoza/ 



Płoć 

Lin 

Okoń 

Szczupak 

https://atlasryb.online 



Ciernik 

https://atlasryb.online 



Zapamiętaj! 

Plankton – zespół organizmów unoszących 

się w toni wodnej i nie mogących się przeciwstawić 

ruchom mas wodnych. Jest to bardzo niejednorodne 

zbiorowisko organizmów. Wyróżnia się plankton 

zwierzęcy – zooplankton, plankton roślinny – 

fitoplankton, plankton pierwotniakowy, bakteryjny, 

wirusowy. 
 

Lubosza Wesołowska, Przewodnik do oznaczania organizmów wodnych występujących w Wigierskim Parku Narodowym 

 



https://сезоны-года.рф 



http://pchelki281.blogspot.com/2018/04/blog-post_22.html 



https://martinezbeavers.org/wordpress/wp-content/gallery/over-under/ 



W strefie otwartej toni wodnej rośliny reprezentowane 
są niemal wyłącznie przez plankton roślinny. Wśród 
zwierząt natomiast występuje plankton zwierzęcy 
i nieliczne ryby, np. ukleja oraz sandacz. 

W strefie dennej z powodu braku światła nie mogą żyć 
rośliny, a zwierzęta żywią się opadającymi z góry 
szczątkami organizmów lub mniejszymi zwierzętami. 
Żyją tu niewielkie pierścienice, larwy niektórych 
owadów, małże i ryby poszukujące pożywienia w mule 
dennym (sum, sieja, karp). 

 

www.epodreczniki.pl 



Sandacz 

Ukleja 

https://atlasryb.online 



W strefie dennej z powodu braku światła 

 nie mogą żyć rośliny, a zwierzęta żywią 

 się opadającymi z góry szczątkami 

organizmów lub mniejszymi zwierzętami. 

 

www.epodreczniki.pl 



Żyją tu niewielkie pierścienice, larwy 

niektórych owadów, małże i ryby poszukujące 

pożywienia w mule dennym (sum, sieja, karp). 

 

www.epodreczniki.pl 



http://www.eszkola-wielkopolska.pl 

Sum 



Karp 
http://koszalin.naszemiasto.pl 

Sieja  

https://atlasryb.online/opis_ryby.php 



http://www.ecosystema.ru 

żuraw bocian żuraw 



http://1b-step.blogspot.com 



Temperatura wody w jeziorze 

 





Temperatura wody w jeziorze 

  Latem, z powodu nagrzewania powierzchni jeziora, wytwarzają się trzy warstwy 
wody. Górna warstwa charakteryzuje się wysoką i wyrównaną temperaturą. Wiatr 
powoduje stałe mieszanie się wody i powietrza, co sprzyja rozpuszczaniu w niej 
tlenu. Ta warstwa wody jest więc najlepiej natleniona. Warstwa przejściowa jest 
chłodniejsza i niepodlegająca mieszaniu. W dolnej warstwie, w której panuje 
temperatura 4°C, także nie występuje ruch wody.  

  
Jesienią następuje stopniowe wychłodzenie warstw górnej i przejściowej. Osiągają 
temperaturę bliską 4°C. Wówczas zanika podział na warstwy, a woda w jeziorze 
ulega wymieszaniu. 

  
Zimą woda nadal się ochładza. Znów pojawiają się warstwy. Na powierzchni unosi 
się lód. Pod nim wytwarza się warstwa górna ze stałą temperaturą wynoszącą 
niewiele powyżej 0°C. W warstwie przejściowej następuje wzrost temperatury 
od 0 do 4°C. W dolnej pozostaje najcięższa woda o stałej temperaturze 4°C.  

  
Wiosną, gdy Słońce zaczyna ogrzewać wody jeziora, lód topnieje. W pewnym 
momencie osiąga 4°C i ponownie dochodzi do wymieszania się wód. Dalsze 
nagrzewanie powoduje, że ciepłe, lżejsze wody wypływają na wierzch i przestają 
się mieszać z gęstymi, ciężkimi wodami o temperaturze 4°C zalegającymi przy 
dnie. Wiosenne i jesienne mieszanie się wody powoduje dostarczenie do strefy 
dennej jeziora tlenu. 
 



http://www.eszkola-wielkopolska.pl 
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Słowniczek 

 
strefa denna - przestrzeń jeziora, do której nie dociera 

światło słoneczne; jej obecność odróżnia jezioro 
od stawu 

strefa przybrzeżna - strefa jeziora przylegająca 
do brzegu, w której światło słoneczne dociera 
do samego dna, następują tu duże zmiany temperatury 
wody w ciągu dnia i roku 

strefa toni wodnej - część przestrzeni jeziora, która nie 
ma kontaktu ani z brzegami ani z dnem, 
a wraz z głębokością obniżają się w niej temperatura 
i zawartość tlenu oraz zmniejsza ilość światła 
słonecznego 

 
www.epodreczniki.pl 



Położone na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich 

 lub w samym sercu gór. Nadmorskie albo  

w centrum miasta. Do żeglowania, pływania kajakiem 

 i leniuchowania na plaży. 

 Wśród polskich jezior jest w czym wybierać!  

Morskie Oko jest jednym z najpiękniejszych jezior w Polsce 

http://podroze.se.pl/polska/ciekawe-miejsca-w-polsce/ 

fot.: www.shutterstock.com 



Najpiękniejsze polskie jeziora 

Jezioro Niegocin, znajdujące się na szlaku wodnym z Giżycka do Mikołajek, Węgorzewa, 

Rucianego-Nidy i Pisza oraz połączone siecią kanałów, to trzeci pod względem rozmiarów 

akwen w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, o powierzchni 26 km2 i głębokości dochodzącej 

niemal do 40 m. We wschodniej części jeziora znajduje się Wyspa Miłości. Związana z nią 

legenda o nieszczęśliwej miłości Galiny, trzynastej córki rybaka, mieszkającego z rodziną na 

wyspie i młodzieńca ze stałego lądu. Ich nieszczęśliwą miłość obrazuje rzeźba na Placu 

Grunwaldzkim w Giżycku, słynącego z Ekomariny i mostu obrotowego. 

http://www.national-geographic.pl 



Jezioro Śniardwy 

 
Śniardwy, perła Krainy Wielkich Jezior 

Mazurskich, jest największym polskim 

jeziorem, a więc i dobrze rozpoznawalnym. 

Śniardwy ze względu na ukształtowanie 

dna, w wielu miejscach bardzo płytkie i 

kamieniste, stanowi wyzwanie dla 

żeglarzy, co bynajmniej ich nie odstrasza. 

http://www.national-geographic.pl/galeria/10-najpiekniejszych-jezior-w-polsce/7-jezioro-

sniardwy 



Czarna Hańcza 

http://www.hobbit.suwalki.com.pl 

Czarna Hańcza i Kanał Augustowski to 

jeden z najpiękniejszych szlaków 

wodnych w całej Europie. Urokliwa 

Puszcza Augustowska – ekologicznie 

chroniony obszar Zielonych Płuc Polski 

urzeka swoją przyrodą i zapewnia 

doskonałe warunki do rekreacji dla 

całych rodzin. 



Podsumowanie 

W zależności od warunków jeziora dzielimy na trzy 
strefy: przybrzeżną, toni wodnej i denną. 

W strefie przybrzeżnej woda jest najcieplejsza, 
ma najwięcej tlenu i do samego dna dociera światło 
słoneczne; występuje tu najwięcej roślin i zwierząt. 

W otwartej toni wodnej do wody dociera światło, 
ale mało jest roślin i materii organicznej; występuje 
tu plankton oraz nieliczne zwierzęta. 

W głębiach przy dnie jest ciemno, chłodno i mało tlenu; 
prawie nie ma tu roślin, a zwierzęta żywią się 
opadającą z innych stref materią organiczną 
albo innymi zwierzętami. 

 
www.epodreczniki.pl 


