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Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych jeziornych  

województwa lubuskiego w 2009 roku. 

 

 Na obszarze województwa lubuskiego w 2009 roku, w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska, przebadano i oceniono ogółem 14 jezior. W ramach monitoringu diagnostycznego 

przebadano 9 jezior, w ramach monitoringu operacyjnego 3, zaś 2 jeziora – Głębokie k. Międzyrzecza 

i Tarnowskie Duże - w ramach monitoringu reperowego. Łączna powierzchnia badanych jezior 

wynosiła 2478,3 ha, a objętość wód 560872,6 tys. m3 (bez objętości wód jeziora Gostomie) (tab.1). 

Lubuskie jeziora reperowe (należące do grupy 22 jezior reprezentujących najpowszechniejsze 

w Polsce typy jezior oraz pełne spektrum jakości wód) badane są co roku, ze zwiększoną 

częstotliwością: 6-8 razy w roku. Ma to na celu dostarczenie danych o dynamice zmian stanu jezior 

(w tym o skali zmienności jakości wód z roku na rok) w różnych warunkach antropopresji, co powinno 

ułatwić interpretację wyników badań jezior monitorowanych z mniejszą częstotliwością.  

 

Tab. 1. Parametry morfometryczne i zlewniowe jezior badanych w roku 2009 na obszarze województwa 
lubuskiego. 

Lp. Nazwa jeziora Kod JCW 
Powierzchnia  

(ha) 
Głębokość max. 

(m) 
Objętość 
(tys. m3) 

1 Głębokie k. Międzyrzecza 10378 124,9 25,3 11530,4 

2 Białe k. Stołunia 10329 55,6 11,5 3163,5 

3 
Bukowieckie  
(Borowy Młyn) 

10337 103,3 3,6 1956,5 

4 Bytnickie 10051 53,4 2,4 542 

5 Głębokie (k. Bytnicy) 10052 74,3 25,3 11530,4 

6 Gostomie 10878 57,8 17,6 b.d 

7 Marwicko (Roztocz) 10968 140,3 12,4 4853,6 

8 Osiek (Chomętowskie) 10802 466,2 35,3 51206,8 

9 Paklicko Wielkie 10374 196 22,5 15823,3 

10 Pszczewskie (Kochle) 10359 68,7 17,8 6532,2 

11 Sławskie 10002 817,3 12,3 442664,8 

12 Tarnowskie Duże 10007 91,6 7,5 3504 

13 Wojnowskie Wschodnie 10034 81,6 3,2 1253,1 

14 Wojnowskie Zachodnie 10035 147,3 9,7 6312 

Razem: 2478,3 - 560873 
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Mniejszą niż jeziora reperowe częstotliwością badań, w ramach programu monitoringu 

diagnostycznego (trzykrotnie w roku, w którym dane jezioro zaplanowano do badań) zostały objęte 

jeziora o istotnym znaczeniu: jeziora duże, o znacznych zasobach wodnych, jeziora o istotnym 

znaczeniu gospodarczym, a także jeziora będące odbiornikami ścieków.  

Monitoringiem operacyjnym (w operacyjnych i celowych punktach pomiarowo-kontrolnych) 

objęto, czterokrotnie w ciągu roku, jeziora zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu oraz jeziora 

z wykazów wód opracowanych w regionalnych zarządach gospodarki wodnej przeznaczone do 

bytowania ryb w warunkach naturalnych, jezior wyznaczonych jako obszary ochrony siedlisk lub 

gatunków (obszary Natura 2000) oraz jeziora położone na innych obszarach chronionych.   

Badane w roku 2009 jeziora reprezentowały 3 typy abiotyczne z pośród 13 zidentyfikowanych 

w Polsce. W 2009 roku dominował typ 3b – 9 jezior (o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie 

zlewni, niestratyfikowane), w typie 3a zbadano 2 jeziora (o wysokiej zawartości wapnia, o dużym 

wpływie zlewni, stratyfikowane), natomiast w typie 2a – 3 jeziora (o wysokiej zawartości wapnia, 

o małym wpływie zlewni, stratyfikowane).  

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162, poz. 1008 

z 2008 r.). W 2009 r. ocenę przeprowadził Wojewódzki Inspektorat, zaś w 2010 r. weryfikację tej oceny, 

tzw. ocenę ekspercką, wykonał Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie na zlecenie GIOŚ dla całego 

kraju (tab.2). 

Podstawą oceny stanu ekologicznego były średnie dla jeziora wartości wskaźników 

biologicznych, takich jak: fitoplankton (multimetriks fitolanktonowy i chlorofil „a”), a także wartości 

makrofitowego indeksu stanu ekologicznego (ESMI) i wskaźnik okrzemkowy (IOJ). Przy ocenie 

uwzględniono również cechy abiotyczne jezior, tj. przezroczystość wód, zawartość tlenu, przewodność 

elektrolityczną oraz związki biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny), które są elementami 

wspomagającymi przy określeniu stanu ekologicznego.  

Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior badanych w 2009 r. (wg oceny eksperckiej IOŚ) 

wykazała, iż w 4 jeziorach stwierdzono stan ekologiczny bardzo dobry, w 4 innych jeziorach 

stwierdzono stan dobry, stan umiarkowany stwierdzono w 2 jeziorach, stan słaby – w 1 jeziorze, 

natomiast stan zły w 3 jeziorach. Wśród wskaźników biologicznych najczęściej występujące wartości 

poniżej stanu dobrego odnotowano dla chlorofilu „a”, natomiast dla wskaźników fizykochemicznych 

najczęściej osiągane wartości poniżej stanu dobrego dotyczyły zawartości tlenu rozpuszczonego nad 

dnem oraz przezroczystości (widzialność krążka Secchiego). Ponadto w jeziorze Sławskim 

zaobserwowano przekroczenia wartości dopuszczalnej dla cynku (wskaźnik z grupy substancji 

szczególnie szkodliwych).  
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Tab. 2. Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego jezior badanych w roku 2009 na obszarze województwa lubuskiego (wg oceny eksperckiej IOŚ ) 

Kod 
JCW Nazwa jeziora Typ 

abiotyczny 
Przewodność 

[µS/cm] 

Nasycenie 
hypolimnionu 

tlenen [%] 

Tlen nad 
dnem 

[mgO2/l] 

Widzialność 
[m] 

Fosfor 
całk. 

[mgP/l] 

Azot 
całk. 

[mgN/l] 

Chlorofil 
„a” [µg/l]  ESMI Ocena stanu 

ekologicznego 
Ocena stanu 
chemicznego 

OCENA 
STANU 

JCW 

10329 
Białe  
k. Stołunia 

3b 536 - 0,5 2,7 0,041 0,8 8,2 - bardzo dobry nie badano DOBRY 

10359 
Pszczewskie 
(Kochle) 

3a 517 1,5 - 3,6 0,036 0,89 4,5 - bardzo dobry nie badano DOBRY 

10374 
Paklicko 
Wielkie 

3a 408 0 - 1,6 0,069 0,93 17,9 0,455 dobry dobry DOBRY 

10377 
Bukowieckie 
(Borowy Młyn) 

3b 397 - 8 1,1 0,091 0,77 23,2 0,467 dobry dobry DOBRY 

10378 
Głębokie k. 
Międzyrzecza 

2a 292 17,3 - 6,2 0,043 0,64 1,3 - bardzo dobry dobry DOBRY 

10802 
Osiek 
(Chomętowskie) 

2a 306 4 - 1,7 0,102 0,87 10,8 0,528 umiarkowany dobry ZŁY 

10878 Gostomie 2a 223 0 - 1,6 0,034 0,65 34,9 - zły dobry ZŁY 

10968 
Marwicko 
(Roztocz) 

3b 291 - 0,5 2,4 0,077 0,83 6,6 0,663 bardzo dobry dobry DOBRY 

10007 
Tarnowskie 
Duże 

3b 357 - 0,4 2 0,066 1,46 17,1 0,519 dobry dobry DOBRY 

10002 Sławskie 3b 524 - 1,8 1,2 0,154 1,97 57,7 - słaby dobry ZŁY 

10034 
Wojnowskie 
Wschodnie 

3b 554 - 0,8 0,7 0,374 2,86 89,4 0,171 zły dobry ZŁY 

10035 
Wojnowskie 
Zachodnie 

3b 468 - 4 0,8 0,267 2,93 90 0,313 zły dobry ZŁY 

10051 Bytnickie 3b 283 - 12,4 0,6 0,091 1,8 17 0,148 umiarkowany dobry ZŁY 

10052 
Głębokie 
k. Bytnicy 

3b 329 - 0,4 1 0,054 1,24 14,1 0,402 dobry dobry DOBRY 
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Rys. 1. Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior badanych w 2009 r. (wg oceny eksperckiej IOŚ) 
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Rys. 2. Stan ekologiczny jednolitych części wód jezior w województwie lubuskim w 2009 r. 
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Wszystkie jeziora, dla których dokonano oceny stanu chemicznego osiągnęły stan dobry.  
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Rys. 3. Klasyfikacja stanu chemicznego jezior badanych w 2009 r. (wg oceny eksperckiej IOŚ) 
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Rys. 4. Stan chemiczny jednolitych części wód jezior w województwie lubuskim w 2009 r.  
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Ogólna ocena stanu jezior badanych w 2009 roku, ustalona na podstawie gorszego wyniku oceny 

stanu ekologicznego lub chemicznego wskazuje, że jezior w stanie dobrym było 8, a jezior w stanie złym 

– 6.  
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Rys. 5. Ocena stanu jednolitych części wód w województwie lubuskim w 2009 r. (wg oceny eksperckiej 

IOŚ) 
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Rys. 6. Stan jednolitych części wód jezior w województwie lubuskim w 2009 r. 


