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Siedziba Urzêdu Marsza³kowskiego województwa lubuskiego
(fot. Przemys³aw Susek)
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Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

1.

Obszar

Województwo lubuskie zajmuje œrodkowozachodni¹
czêœæ Polski o powierzchni 13 989 km2 (4,5 % powierzchni
kraju). Struktura powierzchni województwa lubuskiego wed³ug kierunków wykorzystania przedstawia siê nastêpuj¹co: lasy i zadrzewienia – 51,0 %, u¿ytki rolne – 41,0 %, tereny komunikacyjne – 2,7 %, wody powierzchniowe –
1,7 %, tereny osiedlowe – 1,4 %, nieu¿ytki – 1,3 %, tereny
pozosta³e – 0,9 %.
Województwo lubuskie graniczy od pó³nocy z województwem zachodniopomorskim, od wschodu z wojewódz-
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twem wielkopolskim, a od po³udnia z województwem dolnoœl¹skim. Granica zachodnia jest granic¹ pañstwow¹ z Republik¹ Federaln¹ Niemiec.

Podzia³ administracyjny

Funkcjê oœrodków sto³ecznych województwa pe³ni¹
dwa miasta: siedziba sejmiku województwa i urzêdu marsza³kowskiego znajduje siê w Zielonej Górze, siedziba
administracji rz¹dowej w Gorzowie Wielkopolskim. Województwo podzielone jest na 12 powiatów ziemskich:
gorzowski, kroœnieñski, miêdzyrzecki, nowosolski, s³ubicki, strzelecko–drezdenecki, sulêciñski, œwiebodziñski,
wschowski, zielonogórski, ¿agañski i ¿arski oraz 2 powiaty
grodzkie – Gorzów Wielkopolski i Zielon¹ Górê. W sk³ad
powiatów wchodz¹ 83 gminy, w tym: 9 miejskich, 33 miejsko–wiejskie i 41 wiejskich. Na obszarze województwa
znajduj¹ siê 42 miasta, 1376 wsi oraz 1017 so³ectw.
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Demografia

Województwo lubuskie zamieszkuje 1009,2 tys.
mieszkañców (2,6 % ludnoœci kraju), w tej liczbie 519,5 tys.
to kobiety, a 489,7 tys. mê¿czyŸni (106 kobiet przypada na
100 mê¿czyzn). Przekrój wiekowy ludnoœci województwa
przedstawia siê nastêpuj¹co: dzieci i m³odzie¿ w wieku 0-18
lat – 228,9 tys. osób, doroœli w wieku 19-64 lata – 662,5 tys.
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lecia jest wysoka i na prawie ca³ym obszarze województwa
wynosi oko³o 8,0 °C. Œrednie sumy opadów atmosferycznych w okresie rocznym kszta³tuj¹ siê na poziomie 500÷600
mm. W stosunku do danych z wielolecia ostatnie lata nale¿a³y do ciep³ych pod wzglêdem temperatury i œrednich pod
wzglêdem opadów. Œrednie roczne temperatury powietrza
z roku 2005 odnotowane na stacjach meteorologicznych w
Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze wynios³y 9,1 °C, a œrednie
rocznych sum opadów z tego samego roku wynios³y: w Gorzowie Wlkp. 582 mm, w Zielonej Górze 505 mm.

Hydrografia

Ca³y obszar województwa lubuskiego znajduje siê
w zlewisku Ba³tyku, w œrodkowej czêœci dorzecza Odry. Powierzchnia dorzecza Odry do pó³nocnego krañca województwa lubuskiego wynosi 108 064,8 km2 (90,9 % powierzchni
ca³kowitej). Œredni roczny odp³yw Odry, po po³¹czeniu z wodami Warty, wynosi 17,7 km3, co stanowi ponad 27 % ca³kowitego odp³ywu rocznego z terenu Polski. Œredni przep³yw
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osób, ludzie starsi – 65 lat i wiêcej – 117,8 tys. osób. Przyrost
naturalny ludnoœci województwa wynosi obecnie 0,77 ‰
Przewa¿aj¹ca liczba ludnoœci województwa zamieszkuje na
obszarach zurbanizowanych – 648,2 tys. w miastach,
a 361,0 tys. na wsi. Gêstoœæ zaludnienia jest ma³a i wynosi
tylko 72 osoby/km2 (œrednia dla Polski – 122 osoby/km2).

Klimat

Ziemia lubuska nale¿y do wyró¿nionego w „Atlasie
klimatycznym Polski” regionu klimatycznego lubusko-dolnoœl¹skiego. Klimat na pó³nocy województwa, w pasie
pradoliny Noteci i Warty, ma charakter przejœciowy miêdzy
ch³odnym i doœæ wilgotnym regionem pomorskim a cieplejsz¹ i suchsz¹ czêœci¹ œrodkow¹ i po³udniow¹ regionu
lubusko-dolnoœl¹skiego. Obszar regionu zaliczany jest do
najcieplejszego w kraju. W S³ubicach znajduje siê tzw. polski biegun ciep³a, gdzie notowane s¹ najwy¿sze maksymalne
temperatury w Polsce. Œrednia temperatura roczna z wielo-
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Ratusz miejski we Wschowie
(fot. archiwum WIOŒ Zielona Góra)

z wielolecia (SSQ) wody w Odrze to 311m3/s. Najwiêksze dop³ywy II rzêdu to Warta (SSQ 215 m3/s), Bóbr (SSQ 54 m3/s)
i Nysa £u¿ycka (SSQ 31 m3/s). Najwiêkszym ciekiem III rzêdu jest dop³yw Warty – Noteæ (SSQ 77,3 m3/s). Ogó³em na
terenie województwa znajduje siê 418 rzek, kana³ów oraz innych cieków o istotnej wielkoœci, o ³¹cznej d³ugoœci ok.
4600 km. Œrednia gêstoœæ sieci rzecznej wynosi 329 m/km2.
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Gorzów Wlkp. – mosty nad Wart¹ (fot. Marek Demidowicz)
Czêœæ pó³nocna województwa lubuskiego, na pó³noc od doliny Odry, posiada stosunkowo wysoki wspó³czynnik jeziornoœci wynosz¹cy 2-3 %, w stosunku do pozosta³ej
czêœci po³o¿onej poni¿ej linii ostatniego zlodowacenia, gdzie
jeziornoœæ wynosi poni¿ej 0,1 %. Na terenie województwa
wystêpuje ogó³em 519 jezior, w tym 36 w przedziale wielkoœci 50-100 ha i 26 o powierzchni wiêkszej ni¿ 100 ha.
£¹czna powierzchnia lubuskich jezior wynosi 13 009,8 ha,
co stanowi 0,93 % powierzchni województwa. Najwiêkszym
jeziorem regionu jest Jezioro S³awskie o powierzchni lustra wody 817,3 ha. Nastêpne w kolejnoœci to Nies³ysz
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(486,2 ha) i Osiek wraz z Ogardzk¹ Odnog¹ (532,9 ha).
Najg³êbszym jeziorem Ziemi Lubuskiej (dziesi¹tym w Polsce) jest jezioro Ciecz (Trzeœniowskie) – 58,8 m; ponad 40
m g³êbokoœci ma tak¿e jezioro Lipie (42,0 m).
Zasobnoœæ w wody podziemne województwa jest dobra w czêœci pó³nocnej i œrednia w czêœci po³udniowej. Wody
podziemne zaliczaj¹ siê g³ównie do regionu Œrodkowopolskiego, tylko obszar po³udniowo-wschodni nale¿y do regionu Przedsudeckiego. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa stanowi¹ ok. 4,8 % zasobów ca³ego
kraju.

Lasy i obszary ochrony przyrody

Powierzchnia województwa lubuskiego w 48,7 % pokryta jest lasami (681,6 tys. ha), co stanowi najwiêkszy
wspó³czynnik lesistoœci w kraju. Od 2000 r. powierzchnia
lasów wzros³a o 0,6 % (8960 ha). W strukturze siedliskowej
przewa¿aj¹ siedliska borowe, z sosn¹ jako gatunkiem panuj¹cym, wystêpuj¹ one na prawie 90 % powierzchni lasów.
W strukturze wiekowej lasów dominuj¹ drzewostany do 60
lat (II i III klasy). W strukturze w³asnoœciowej dominuj¹
lasy pañstwowe. Udzia³ lasów prywatnych w województwie
lubuskim wynosi 1,2 %.
Na terenie województwa znajduj¹ siê 2 parki narodowe: Drawieñski i „Ujœcie Warty” o ³¹cznej powierzchni
bez otuliny 13606,4 ha. W województwie utworzono 8 parków krajobrazowych: £agowski, Pszczewski, BarlineckoGorzowski, „Ujœcie Warty”, Gry¿yñski, Krzesiñski, Przemêcki
i „£uk Mu¿akowa”. £¹czna powierzchnia parków krajobrazowych wynosi obecnie prawie 80 tys. ha. W województwie
istnieje ponadto 55 rezerwatów przyrody, o ³¹cznej powierzchni ponad 3,6 tys. ha, z czego 32 obiekty to rezerwaty
leœne, 7 torfowiskowe, 6 faunistyczne, 4 wodne, 4 florystyczne
i 2 stepowe. W 2006 r. powsta³y 3 nowe rezerwaty: 2 leœne –
¯urawno i Mierkowskie Suche Bory w powiecie ¿arskim
i 1 stepowy – Gorzowskie Murawy w Gorzowie Wlkp. Aktualny rejestr pomników przyrody obejmuje 694 pozycje (bez

pomników utworzonych uchwa³ami rad gmin). Ochron¹ objêto 324 u¿ytki ekologiczne (w tym 13 utworzonych uchwa³ami gmin) o powierzchni ponad 2,8 tys. ha oraz 6 zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych o powierzchni 14,9 tys. ha.
Obecnie trwaj¹ prace nad powo³aniem tzw. sieci
Natura 2000. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 5 wrzeœnia 2007 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie
w sprawie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura
2000 w granicach województwa lubuskiego powo³ano 12
obszarów o randze miêdzynarodowych ostoi ptaków (OSO),
obejmuj¹ce ³¹cznie ok. 280 tys. ha. S¹ to wszystkie ostoje
ptasie zidentyfikowane w oparciu o kryteria iloœciowe (federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International)
i zweryfikowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (zg³oszone w formie tzw. Shadow List). Zgodnie
z procedur¹ okreœlon¹ w Dyrektywie Rady 92/43/EWG
z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej flory i fauny, na liœcie rz¹dowej przes³anej Komisji Europejskiej znalaz³y siê 23 obszary „siedliskowe”.
W zwi¹zku z nie zakoñczonym procesem powo³ywania tych
obszarów nie mo¿na jeszcze jednoznacznie okreœliæ ³¹cznej
ich powierzchni w granicach województwa lubuskiego.
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Gospodarka i rolnictwo

W regionie dzia³aj¹ przedsiêbiorstwa ze wszystkich
niemal bran¿. Najwiêksz¹ wartoœæ produkcji sprzedanej osi¹gaj¹: przemys³ drzewny, spo¿ywczy, metalowy, papierniczy,
produkcja materia³ów budowlanych i szk³a, energetyka i przemys³ meblarski. £¹czna wartoœæ produkcji sprzedanej
przemys³u za 2005 r. wynosi³a 13,6 mld z³, z czego 13,0 mld
przypada³o na sektor prywatny. Istotnym sektorem lubuskiej
gospodarki jest tak¿e budownictwo.
Gospodarka lubuska ma swoje specjalnoœci – z lubuskiego pochodzi 23,5 % krajowej produkcji miêsa z indyków,
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Nauka i kultura

Wiod¹cym oœrodkiem akademickim regionu jest Zielona Góra, siedziba Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W S³ubicach funkcjonuje Collegium Polonicum, placówka zamiejscowa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kszta³c¹ca
studentów we wspó³pracy z Uniwersytetem Viadrina we
Frankfurcie nad Odr¹. Akademia Wychowania Fizycznego w
Poznaniu posiada swoj¹ filiê w Gorzowie Wlkp. W Gorzowie
i Sulechowie dzia³aj¹ Pañstwowe Wy¿sze Szko³y Zawodowe,
a ofertê edukacyjn¹ dla studentów uzupe³niaj¹ prywatne i samorz¹dowe wy¿sze szko³y zawodowe kszta³c¹ce na poziomie
licencjackim. £¹cznie na terenie województwa lubuskiego
dzia³a 8 szkó³ wy¿szych, w których studiuje ponad 33 tys. studentów (w tym 20,6 tys. na Uniwersytecie Zielonogórskim),
zatrudniaj¹cych ponad 1500 pracowników naukowych.
Stolice kulturalne regionu to miasta Gorzów Wlkp.
i Zielona Góra, gdzie swoje siedziby ma szereg instytucji kultury o znaczeniu regionalnym (m.in. filharmonia, biblioteki,
teatry i muzea). W mniejszych oœrodkach znajduje siê tak¿e
szereg znacz¹cych, nie tylko w skali regionu obiektów, m.in.:
Muzeum Etnograficzne w Ochli, Muzeum Wojskowe w Drzonowie, czy te¿ Muzeum Regionalne w Miêdzyrzeczu z najwiêksz¹ w Polsce kolekcj¹ barokowych portretów
trumiennych. W województwie lubuskim odbywa siê wiele
wa¿nych imprez kulturalnych, z których najbardziej znane
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17 % obuwia oraz 12,6 % papieru.
Dobry stan œrodowiska i dobre warunki klimatyczne
(d³ugi okres wegetacyjny i ³agodne zimy) sprzyjaj¹ rozwojowi
rolnictwa, mimo ¿e w regionie przewa¿aj¹ gleby gorszej jakoœci. Powierzchnia u¿ytków rolnych wynosi 498 tys. ha, w tym
gospodarstwa indywidualne obejmuj¹ 373,7 tys. ha (75 %).
Uprawia siê tu przede wszystkim zbo¿a (65,5 %), ziemniaki
(4,2 %) oraz rzepak i rzepik (5,5 %). W hodowli dominuje
drób, który stanowi ponad 60 % produkcji zwierzêcej, podczas gdy trzoda chlewna – 33 %, a byd³o – nieco ponad 5 %.

Pocysterski zespó³ klasztorny w Goœcikowie-Parady¿u
(fot. Wojciech Konopczyñski)
to: Przystanek Woodstock (pocz¹tkowo w ¯arach, a ostatnio
w Kostrzynie nad Odr¹), Winobranie w Zielonej Górze, Gorzów Jazz Celebrations, Lubuskie Lato Filmowe w £agowie
oraz festiwal „Muzyka w Raju” w piêknych zabytkowych
wnêtrzach pocysterskiego zespo³u klasztornego w GoœcikowieParady¿u.

Ochrona œrodowiska – presje na tle kraju

Województwo lubuskie, w stosunku do swojego
udzia³u w ogólnej powierzchni kraju (4,5 %), wywiera
mniejsz¹ ni¿ przeciêtna presjê ekologiczn¹. Wg danych zebranych i opublikowanych za 2005 rok przez Urz¹d
Statystyczny w Zielonej Górze emisja przemys³owych zanieczyszczeñ powietrza z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych
dla czystoœci powietrza wynosi³a w województwie lubuskim
2,8 tys. Mg py³ów (2,5 % emisji krajowej) i 2189,3 tys. Mg
zanieczyszczeñ gazowych (1,0 % emisji krajowej). Iloœæ œcieków przemys³owych i komunalnych odprowadzonych
z terenu województwa do wód powierzchniowych wynios³a 36,7 mln m3/a, a wiêc 0,4 % œcieków wprowadzonych
do wód w ca³ej Polsce, przy czym udzia³ œcieków komunalnych wyniós³ 2,4 %, a przemys³owych zaledwie 0,08 %.

Zak³ady oczyszczania zebra³y w tym czasie 279,9 tys. Mg
odpadów komunalnych (3,0 % zebranych w kraju); wytworzono tak¿e 515,9 tys. Mg odpadów innych ni¿ komunalne,
co stanowi zaledwie 0,4 % iloœci odpadów powsta³ych na
terenie ca³ej Polski. Wielkoœci presji ekologicznej województwa lubuskiego odpowiadaj¹ nak³ady inwestycyjne na
ochronê œrodowiska wydatkowane w wysokoœci 154,4 mln z³.
(2,6 % nak³adów ogólnopolskich).
Szczegó³owe informacje zwi¹zane z charakterystyk¹
województwa lubuskiego mo¿na znaleŸæ we wczeœniejszych
wydawnictwach raportów o stanie œrodowiska w woj.
lubuskim prezentowanych m. in. na stronie domowej:
www.zgora.pios.gov.pl
Marek Demidowicz, Wojciech Konopczyñski
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