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Jezioro Lipy Du¿e
(fot. Marek Demidowicz)
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Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

1.

Monitoring wód rzek

Prowadzone corocznie badania monitoringowe g³ównych rzek województwa lubuskiego (obejmuj¹ce rocznie
ogó³em oko³o 655 km odcinków rzek) umo¿liwiaj¹ bie¿¹c¹
ocenê ich stanu czystoœci oraz okreœlenie tendencji odnoœnie do jakoœci wód. W 2004 r. rozpoczêto monitoring jakoœci
zasobów wód powierzchniowych z uwzglêdnieniem wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika
2000 r.). Podjêto badania monitoringowe rzek pod k¹tem
spe³nienia wymagañ odnoœnie jakoœci wód zgodnie z ich
przeznaczeniem i obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami. Przeznaczenie wód do ró¿nych celów (np.: do bytowania
ryb warunkach naturalnych, do wykorzystania dla zaopatrzenia ludnoœci w wodê itd.) okreœlone zosta³o w wykazach
opracowanych przez dyrektorów regionalnych zarz¹dów
gospodarki wodnej (zgodnie z art. 211 ustawy Prawo
wodne).
Dla prezentowania stanu wód powierzchniowych –
rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32 poz.284) – wprowadzono
piêciostopniow¹ klasyfikacjê wód, okreœlaj¹c¹ wody od bardzo dobrej do z³ej jakoœci. Rozporz¹dzenie to utraci³o moc
obowi¹zywania z dniem 31 grudnia 2004 r., w zwi¹zku z tym
obecnie wykorzystywane jest jedynie do orientacyjnej oceny jakoœci wód – do chwili zakoñczenia prac legislacyjnych,
zwi¹zanych z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych
w tym zakresie.
W 2006 roku na obszarze województwa lubuskiego
badania rzek prowadzone by³y w ramach ró¿nych rodzajów monitoringu, z których ka¿dy ma okreœlony cel i zakres:
monitoringu diagnostycznego, monitoringu wód granicznych, europejskiej sieci EIONET-Waters, monitoringu
jakoœci wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach

naturalnych, monitoringu wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych oraz
monitoringu jakoœci wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do
spo¿ycia.
Podobnie, jak w poprzednich latach – w wielu punktach sieci pomiarowej realizowane by³y ró¿ne cele
monitoringowe, np.: monitoring diagnostyczny, badania
jakoœci wód granicznych, wód w sieci EIONET-Waters oraz
w zwi¹zku z wdra¿aniem tzw. Dyrektywy Azotanowej. Wynika³o to zarówno ze zbie¿noœci wymaganych dla ró¿nych
ocen zakresów badañ, jak i ze wzglêdów ekonomicznych,
tj. d¹¿enia do minimalizowania ogólnych kosztów realizacji
monitoringu.
Szczegó³owe wyniki badañ wykonanych w 2006 r.
zamieszczone na stronie internetowej WIOŒ:
www.zgora.pios.gov.pl

Oczyszczalnia œcieków w Œwiebodzinie – radialne osadniki wtórne
(fot. Wojciech Konopczyñski)

1.1. Ocena jakoœci wód g³ównych rzek na podstawie monitoringu diagnostycznego
W 2006 r. realizowano badania w ramach monitoringu diagnostycznego, którym objêto g³ówne rzeki
województwa lubuskiego wraz z ich wybranymi dop³ywami.
Nale¿a³y do nich rzeki: Rów Polski z Kopanic¹, Barycz, Odra,
Bóbr, Kwisa, Nysa £u¿ycka, Warta i Noteæ.
Wykonane w 2006 r. badania wykaza³y, ¿e jakoœæ wód

g³ównych rzek na terenie województwa, na ponad po³owie
ich d³ugoœci jest niezadowalaj¹ca, odpowiadaj¹ca IV klasie
wg rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 11 lutego
2004 r. W stosunku do 2005 roku stwierdzono wzrost d³ugoœci odcinków rzek prowadz¹cych wody zadowalaj¹cej
jakoœci oraz prowadz¹cych wody z³ej jakoœci (tabela IV.1.1).

Rys. IV.1-1. Zmiany stanu czystoœci wód g³ównych rzek województwa lubuskiego w latach 2005-2006
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Tab. IV.1.1.

1.2. Ocena jakoœci wód granicznych
Badania wykonane w 2006 r. wykaza³y niezadowalaj¹c¹ jakoœæ wód granicznych Odry i Nysy £u¿yckiej we
wszystkich 12 badanych przekrojach. W stosunku do poprzedniego roku stwierdzono pogorszenie jakoœci wód Nysy
£u¿yckiej powy¿ej Gubina – z poziomu III do IV klasy.
Jakoœæ wód Odry nie uleg³a znacz¹cej zmianie i – podobnie jak w 2005 roku – kszta³towa³a siê na poziomie IV klasy. O klasyfikacji wód Odry decydowa³y: zanieczyszczenia
organiczne, chlorki, przewodnictwo, chlorofil „a” oraz liczba
bakterii coli typu fekalnego (jako wskaŸnik zanieczyszczenia bakteriologicznego). W przypadku Nysy £u¿yckiej decyduj¹cymi by³y: zawartoœæ zwi¹zków organicznych, stê¿e-

nia chlorofilu „a” oraz zanieczyszczenie bakteriologiczne.
Wody Lubszy uchodz¹cej do Nysy £u¿yckiej w Gubinie cechowa³y siê niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹ ze wzglêdu
na zanieczyszczenie zwi¹zkami organicznymi, biogennymi
oraz zanieczyszczenie bakteriologiczne. Niezadowalaj¹ca
by³a równie¿ jakoœæ wód Ilanki (przed ujœciem do Odry),
które charakteryzowa³y siê podwy¿szon¹ zawartoœci¹ zwi¹zków organicznych i nadmiernym zanieczyszczeniem bakteriologicznym. Jakoœæ wód Ilanki uleg³a pogorszeniu w stosunku do 2005 roku. Wody rzeki Pliszki – podobnie jak w
poprzednim roku – cechowa³y siê zadowalaj¹c¹ jakoœci¹.

1.3. Ocena jakoœci wód w sieci EIONET–Waters
Spoœród punktów monitoringowych zlokalizowanych
na g³ównych rzekach województwa lubuskiego wyznaczono
7, z których wyniki przekazywane s¹ do Europejskiej Agencji
Œrodowiska w ramach raportowania o jakoœci g³ównych rzek
Polski. Punkty te nale¿¹ do europejskiej sieci monitoringu
wód powierzchniowych EIONET-Waters i zosta³y wyznaczone na odcinkach ujœciowych rzek: Rowu Polskiego, Baryczy,
Bobru, Kwisy, Warty i Noteci oraz na Nysie £u¿yckiej poni¿ej

Gubina – w tzw. punkcie reperowym (jednym z 20 w skali
kraju).
Badania wykonane w 2006 r. wykaza³y zadowalaj¹c¹
jakoœæ wód (III klasa) w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym –
na rz. Kwisie, niezadowalaj¹c¹ jakoœæ wód (IV klasa) w 5 punktach pomiarowych na rzekach: Barycz, Bóbr, Warta, Noteæ
i Nysa £u¿ycka oraz z³¹ jakoœæ wód (V klasa) w 1 ppk – zlokalizowanym na rzece Rów Polski.

1.4. Ocena wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych
W zwi¹zku z wdra¿aniem tzw. Dyrektywy Azotanowej (dyrektywa 91/676/EWG) oraz zgodnie z rozporz¹dzeniem
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowa-

dzenia programu dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie
odp³ywu azotu ze Ÿróde³ rolniczych – Dz. Urzêdowy Województwa Lubuskiego nr 27 poz.478) w 2006 r. WIOŒ
w Zielonej Górze uczestniczy³ w monitoringu wód wra¿li47
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wych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych oraz dla oceny stopnia eutrofizacji wód.
W kolejnym roku realizacji ww. „Programu dzia³añ…” dotycz¹cego zlewni Rowu Polskiego prowadzono
m.in. monitoring jakoœci wód powierzchniowych, obejmuj¹cy na terenie województwa lubuskiego 2 punkty
pomiarowo-kontrolne: na Rowie Polskim w km 3,2 (m. Dry¿yna) i na Kopanicy – w km 13,5 (m. £êgoñ). Prowadzono
tak¿e prace inspekcyjne, zwi¹zane z kontrol¹ wybranych,
indywidualnych gospodarstw rolnych na terenach uznanych
za nara¿one zanieczyszczeniem zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³
rolniczych. Kontrola dotyczy³a g³ównie gospodarki nawozowej i odpadowej (zagospodarowanie gnojowicy).
Badania rzek obejmowa³y oznaczanie – z czêstotliwoœci¹ 12 razy na rok – nastêpuj¹cych wskaŸników

zanieczyszczenia (stanowi¹cych równie¿ wskaŸniki eutrofizacji wód): azot ogólny, azotany (azot azotanowy), fosfor
ogólny oraz chlorofil „a”. Wykonane w 2006 r. badania nie
wykaza³y wystêpowania w wodach Rowu Polskiego stê¿eñ
azotanów powy¿ej 50 mg N-NO3/dm3 – bezpoœrednio œwiadcz¹cych o zagro¿eniu. Pojedynczy przypadek wystêpowania
stê¿eñ azotanów na ww. poziomie stwierdzono natomiast
w wodach rzeki Kopanicy.
Ponadto, dokonuj¹c porównania wielkoœci pomierzonych stê¿eñ zanieczyszczeñ wód z wartoœciami granicznymi
stê¿eñ podstawowych wskaŸników eutrofizacji, stwierdzono w wiêkszoœci przypadków (oprócz chlorofilu „a”)
przekroczenia ww. wartoœci, wskazuj¹ce na wystêpowanie
procesu eutrofizacji w wodach obu rzek (tabela IV.1.2).

Tab. IV.1.2 Ocena wód wra¿liwych na zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych

Tab. IV.1.2. cd. Ocena wód wra¿liwych na zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych

1.5. Ocena jakoœci wód pod k¹tem spe³nienia wymagañ dla bytowania ryb w warunkach
naturalnych oraz pod k¹tem eutrofizacji
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze realizuje monitoring jakoœci wód
przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
- zgodnie z rozporz¹dzeniem MŒ z dnia 4 paŸdziernika 2002
r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody
œródl¹dowe, bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach
naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455) oraz wykazami wód
opracowanymi przez regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej, zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia
18 lipca 2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz.1229 z póŸn. zm.).
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Badania obejmuj¹ corocznie kilka wybranych lubuskich rzek. Wybór rzek do badañ w kolejnych latach
dokonywany jest z ww. wykazów okreœlaj¹cych przeznaczenie wód. W 2006 r. prowadzono je na 7 rzekach: 2 w zlewni
Odry, 1 w zlewni Warty i 4 w zlewni Noteci. Przeprowadzona na podstawie wyników ww. badañ ocena jakoœci wód
bêd¹cych (zgodnie z przeznaczeniem) œrodowiskiem ¿ycia
ryb w warunkach naturalnych – wypad³a negatywnie, gdy¿
wody ¿adnej z rzek badanych w 2006 roku nie spe³nia³y
w pe³ni okreœlonych wymagañ (tab.IV.1.3).

Wody

Wody

Tab. IV.1.3. Stan czystoœci rzek okreœlony w oparciu o rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 4 paŸdziernika 2002 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinny odpowiadaæ wody œródl¹dowe bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455)

1.6. Ocena stanu czystoœci wód powierzchniowych ujmowanych dla potrzeb zaopatrzenia
ludnoœci w wodê
Badania jakoœci wód Obrzycy pod k¹tem spe³nienia
wymagañ rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska, jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane
do zaopatrzenia ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia
(Dz. U. nr 204 poz.1728) realizuj¹ jednostki Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej, przy udziale laboratorium WIOŒ w Zielonej Górze. Wyniki badañ wykonanych w 2006 r. wykaza³y,
¿e wody Obrzycy w zakresie wiêkszoœci wskaŸników zanieczyszczenia spe³nia³y wymagania jakoœci okreœlone
w stosunku do wód powierzchniowych, wykorzystywanych

do zaopatrzenia ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia. Okreœlonych wymagañ wody Obrzycy nie spe³nia³y
okresowo pod wzglêdem zawartoœci fosforanów, amoniaku
oraz nasycenia tlenem.
Celem zagwarantowania spe³nienia ww. wymagañ
wody ujmowane z Obrzycy mieszane s¹ z wodami podziemnymi z ujêcia g³êbinowego w Zawadzie. Przed przes³aniem
do miejskiej sieci wodoci¹gowej, wody poddawane s¹ wysokosprawnym procesom technologicznym na Stacji
Uzdatniania Wody w Zawadzie.

1.7. Krótkie omówienie stanu czystoœci wód g³ównych rzek wraz z dop³ywami
Rzeka Odra
Badania wykonane w 2006 r. wykaza³y z³¹ jakoœæ
wód we wszystkich kolejnych punktach pomiarowo-kontrolnych na odcinku tzw. Odry wewnêtrznej w granicach
województwa lubuskiego (V klasa) oraz niezadowalaj¹c¹ jakoœæ – w przekrojach zlokalizowanych na odcinku granicznym (IV klasa). Wody Odry cechowa³y siê nadmiernym
zasoleniem (chlorki) w rejonie Nowej Soli oraz nadmiern¹
zawartoœci¹ substancji organicznych (wskaŸnik OWO ogólny wêgiel organiczny) na ca³ym odcinku wewnêtrznym.
We wszystkich ppk w granicach województwa lubuskiego
stwierdzono nadmiern¹ zawartoœæ chlorofilu „a”. Wody
Odry cechowa³ tak¿e niezadowalaj¹cy, a w rejonie Cigacic
wrêcz z³y, stan bakteriologiczny (rys. IV.1-2.3.4).
G³ówne Ÿród³a zanieczyszczeñ rzeki Odry s¹ zlokalizowane na terenach silnie uprzemys³owionych. S¹ to zrzuty silnie zasolonych wód kopalnianych, œcieki z zak³adów
przemys³owych oraz œcieki komunalne – z aglomeracji
Górnego i Dolnego Œl¹ska.

Rzeka Strumieñ (£omianka) – lewostronny dop³yw Odry
(fot. Wojciech Konopczyñski)
49

Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku
Na terenie województwa lubuskiego do Odry odprowadzane s¹ œcieki komunalne z:
• Krosna Odrzañskiego – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowoœci 4 400 m3/d i rzeczywistym obci¹¿eniu 2 260 m3/d,
• Bytomia Odrzañskiego – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej zmodernizowanej w 2004 r., której przepustowoœæ
wynosi 660 m3/d, a rzeczywiste obci¹¿enie 360 m3/d (do oczyszczalni przy³¹czono tak¿e miejscowoœci Bycz i Tarnów
Bycki),
a tak¿e – poprzez dop³ywy – œcieki z:
• Nowego Miasteczka – po oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej o przepustowoœci 1 000 m3/d i rzeczywistym obci¹¿eniu 415 m3/d (bezpoœrednim odbiornikiem jest lewobrze¿ny dop³yw Odry
w km 422,8 – rzeka Bia³a Woda),
• Nowej Soli – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu, o przepustowoœci 15 000 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu
ok. 5 700 m3/d (bezpoœrednim odbiornikiem œcieków jest rzeka Czarna Struga –
lewostronny dop³yw Odry w km 432,5),
• Sulechowa – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu, o przepustowoœci 12 000 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu
ok. 4 000 m3/d (bezpoœrednim odbiornikiem œcieków jest rz. Sulechówka – lewostronny dop³yw Odry w km 474,5); do
oczyszczalni pod³¹czono tak¿e przyleg³e
do Sulechowa miejscowoœci: Kalsk,
Brzeœæ, Kruszyna,
• Zielonej Góry – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z chemicznym wspomaganiem usuwania zwi¹zków biogennych, o przepustowoœci 51 250 m3/d
i aktualnym obci¹¿eniu – w okresie bezdeszczowym – ok. 30 000 m3/d (bezpoœrednim odbiornikiem œcieków jest
rz. £¹cza – lewostronny dop³yw rz. Zimna Woda uchodz¹cej do Odry w km
508,3); do oczyszczalni pod³¹czona zosta³a miejscowoœæ Wilkanowo z gminy Œwidnica oraz czêœæ zielonogórskiej dzielnicy
Jêdrzychów,
• Drogowego Przejœcia Granicznego
w Œwiecku – po oczyszczalni mechanicznobiologicznej o przepustowoœci 27,5 m3/d
i aktualnym obci¹¿eniu 5,7 m3/d.
W sposób naturalny Odra stanowi
równie¿ „koñcowy” odbiornik œcieków
z wielu innych, mniejszych miejscowoœci po³o¿onych w jej dorzeczu.
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Rys. IV.1-2. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Odry powy¿ej Nowej Soli

Rys. IV.1-3. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Odry w Po³êcku

Rys. IV.1-4. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Odry w Kostrzynie

Wody
Rzeka Barycz
Wody rzeki Barycz w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym na odcinku
ujœciowym do Odry cechowa³y siê niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹ (IV klasa). O klasyfikacji decydowa³y
zanieczyszczenia organiczne (wskaŸnik: wêgiel organiczny), zwi¹zki biogenne (amoniak, azot
Kjeldahla, fosforany) oraz zanieczyszczenie bakteriologiczne (rys. IV.1-5).
Rzeka Barycz uchodzi do Odry na terenie województwa lubuskiego, jednak niemal ca³a
jej zlewnia znajduje siê poza granicami województwa lubuskiego, na terenie Dolnego Œl¹ska. Tam
te¿ zlokalizowane s¹ g³ówne Ÿród³a zanieczyszczeñ Baryczy. Wp³yw na jakoœæ wód rzeki na
odcinku w granicach województwa lubuskiego
maj¹ zanieczyszczone wody Rowu Polskiego,
uchodz¹cego w km 2,0 biegu rzeki.
Rys. IV.1-5. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Barycz (ujœcie do Odry)

Wody

Rzeki Kopanica i Rów Polski
Wody rzeki Kopanicy i rzeki Rów Polski
cechowa³y siê z³¹ jakoœci¹ (V klasa) z powodu nadmiernej zawartoœci zanieczyszczeñ organicznych
(wskaŸnik OWO) i zwi¹zków biogennych, a tak¿e – zbyt niskiej zawartoœci tlenu rozpuszczonego w wodzie (rys. IV.1-6). W stosunku do poprzedniego roku stwierdzono wzrost zanieczyszczenia wód rzeki substancjami organicznymi.
Do Rowu Polskiego odprowadzane s¹
m.in. œcieki komunalne z Leszna – za poœrednictwem Kopanicy oraz z Góry Œl¹skiej – za
poœrednictwem Rowu Œl¹skiego II, a tak¿e z innych miast i miejscowoœci po³o¿onych na terenie
woj. wielkopolskiego. Ze wzglêdu jednak na rolniczy charakter zlewni Rowu Polskiego g³ówne
Ÿród³a zanieczyszczeñ tej rzeki stanowi¹ zanieczyszczenia obszarowe. Z ich powodu wody Rowu
Polskiego uznano za wra¿liwe na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu pochodzenia rolniczego.
Rys. IV.1-6. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Rów Polski (ujœcie do Baryczy)

Rzeka Bóbr
Na podstawie badañ wykonanych w 2006 r. stwierdzono, ¿e wody Bobru cechowa³y siê zadowalaj¹c¹ jakoœci¹
(odpowiadaj¹c¹ III klasie czystoœci) niemal na ca³ej d³ugoœci rzeki w granicach województwa lubuskiego. Wyj¹tek stanowi³y ppk zlokalizowane powy¿ej Leszna Górnego oraz
przy ujœciu, gdzie jakoœæ wód by³a gorsza – odpowiadaj¹ca
IV klasie. O gorszej jakoœci wód w ppk powy¿ej Leszna Górnego decydowa³y stê¿enia azotu Kjeldahla i chlorofilu „a”,
a w ppk na odcinku ujœciowym – stê¿enia zanieczyszczeñ
organicznych i chlorofilu „a” (rys.IV.1-7). Na terenie województwa lubuskiego do wód Bobru odprowadzane s¹
m. in. œcieki komunalne z:

•

Ma³omic – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej,
o przepustowoœci 650 m3/d, w iloœci ok. 180 m3/d,
• Tomaszowa – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej,
o przepustowoœci 750 m3/d, w iloœci ok. 480 m3/d (do
oczyszczalni tej dop³ywaj¹ tak¿e œcieki z Leszna Górnego i Leszna Dolnego oraz z miejscowoœci Dzieæmiarowice),
• Szprotawy – nie posiadaj¹cej oczyszczalni – odprowadzaj¹cej do rzeki niedostatecznie oczyszczone œcieki w iloœci ok. 1 100 m3/d,
• ¯agania – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, z chemicznym wspomaganiem usuwania zwi¹zków biogennych,
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o przepustowoœci 15 000 m3/d, w iloœci ok.
5 700 m3/d,
• Nowogrodu Bobrzañskiego – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowoœci 650 m3/d, w iloœci ok. 470 m3/d,
• oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
w Dychowie o przepustowoœci 250 m3/d,
w iloœci ok. 150 m3/d (odprowadzane do
kana³u energetycznego rz. Bóbr)
oraz – poprzez dop³ywy – œcieki z:
• oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
w I³owej, o przepustowoœci 1 200 m3/d
i rzeczywistym obci¹¿eniu ok. 400 m3/d
(odprowadzane do rz. Czerna Wielka – lewostronnego dop³ywu Bobru w km 71,9),
• oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
z chemicznym wspomaganiem usuwania
zwi¹zków biogennych w ¯arach, o przepustowoœci 15 000 m3/d i rzeczywistym obci¹¿eniu ok. 6 500 m3/d (odprowadzane Rys. IV.1-7. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Bóbr (ujœcie do Odry)
do rz. Z³ota Struga i dalej rz. Czerna Wielka),
• oczyszczalni mechaniczno-biologicznych w gminie BrzeŸoczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowonica o ³¹cznej przepustowoœci 240 m3/d i rzeczywistym
œci 280 m3/d,
3
obci¹¿eniu ok. 80 m /d (odprowadzane do rz. BrzeŸni• œcieki z zak³adów „Hardex” S.A. w Kroœnie Odrzañskim
cy, prawostronnego dop³ywu rz. Bóbr w km 48,5),
– po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepu• oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w P³awiu o przestowoœci 110 m3/d.
3
pustowoœci 190 m /d i rzeczywistym obci¹¿eniu ok.
Do rzeki odprowadzane s¹ tak¿e – za poœrednictwem
120 m3/d (odprowadzane do rz. M³ynówka Kosierska –
dop³ywów – œcieki z innych mniejszych miejscowoœci po³oprawostronnego dop³ywu rz. Bóbr w km 12,8).
¿onych w zlewni Bobru. Ponadto Zespó³ Elektrowni WodPonadto Ÿród³ami zanieczyszczeñ rzeki Bóbr s¹:
nych Dychów S.A. eksploatuje 9 elektrowni wodnych zloka• œcieki przemys³owe z Lubuskich Zak³adów Garbarskich
lizowanych na Bobrze. S¹ to elektrownie: Szprotawa,
w Lesznie Górnym – po oczyszczalni mechaniczno-cheMa³omice, ¯agañ I i II, Grajówka, Gorzupia I i II, Dychów
micznej o przepustowoœci 1 800 m3/d,
i Raduszec Stary.
• œcieki z Przedsiêbiorstwa Budowlano-Produkcyjnego
„Ekonbud-Fadom” w Nowogrodzie Bobrzañskim – po

Rzeka Kwisa
Wody rzeki Kwisy – lewostronnego
dop³ywu rzeki Bóbr – nale¿¹ do najczystszych
w województwie lubuskim i podobnie jak w
poprzednich latach tak¿e w 2006 r., w zakresie wielu wskaŸników cechowa³y siê dobr¹,
a nawet bardzo dobr¹ jakoœci¹ (I klasa). Jedynie pod wzglêdem bakteriologicznym wody
rzeki by³y bardziej zanieczyszczone – na poziomie cechuj¹cym wody niezadowalaj¹cej
jakoœci (IV klasa). W ogólnej ocenie jednak
jakoœæ wód Kwisy by³a zadowalaj¹ca, odpowiadaj¹ca III klasie (rys.IV.1-8).
Rzeka nie posiada znacz¹cych Ÿróde³
zanieczyszczeñ na terenie województwa lubuskiego. Wiêksza czêœæ zlewni Kwisy zlokalizowana jest na terenie województwa dolnoœl¹skiego.
Rys. IV.1-8. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Kwisy (ujœcie do Bobru)
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Rzeka Nysa £u¿ycka
Wody rzeki Nysy £u¿yckiej we wszystkich badanych punktach pomiarowo-kontrolnych cechowa³y siê niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹,
odpowiadaj¹c¹ IV klasie czystoœci. WskaŸnikami decyduj¹cymi o klasyfikacji w poszczególnych ppk by³y: zawiesina ogólna, zanieczyszczenia organiczne, zwi¹zki biogenne i zanieczyszczenie bakteriologiczne (rys. IV.1-9).
Zród³a zanieczyszczeñ Nysy £u¿yckiej,
jako rzeki granicznej, zlokalizowane s¹ na
obszarze Polski, Czech i Niemiec. W granicach
województwa lubuskiego rzeka stanowi odbiornik œcieków miêdzy innymi z:
• mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
œcieków w Przewozie – o przepustowoœci
350 m3/d, w iloœci ok. 100 m3/d, w tym do
15 m3/d œcieków dowo¿onych,
• mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
œcieków w £êknicy – o przepustowoœci
1 500 m3/d, w iloœci ok. 300 m3/d,
• mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
œcieków dla Przejœcia Granicznego w OlRys. IV.1-9. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Nysy £u¿yckiej (ujœcie do Odry)
szynie – o przepustowoœci 250 m3/d, w iloœci
ok. 100 m3/d,
Ponadto na lubuskim odcinku Nysy £u¿yckiej znaj• mechaniczno-biologicznej oczyszczalni œcieków z cheduje siê (po stronie polskiej) 7 elektrowni wodnych, eksplomicznym wspomaganiem usuwania zwi¹zków biogenatowanych przez Zespó³ Elektrowni Wodnych Dychów
nych w Gubinie – o przepustowoœci 12 000 m 3/d
(obs³uguj¹ca oba przygraniczne miasta tj. Gubin i GuSpó³kê Akcyjn¹. S¹ to elektrownie wodne: Sobolice, Bukówben), w iloœci ok. 7 900 m3/d.
ka, Przysieka, ¯arki Wielkie, Zielisko, Zasieki i Gubin.

Rzeka Nysa £u¿ycka (fot. archiwum WIOŒ Zielona Góra)
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Rzeka Lubsza
Wody rzeki Lubszy uchodz¹cej do Nysy
£u¿yckiej w Gubinie cechowa³y siê niezadowalaj¹c¹
jakoœci¹ (IV klasa) pod wzglêdem zanieczyszczenia
substancjami organicznymi (ChZT-Cr, OWO) i biogennymi (amoniak, azot Kjeldahla). Ponadto cechowa³y siê z³¹ jakoœci¹ pod wzglêdem bakteriologicznym
(rys. IV.1-10).
Do punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ rzeki
Lubszy nale¿¹ miejscowoœci: Lipinki £u¿yckie, Jasieñ,
Lubsko, a tak¿e – poprzez rz. Sieniawê – Spó³ka
KRONOPOL w ¯arach. Do zanieczyszczenia rzeki
przyczyniaj¹ siê tak¿e mniejsze miejscowoœci odprowadzaj¹ce œcieki do wód powierzchniowych w zlewni Lubszy.
W szczególnoœci do rzeki odprowadzane s¹
œcieki z:
• m. Jasieñ – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowoœci 400 m3/d i aktualnym
Rys. IV.1-10. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Lubszy (ujœcie do Nysy £u¿yckiej)
obci¹¿eniu ok. 350 m3/d,
• m. Lipinki £u¿yckie – po dwóch oczyszczalniach mechanicz• zak³adu KRONOPOL Sp. z o.o. w ¯arach – za poœrednicno-biologicznych o ³¹cznej przepustowoœci ok. 150 m3/d
twem rz. Sienica – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
i aktualnym obci¹¿eniu ok. 120 m3/d,
– o przepustowoœci 220 m3/d (aktualnie – ok. 210 m3/d œcie• m. Lubsko – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
ków socjalno-bytowych) oraz po oczyszczalni mechanicznoprzepustowoœci 5 400 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu ok.
chemicznej – o przepustowoœci 800 dm3/s (wody opadowe
3
2 500 m /d,
i roztopowe z terenu zak³adu).
Rzeka Pliszka
Jakoœæ wody rzeki Pliszki dop³ywaj¹cej do
Odry w Uradzie by³a w 2006 roku zadowalaj¹ca (III
klasa). Wiele wskaŸników odpowiada³o I i II klasie
czystoœci. Najwy¿sze stê¿enia stwierdzono w przypadku ogólnego wêgla organicznego – na poziomie IV
klasy (rys. IV.1-11). Rzeka nie posiada bezpoœrednich Ÿróde³ zanieczyszczeñ, natomiast okresowym
Ÿród³em zanieczyszczenia cieku mog¹ byæ liczne stawy rybne usytuowane w dolnym biegu.
Poœrednim Ÿród³em zanieczyszczenia rzeki,
poprzez jezioro i rów d³. ok. 3 km, s¹ œcieki komunalne z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej dla
osiedla mieszkaniowego w G¹dkowie Wielkim. Przepustowoœæ oczyszczalni – 16 m3/d, a œrednia iloœæ
odprowadzanych œcieków – 9,5 m3/d (odbiornik: jezioro Wielicko za poœrednictwem cieku wodnego).
Rys. IV.1-11. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Pliszki w Uradzie
Rzeka Warta
Badania rzeki Warty wykonane w 2006 r. wskazuj¹
na niezadowalaj¹c¹ jakoœæ (IV klasa) badanego odcinka rzeki
w granicach województwa lubuskiego. Wody Warty cechowa³y siê we wszystkich badanych punktach znacznym zanieczyszczeniem bakteriologicznym, nadmiern¹ zawartoœci¹
chlorofilu, wysok¹ zawartoœci¹ substancji podlegaj¹cych biologicznej i chemicznej degradacji. W ppk na odcinku przyujœciowym w Kostrzynie stwierdzono ponadto wysokie
stê¿enia azotu Kjeldahla (rys.IV.1-12).
Na jakoœæ wód Warty wp³ywa stan gospodarki œciekowej w du¿ej czêœci zachodniej i œrodkowej Polski, gdy¿ jej
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zlewnia stanowi oko³o jednej szóstej powierzchni kraju.
G³ówne Ÿród³a zanieczyszczeñ wód rzeki zlokalizowane s¹
poza woj. lubuskim w: Zawierciu, Czêstochowie, Sieradzu,
£odzi, Kole, Koninie, Poznaniu, Miêdzychodzie.
Na terenie województwa lubuskiego do Warty odprowadzane s¹:
• œcieki komunalne z m. Skwierzyna, po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowoœci 2 500 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu 2 170 m3/d,
• œcieki komunalne z m. Gorzów Wlkp., po oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej o przepustowoœci 37 800 m3/d

i aktualnym obci¹¿eniu 18 870 m3/d,
• œcieki technologiczne i wody poch³odnicze
z Zak³adu Energoelektrycznego „Energo-Stil”
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., po oczyszczalni
mechanicznej o przepustowoœci 5 000 m3/d
i aktualnym obci¹¿eniu 2 630 m3/d,
• œcieki przemys³owe z zak³adu „Silwana”
Sp. z o. o., po oczyszczalni mechaniczno-chemicznej, o przepustowoœci 3000 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu 630 m3/d,
• œcieki przemys³owe z zak³adu Arctic Paper
Kostrzyn S.A. w Kostrzynie n/Odr¹, po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowoœci 13000 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu
5020 m3/d,
• œcieki komunalne z m. Kostrzyn n/Odr¹, po
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowoœci 6 300 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu
4000 m3/d,
Rys. IV.1-12. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Warty w Kostrzynie
• œcieki komunalne z przejœcia granicznego
w m. Kostrzyn n/Odr¹., po oczyszczalni ECOLINE 7N, o przepustowoœci 156 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu 20 m3/d.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e iloœæ wskaŸników decyduj¹cych
Niezbêdne s¹ dalsze nak³ady na budowê i modernizacjê
o z³ej jakoœci wód Warty w granicach województwa lubuoczyszczalni œcieków, szczególnie wyposa¿enie du¿ych oczyszskiego z roku na rok ulega zmniejszeniu. S¹ to m.in. koczalni w tzw. trzeci stopieñ oczyszczania, tj. redukcjê zawarrzystne efekty zmian technologii stosowanych w przemyœle
toœci azotu i fosforu w œciekach odprowadzanych do
oraz racjonalizacji zu¿ycia nawozów sztucznych i pestycydów.
odbiornika.

Rzeka Ilanka
Wody rzeki Ilanki dop³ywaj¹cej do Odry
w Œwiecku cechowa³y siê niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹
(IV klasa). Najbardziej niekorzystnymi wskaŸnikami by³y wskaŸniki biologiczne. Wartoœci stê¿eñ na
poziomie IV klasy przyjmowa³y ponadto wêgiel organiczny i mangan (rys. IV.1-13).
G³ównymi Ÿród³ami zanieczyszczenia rzeki
Ilanki s¹:
• miasto Rzepin – odprowadzaj¹ce œcieki po
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowoœci 1460 m 3 /d i aktualnym obci¹¿eniu
800-1000 m3/d (nierównomierny dop³yw œcieków); odbiornikiem œcieków jest rzeka Ilanka za
poœrednictwem rowu melioracyjnego,
• Terminal Odpraw Celnych w Œwiecku, odprowadzaj¹cy do rzeki kolektorem krytym oczyszczone
wody opadowe oraz œcieki socjalno-bytowe po
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowoœci 520 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu 89 m3/d
(odbiornik: rzeka Ilanka za poœrednictwem kana³u krytego i rowu melioracyjnego).

Rys. IV.1-13. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Ilanki w Œwiecku

Rzeka Obra
Wody Obry cechowa³y siê z³¹ jakoœci¹ (V klasa) w Strzy¿ewie i Policku oraz niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹ (IV klasa)
w Skwierzynie. Powodem takiej oceny by³y wysokie stê¿enia
fosforanów, fosforu ogólnego i chlorofilu, a tak¿e zbyt niska
zawartoœæ tlenu rozpuszczonego w wodzie (za wyj¹tkiem punk-

tu ujœciowego w Skwierzynie, gdzie z kolei stwierdzono nadmierne zanieczyszczenia bakteriologiczne). Rzeka Obra
przep³ywa przez ci¹g zeutrofizowanych jezior, z których „wynosi” du¿e ³adunki zanieczyszczeñ. Nak³ada siê na to
dodatkowo wolny przep³yw rzeki (liczne zakola), co u³atwia
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sedymentacjê zanieczyszczeñ w osadach dennych.
W warunkach niskiego przep³ywu i wysokiej
¿yznoœci rzeki, nastêpuje uwalnianie biopierwiastków z osadów, czego efektem jest coroczny zakwit
wody, a tym samym – niska zawartoœæ tlenu rozpuszczonego (rys. IV.1-14).
Do punktowych Ÿróde³ zanieczyszczenia
rzeki Obry nale¿¹ œcieki z:
• m. Trzciel – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowoœci 500 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu 345 m3/d,
• m. Pszczew – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowoœci 553 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu 490 m3/d (okresowo nawet
650 m3/d),
• m. Bledzew – po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, o przepustowoœci 252 m3/d i aktualnym
obci¹¿eniu 140 m3/d.
Rys. IV.1-14. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Obry w Skwierzynie
Rzeka Noteæ
Wody Noteci we wszystkich badanych
punktach pomiarowo-kontrolnych odpowiada³y
IV klasie czystoœci – cechuj¹c siê niezadowalaj¹c¹
jakoœci¹. WskaŸnikami o najwy¿szych stê¿eniach
by³y zanieczyszczenia bakteriologiczne i chlorofil „a” oraz ChZT (rys.IV.1-15).
Wody rzeki nara¿one s¹ na powierzchniowe sp³ywy z terenów wiejskiej zabudowy
mieszkalno-gospodarczej oraz gruntów rolnych.
G³ówne Ÿród³a zanieczyszczenia rzeki Noteæ na terenie województwa lubuskiego to:
• komunalna, mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia œcieków w Drezdenku, o przepustowoœci 2 450 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu 1 550 m3/d,
• mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia œcieków
dla zak³adu SMURFIT KAPPA Drezdenko
Sp. z o.o. w Drezdenku, o przepustowoœci
100 m3/d i aktualnym obci¹¿eniu 24 m3/d.

Rys. IV.1-15. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Noteci w Santoku

1.8. Podsumowanie
Ocena jakoœci wód rzecznych dokonana na podstawie
wyników badañ monitoringowych wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze
wskazuje na wahania jakoœci wód g³ównych rzek na terenie
województwa lubuskiego w ostatnich latach w granicach klas
III-V (od zadowalaj¹cej do z³ej jakoœci). W skali województwa
dominuj¹ jeszcze wody niezadowalaj¹cej i z³ej jakoœci, jednak
obserwowany jest wzrost udzia³u wód o zadowalaj¹cym stanie czystoœci.
W odniesieniu do wód niektórych rzek, b¹dŸ te¿ ich
odcinków (Kwisa, Bóbr) w 2006 r. stwierdzono poprawê jakoœci wód do zadowalaj¹cego poziomu. Jakoœæ wód odcinków innych rzek uleg³a pogorszeniu. Dotyczy to odcinka
rz. Nysy £u¿yckiej powy¿ej Gubina, jak równie¿ najwiêkszej
rzeki – Odry, której wody (w œwietle badañ z 2006 r.) na ponad po³owie d³ugoœci odcinka w granicach województwa lubuskiego cechowa³y siê z³¹ jakoœci¹. Nie stwierdzono poprawy
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jakoœci wód Rowu Polskiego, Baryczy, Warty i Noteci.
Badania jakoœci wód mniejszych rzek na terenie województwa, realizowane w ramach monitoringu „rybnego” wykaza³y, ¿e nie spe³niaj¹ one wymagañ okreœlonych dla wód
przeznaczonych do bytowania ryb – najczêœciej ze wzglêdu
na zawartoœæ substancji biogennych i okresowe niedobory tlenu rozpuszczonego, a tak¿e – rzadziej – z powodu nadmiernego zanieczyszczenia zwi¹zkami organicznymi.
Wykonywane do ró¿nych celów badania monitoringowe rzek wskazuj¹ na wysok¹ zawartoœæ w ich wodach zwi¹zków biogennych, odpowiedzialnych za eutrofizacjê. Badania
wykazuj¹ tak¿e wci¹¿ wysokie zanieczyszczenie bakteriologiczne wód, stanowi¹ce – wg przyjêtych kryteriów oceny –
jedno z g³ównych zagro¿eñ, decyduj¹cych o jakoœci wód i ich
klasyfikacji.
Krystyna Damczyk, Marzena Szenfeld

Wody
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Rys. IV.1-16. Klasyfikacja wód rzek województwa lubuskiego w 2006 r.
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2.

Jeziora

2.1. Monitoring diagnostyczny jezior
Monitoring jezior w 2006 roku prowadzony by³
w oparciu o „System Oceny Jakoœci Jezior”, który stosowany jest przez wojewódzkie inspektoraty ochrony œrodowiska
od 1992 roku. Sk³ada siê on z oceny podatnoœci jeziora na
degradacjê i oceny jakoœci wód jeziornych. Przy okreœlaniu podatnoœci jeziora na degradacjê ocenie podlega
zlewnia bêd¹ca dostawc¹ materii oraz samo jezioro w aspekcie swojej odpornoœci na wp³ywy z zewn¹trz. Oceny jakoœci
wód jezior dokonuje siê na podstawie wskaŸników fizykochemicznych i biologicznych, a tak¿e, posiadaj¹cych
charakter weryfikuj¹cy, parametrów bakteriologicznych.

Wyniki badañ gromadzone s¹ w wojewódzkiej bazie danych. Koñcowym rezultatem badañ s¹, sporz¹dzane
corocznie, komunikaty o stanie czystoœci, stanowi¹ce materia³ przydatny dla celów informacyjnych oraz do realizacji
polityki ekologicznej jednostek samorz¹dowych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Zielonej Górze wraz z Delegatur¹ w Gorzowie Wielkopolskim w 2006 roku przeprowadzi³ w ramach monitoringu
diagnostycznego badania 7 jezior (tab. IV.2.1), o ³¹cznej
powierzchni 7 545,5 ha i ³¹cznej objêtoœci 41 347,5 tys. m3.

Tab. IV.2.1. Podstawowe dane fizjograficzne jezior objêtych monitoringiem diagnostycznym w 2006 r.

Jezioro Buszno
Jezioro Buszno le¿y na terenie powiatu i gminy Sulêcin, w strefie ochronnej £agowskiego Parku Krajobrazowego.
Jezioro jest odporne na degradacjê i zosta³o zaliczone do I ka-

tegorii. Wed³ug badañ przeprowadzonych zgodnie z Systemem Oceny Jakoœci Jezior zalicza siê ono do II klasy czystoœci.

Tab. IV.2.2. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Buszno na podstawie badañ wiosennych z 9-05-2006 r. i letnich z 29-08-2006 r.
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Wody
Jezioro Malcz
Jezioro Malcz le¿y na terenie powiatu sulêciñskiego,
w gminie Torzym, w strefie ochronnej £agowskiego Parku
Krajobrazowego. Jezioro ma niekorzystne warunki naturalne i jest podatne na wp³ywy z zewn¹trz, zalicza siê do III

kategorii podatnoœci na degradacjê. Sumaryczna klasyfikacja stanu czystoœci wód jeziora Malcz wed³ug Systemu Oceny
Jakoœci Jezior wskazuje na I klasê czystoœci.

Wody

Tab. IV.2.3. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Malcz na podstawie badañ wiosennych z 8-05-2006 i letnich z 28-08-2006

Jezioro Jañsko
Jezioro Jañsko le¿y na terenie powiatu kroœnieñskiego, w gminie Bobrowice. Jezioro jest nieodporne na
degradacjê, zalicza siê do zbiorników poza kategori¹ podatnoœci. Wynik oceny przeprowadzonej wed³ug Systemu
Oceny Jakoœci Jezior zaliczy³ Jezioro Jañsko do nie odpowiadaj¹cych normom czystoœci.

Jezioro Jañsko (fot. Wojciech Konopczyñski)
Tab. IV.2.4. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Jañsko na podstawie badañ wiosennych z 19-04-2006 r. i letnich z 28-08-2006 r.
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Jezioro Ch³op k. Pszczewa
Jezioro Ch³op le¿y na terenie powiatu miêdzyrzeckiego, w gminie Pszczew. Podlega ono ochronie z uwagi na
po³o¿enie na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Warunki morfologiczne i zlewniowe jeziora odpowiadaj¹

II kategorii podatnoœci na degradacjê. Sumaryczna klasyfikacja stanu czystoœci wód jeziora Ch³op wed³ug Systemu
Oceny Jakoœci Jezior wskazuje na II klasê.

Tab. IV.2.5. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Ch³op k. Pszczewa na podstawie badañ wiosennych z 24-04-2006 r. i letnich z 24-08-2006 r.

Jezioro Wêdromierz
Jezioro Wêdromierz le¿y na terenie powiatu miêdzyrzeckiego, w gminie Trzciel. Podlega ono ochronie
z uwagi na po³o¿enie na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Ocena podatnoœci jeziora na degradacjê – III

kategoria – œwiadczy o niskiej odpornoœci zbiornika na wp³ywy zlewniowe. Sumaryczny wynik klasyfikacji wed³ug
Systemu Oceny Jakoœci Jezior wskazuje na III klasê czystoœci wód jeziora.

Tab. IV.2.6. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Wêdromierz na podstawie badañ wiosennych z 20-04-2006 r. i letnich z 22-08-2006 r.
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Wody
Jezioro Konin
Jezioro le¿y w powiecie miêdzyrzeckim, na terenie
gminy Trzciel. Jezioro nale¿y do zbiorników podatnych na
degradacjê, zaliczono je do III kategorii. Badania przepro-

wadzone zgodnie z Systemem Oceny Jakoœci Jezior zaliczy³y jezioro Konin do III klasy czystoœci.

Wody

Tab. IV.2.7. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Konin na podstawie badañ wiosennych z 18-04-2006 r. i letnich z 17-08-2006 r.

Jezioro Wielkie Obrzañskie
Jezioro Wielkie Obrzañskie le¿y na terenie powiatu
miêdzyrzeckiego, w gminie Trzciel. Podlega ono ochronie z
uwagi na po³o¿enie na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro jest nieodporne na degradacjê, zalicza

siê do zbiorników poza kategori¹ podatnoœci. Wynik oceny
przeprowadzonej wed³ug Systemu Oceny Jakoœci Jezior zaliczy³ Jezioro Wielkie Obrzañskie do nie odpowiadaj¹cych
normom czystoœci.

Tab. IV.2.8. Ocena stanu czystoœci wód Jeziora Wielkie Obrzañskie na podstawie badañ wiosennych z 19-04-2006 r. i letnich z 21-08-2006 r.
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Wszystkie omawiane jeziora by³y objête jednolitym
monitoringiem w latach wczeœniejszych, co umo¿liwia po-

równanie ich stanu czystoœci na przestrzeni kilkunastu lat.
Rezultaty porównania przedstawia tabela IV.2.9.

Tab. IV.2.9. Stan jakoœci wód jezior województwa lubuskiego badanych w 2006 rok w porównaniu do badañ wczeœniejszych

Wodami najlepszej jakoœci charakteryzowa³o siê jezioro Malcz, utrzymuj¹ce I klasê czystoœci, mimo s³abej
odpornoœci na wp³ywy z zewn¹trz. Po³o¿enie jeziora na terenie poligonu wojskowego, gdzie wejœcie wymaga
specjalnego zezwolenia, skutecznie ogranicza swobodne
korzystanie z akwenu, co z pewnoœci¹ przyczynia siê do
jego ochrony. Wymagania II klasy czystoœci spe³niaj¹ jeziora Buszno i Ch³op. WskaŸniki liczbowe okreœlaj¹ce jakoœæ
wód jeziora Buszno w niewielkim stopniu przekracza³y normatyw ustalony dla I klasy, dlatego te¿ w zlewni jeziora nie
mo¿na dopuœciæ do ¿adnych zmian, które wp³ywa³yby na
przyspieszenie naturalnego procesu „starzenia siê” zbiornika. Natomiast jezioro Ch³op jest intensywnie
wykorzystywane na potrzeby turystyki i rekreacji. Mimo
przewagi lasów w zlewni bezpoœredniej jeziora, procentowy udzia³ pól i ³¹k jest na tyle znacz¹cy, ¿e wody zbiornika
powinny byæ chronione przed sp³ywami powierzchniowymi. Nale¿y równie¿ kontrolowaæ rozwój bazy
turystyczno-rekreacyjnej, tak pod wzglêdem rozmiarów, jak
i w³aœciwej gospodarki wodnej i œciekowej. Istotne jest równie¿ przywrócenie dobrej jakoœci wód dop³ywów, co
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zwi¹zane jest ze zdecydowanymi dzia³aniami ochronnymi
na terenie zlewni. Pozosta³e jeziora - Konin i Wêdromierz,
le¿¹ce w zlewni Obry, posiadaj¹ wody niskiej, III – klasowej jakoœci, a wody Jeziora Wielkiego Obrzañskiego i jeziora
Jañsko od lat nie odpowiadaj¹ ustalonym normom. Na stan
czystoœci jezior: Konin, Wêdromierz i Wielkie Obrzañskie
ma niew¹tpliwie wp³yw przep³ywaj¹ca przez nie (w przypadku jeziora Konin okresowo jako tzw. cofka)
zanieczyszczona rzeka Obra. Po³o¿enie jezior na terenie
parku krajobrazowego wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad jego ochrony. Jednak zabiegi ograniczaj¹ce
proces eutrofizacji jezior nie mog¹ sprowadzaæ siê do samych tylko akwenów. Nale¿y gruntownie uporz¹dkowaæ
gospodarkê œciekow¹ na terenie zlewni Obry. Jezioro Jañsko znajduje siê w stadium koñcowym naturalnego procesu
„starzenia siê” jezior. Dla spowolnienia tego procesu nale¿y spiêtrzyæ wody jeziora na odp³ywie, zlikwidowaæ
odprowadzanie œcieków w zlewni jeziora do cieków i wód
podziemnych oraz podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do rewitalizacji jego wód.

Wody

2.2. Monitoring jakoœci wód jezior bêd¹cych œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych
W 2006 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze przeprowadzi³ badania wybranych
jezior województwa lubuskiego, bêd¹cych œrodowiskiem
¿ycia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska
z dnia 4 paŸdziernika 2002 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinny odpowiadaæ wody œródl¹dowe, bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 02/176,
poz. 1455).
Cykl badawczy obejmowa³ 12-krotne badanie jakoœci wód w odstêpach miesiêcznych. Na ka¿dym z wytypowanych jezior: Piaszno, B³eszno, Borek, Nierzym i Przy³ê¿ek

wyznaczono po jednym sta³ym punkcie pomiarowym. Próby pobierano 1 metr pod powierzchni¹ lustra wody. Zakres
badañ obejmowa³ oznaczenie i pomiar nastêpuj¹cych wskaŸników: tlenu rozpuszczonego, pH, zawiesiny ogólnej, BZT5,
fosforu ogólnego, azotynów, zwi¹zków fenolowych (badnie
smakowe), wêglowodorów aromatycznych (badanie wzrokowo-smakowe), niejonowego amoniaku, azotu amonowego, ca³kowitego chloru pozosta³ego, cynku ogólnego, miedzi
rozpuszczonej i twardoœci wody.
Podstawowym celem wykonanych badañ by³o okreœlenie przydatnoœci wód jezior do ¿ycia ryb w warunkach
naturalnych.

Wody

Tab. IV.2.10. Ocena przydatnoœci jeziora Przy³ê¿ek do ¿ycia ryb ³ososiowatych w warunkach naturalnych

Wyniki przeprowadzonych rocznych badañ pokaza³y, ¿e wody jeziora Przy³ê¿ek odpowiadaj¹ wymaganiom,
jakim winny odpowiadaæ wody œródl¹dowe bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia ryb ³ososiowatych w warunkach naturalnych.
W czasie badañ monitoringowych stwierdzono jednak kilka
niepokoj¹cych trendów w jakoœci wód jeziora. W marcu

wyst¹pi³a w badanych próbach zwiêkszona iloœæ zanieczyszczeñ organicznych wyra¿ona wskaŸnikiem BZT5, ponadto
w czerwcu i lipcu zanotowano zbyt wysok¹ temperaturê
wody, w paŸdzierniku – niskie stê¿enie tlenu (na granicy
wartoœci dopuszczalnej), a w styczniu, lutym, czerwcu i grudniu – wysokie stê¿enie szkodliwych dla ryb azotynów.
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Tab. IV.2.11. Ocena przydatnoœci jezior do ¿ycia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych

Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e wody
jezior: Piaszno, B³eszno i Nierzym odpowiadaj¹, a wody jeziora Borek nie odpowiadaj¹ wymaganiom, jakim winny
odpowiadaæ wody œródl¹dowe bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia
ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.
W trakcie badañ monitoringowych stwierdzono kilka niepokoj¹cych zjawisk dotycz¹cych jakoœci wód jezior
Piaszno i B³eszno. W miesi¹cu wrzeœniu odczyn wody jeziora Piaszno by³ zbyt kwaœny, w lutym w badanej próbie wody
wyst¹pi³o wysokie stê¿enie azotu amonowego, a w kwietniu, czerwcu i lipcu stwierdzono wysokie stê¿enia fosforu
ogólnego. W miesi¹cach kwietniu, lipcu, sierpniu, wrzeœniu
i grudniu wyst¹pi³a w badanych próbach wód jeziora B³eszno zwiêkszona iloœæ zanieczyszczeñ organicznych wyra¿ona
wskaŸnikiem BZT5, a w marcu, czerwcu sierpniu i wrzeœniu
stwierdzono wysokie stê¿enia fosforu ogólnego. Ponadto w
miesi¹cach lutym, marcu i listopadzie zanotowano wysokie
stê¿enia azotu amonowego.
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Woda jeziora Borek nie odpowiada wymaganiom
jakim winny odpowiadaæ wody œródl¹dowe bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych
ze wzglêdu na zbyt wysokie œrednioroczne stê¿enie zanieczyszczeñ organicznych wyra¿one wskaŸnikiem BZT5, zbyt
wysokie stê¿enie fosforu ogólnego i obecnoœæ niejonowego
amoniaku w stê¿eniach przekraczaj¹cych wartoœæ graniczn¹.
W czasie badañ monitoringowych jeziora Borek stwierdzono w kwietniu przekroczenie wartoœci granicznej odczynu
(pH 9,5). W miesi¹cach kwietniu, czerwcu, wrzeœniu i listopadzie stwierdzono w badanych próbach wysok¹ iloœæ
zanieczyszczeñ organicznych. Przez wiêkszoœæ miesiêcy roku
wystêpowa³y wysokie stê¿enia fosforu og., w maju i sierpniu
– wysokie stê¿enia azotynów, kwietniu, czerwcu i wrzeœniu –
niejonowego amoniaku, a w styczniu, lutym i marcu – wysokie stê¿enia azotu amonowego.

Wody

W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej
Górze przeprowadzi³ badania wybranych
jezior województwa lubuskiego w celu okreœlenia stopnia ich eutrofizacji. Badania
przeprowadzono zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia
23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wra¿liwych na zanieczyszczenie
zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych (Dz.
U. Nr 241, poz. 2093).
W ka¿dym wytypowanym jeziorze
wyznaczono jeden sta³y punkt pomiarowy.
Cykl badawczy obejmowa³ 7-8 krotne, w sezonie wegetacyjnym, badanie jakoœci
podstawowych wskaŸników eutrofizacji
wód, wykonane w odstêpach miesiêcznych.
Badaniami objêto jeziora: Tarnowskie Du¿e
i S³awskie – po³o¿one na Pojezierzu S³awskim, Piaszno i B³eszno – po³o¿one na
Wzniesieniach Gubiñskich, Borek – po³o¿one w Dolinie Œrodkowej Odry, Nierzym
i Przy³ê¿ek - po³o¿one na Równinie Gorzowskiej. Podstawowym celem badañ by³o
dokonanie oceny stopnia eutrofizacji wybranych jezior województwa lubuskiego.

Wody

2.3. Monitoring stopnia eutrofizacji jezior

Jezioro S³awskie
(fot. Wojciech Konopczyñski)

Tab. IV.2.12. Ocena stopnia eutrofizacji jezior badanych w 2006 r.
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Przeprowadzone w 2006 roku badania stanu eutrofizacji wykaza³y, ¿e na siedem monitorowanych jezior cztery
zalicza siê do mezotroficznych, jedno do eutroficznych i dwa
do silnie eutroficznych (tabela IV.2.12). Najlepszymi wodami charakteryzowa³y siê jeziora Przy³ê¿ek, Nierzym
i Tarnowskie Du¿e, w których nie stwierdzono ¿adnego przekroczenia wartoœci granicznych wskaŸników eutrofizacji.
W jeziorze Piaszno wyst¹pi³o jedynie zwiêkszone stê¿enie
azotu ogólnego. Zwiêkszona produktywnoœæ pierwotna, nad-

mierne w stosunku do wartoœci granicznych stê¿enie azotu
og. oraz wyczuwalny siarkowodór w strefie naddennej kwalifikuj¹ jezioro Borek do jezior eutroficznych. Jeziora
S³awskie i B³eszno, w których stwierdzono siln¹ eutrofiê,
charakteryzowa³y siê wysokimi stê¿eniami fosforu ogólnego i azotu ogólnego, wysok¹ produkcj¹ pierwotn¹ i ma³¹
przejrzystoœci¹ wód. W zlewniach tych jezior konieczne s¹
pilne dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce przedostawaniu siê do ich wód
zwi¹zków biogennych, przede wszystkim fosforu i azotu.

2.4. Monitoring jezior w europejskiej sieci EIONET-Waters
Jezioro Tarnowskie Du¿e w 2006 r. objête by³o, podobnie jak w latach poprzednich, monitoringiem krajowym
(reperowym). Ocenione zgodnie z metodyk¹ oceny jakoœci
wód pod wzglêdem fizyko-chemicznym odpowiada³o wodom II klasy czystoœci. Na ocenê wód w 2006 r. decyduj¹cy
wp³yw mia³o obserwowane wiosn¹ wysokie stê¿enie soli mineralnych wyra¿one wskaŸnikiem PEW, latem – wysokie

stê¿enie zanieczyszczeñ organicznych wyra¿one wskaŸnikiem
ChZT-Cr oraz znaczne stê¿enie azotu ca³kowitego (œrednia
z wiosny i lata). Dodatkowo woda jeziora charakteryzowa³a
siê zmniejszon¹ przezroczystoœci¹. Pod wzglêdem bakteriologicznym jezioro by³o czyste – I klasa czystoœci wód
powierzchniowych.

Rys IV.2-1. Ocena jakoœci wód Jeziora Tarnowskiego Du¿ego w latach 1997-2006
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Wody

Wody
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Tab. IV.2.13. Ocena stanu czystoœci wód Jeziora Tarnowskie Du¿e na podstawie badañ wiosennych z 20-04-2006 r.
i letnich z 20-09-2006 r.

W stosunku do oceny przeprowadzonej w 2005 r.
jakoœæ wód jeziora uleg³a wyraŸnemu polepszeniu pod
wzglêdem wskaŸników fizyko-chemicznych, chocia¿ nadal
kwalifikuje siê do II klasy czystoœci. WskaŸnik punktowy
oceny jakoœci wód jeziorowych (2,09) by³ najni¿szy od 1997
roku. Pod wzglêdem sanitarnym wody jeziora utrzyma³y
I klasê czystoœci. Jezioro Tarnowskie Du¿e w ostatnich kilku
latach pod wzglêdem wartoœci punktowej Systemu Oceny
Jakoœci Jezior oscylowa³o pomiêdzy 2,09 pkt., a 2,67 pkt.

3.

Wojciech Konopczyñski, Marzena Szenfeld

Osady denne

Wiêkszoœæ metali ciê¿kich i zwi¹zków organicznych
docieraj¹cych do wód powierzchniowych wraz ze œciekami
(komunalnymi, przemys³owymi, wodami kopalnianymi)
i sp³ywami powierzchniowymi (m.in. z terenów rolniczych,
zurbanizowanych oraz szlaków komunikacyjnych) jest kumulowana we wspó³czesnych osadach wodnych.
Zanieczyszczenie osadów jest wa¿nym problemem œrodowiskowym, ze wzglêdu na ich potencjalnie szkodliwe
oddzia³ywanie na biocenozê, a poœrednio na zdrowie cz³owieka. Sk³ad chemiczny osadów wodnych wynika nie tylko
z budowy geologicznej danej zlewni, geomorfologii terenu
i warunków klimatycznych wp³ywaj¹cych na intensywnoœæ
procesów wietrzenia, ale tak¿e ze sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenu zlewni oraz zanieczyszczeñ
docieraj¹cych do wód powierzchniowych. Ze wzglêdu na
wielokrotnie wy¿sze stê¿enia substancji szkodliwych w osadach, w porównaniu do ich zawartoœci w wodzie, analiza
chemiczna osadów umo¿liwia wykrywanie i obserwacjê
zmian ich zawartoœci nawet przy stosunkowo niewielkim
stopniu zanieczyszczenia [2].
Badania osadów dennych rzek i jezior w Polsce, wykonywane w ramach programu Pañstwowego Monitoringu
Œrodowiska od 1990 r., maj¹ na celu obserwacjê zawartoœci
potencjalnie szkodliwych metali (arsen, bar, cynk, chrom,
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Na wykresie (rys. IV.2-1) daje siê zauwa¿yæ trend polepszania siê jakoœci wód jeziora w ci¹gu lat 1997 – 2006.
Jezioro Tarnowskie Du¿e w 2006 roku pod wzglêdem hydrobiologicznym (zooplanktonowy wskaŸnik stanu
trofii i struktura dominacji grup fitoplanktonu), podobnie
jak rok wczeœniej, zaliczone zosta³o do jezior typu mezoeutroficznego.

kadm, kobalt, miedŸ, nikiel, o³ów, rtêæ, srebro, stront i wanad) oraz trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych
(wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych
(WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych) w osadach powstaj¹cych wspó³czeœnie
w rzekach i jeziorach, a tak¿e obserwacjê ich zmian w czasie. Sieæ monitoringu osadów rzecznych na terenie Polski
obejmuje ok. 300 punktów obserwacyjnych. Punkty obserwacyjne zlokalizowane s¹ m.in. przy ujœciach rzek d³u¿szych
ni¿ 60 km oraz w punktach rozmieszczonych wzd³u¿ biegu
d³u¿szych rzek (m.in. Bobru, Nysy £u¿yckiej, Odry i Warty). Osiemdziesi¹t punktów obserwacyjnych jest badanych
co roku, zaœ pozosta³e ok. 220 – w cyklu trzyletnim. Próbki
osadów rzecznych pobierane s¹ do badañ w strefie brzegowej koryt rzecznych, z przeciwnej strony do nurtu,
w miejscach, gdzie nastêpuje sedymentacja materia³u zawiesinowego (ka¿da próbka jest uœrednion¹ próbk¹ z czterech
- piêciu pobrañ na odcinku ok. 50 m). Do badañ pobierana
jest powierzchniowa 5-6 cm warstwa osadów [4]. Do badañ
osadów jeziornych pobierane s¹ próbki osadów ze wszystkich jezior wytypowanych do badañ przez Inspekcjê
Ochrony Œrodowiska w danym roku. Próbki osadów pobierane s¹ z g³êboczków jezior za pomoc¹ aparatu Kajaka
(5-centymetrowa powierzchniowa warstwa osadów). Ka¿da

próbka jest uœredniana z trzech niezale¿nych pobrañ z jednego lub kilku ró¿nych g³êboczków [3]. Prace laboratoryjne
wykonywane s¹ w Centralnym Laboratorium Chemicznym
Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
W 2006 r. na terenie województwa lubuskiego pobrano 14 próbek osadów aluwialnych, w tym 8 w punktach
badanych corocznie oraz 13 próbek osadów jeziornych.
W poni¿szych tabelach przedstawiono klasyfikacjê osadów
wodnych województwa lubuskiego wg zasad opracowanych
w Pañstwowym Instytucie Geologicznym [1].
Spoœród osadów rzecznych najbardziej zanieczyszczone zalega³y na dnie Warty w Kostrzynie. W osadach tych
stwierdzono podwy¿szon¹ do III klasy zawartoœæ WWA, których suma wynios³a 4172 ppb ( g/kg), czyli by³a o rz¹d
wielkoœci wy¿sza ni¿ w osadach pozosta³ych rzek. Zawartoœci indeno[1,2,3-cd]pirenu i benzo[ghi]perylenu w osadach
Warty odpowiada³y III klasie, a stê¿enia pozosta³ych WWA
mieœci³y siê w klasie II (w tym kancero i mutagennego benzo(a)pirenu). W aluwiach ujœcia Warty wykryto równie¿
obecnoœæ niestosowanych od dawna w rolnictwie pestycydów chloroorganicznych: zawartoœæ DDD wynosi³a 12 ppb
i odpowiada³a III klasie, a koncentracje DDT, DDE i -HCH
odpowiada³y II klasie. Równie¿ zawartoœæ miedzi nieco przewy¿sza³a wartoœæ dopuszczaln¹ dla II klasy. W ³¹cznej
klasyfikacji osady Warty odpowiada³y klasie III (osady œrednio zanieczyszczone), a wiêc by³y to osady charakteryzuj¹ce
siê podwy¿szon¹ zawartoœci¹ szkodliwych sk³adników.

Zastosowanie takich osadów, w przypadku wydobycia, powinno podlegaæ pewnym ograniczeniom – ich relokacja
w wodzie powinna odbywaæ siê tylko w wyznaczone miejsca, a zagospodarowanie na l¹dzie ograniczone np. tylko
pod uprawy przemys³owe. W porównaniu z wynikami badañ z 2005 r. zanieczyszczenie osadów Warty by³o ni¿sze –
wówczas osady te odpowiada³y IV klasie, czyli zgodnie z zastosowan¹ klasyfikacj¹ w przypadku wydobycia wymaga³yby
oczyszczenia lub sk³adowania w zabezpieczonych sk³adowiskach. Osady pozosta³ych rzek nie by³y a¿ tak
zanieczyszczone – jedynie zawartoœæ niektórych metali ciê¿kich w osadach Baryczy w Wyszanowie (Pb), Bobru
w Raduszcu (Cu) i £¹czy w Przylepie (Hg) odpowiada³a III
klasie. Sposób postêpowania z wydobytymi z tych rzek osadami musia³by byæ wiêc taki sam jak w przypadku Warty.
Natomiast stê¿enia WWA i pestycydów chloroorganicznych
we wszystkich próbkach (poza Wart¹ w Kostrzynie) odpowiada³y I klasie – by³y to osady niezanieczyszczone (zawartoœæ
heptachloru na wszystkich stanowiskach by³a ni¿sza od progu oznaczalnoœci stosowanej metody, znajduj¹cego siê
w zakresie stê¿eñ II klasy). W osadach ¿adnej z badanych
w 2006 r. rzek nie wykryto nadmiernych zawartoœci polichlorowanych bifenyli, choæ i w tym przypadku koncentracje
niektórych kongenerów PCB w osadach Warty by³y wyraŸnie wy¿sze ni¿ w pozosta³ych rzekach województwa. Suma
PCB wynios³a tu 12,3 ppb, podczas gdy w innych punktach
badawczych wynosi³a od <0,1 do 0,8 ppb.

Tab. IV.3.1 Klasyfikacja geochemiczna osadów dennych rzek województwa lubuskiego pod wzglêdem zawartoœci pierwiastków œladowych [ppm]
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Tab. IV.3.2. Klasyfikacja geochemiczna osadów dennych rzek województwa lubuskiego pod wzglêdem zawartoœci wielopierœcieniowych
wêglowodorów aromatycznych [ppb]

Tab. IV.3.3 Klasyfikacja geochemiczna osadów dennych rzek województwa lubuskiego pod wzglêdem zawartoœci pestycydów chloroorganicznych [ppb]

Tab. IV.3.4 Klasyfikacja geochemiczna osadów dennych rzek województwa lubuskiego pod wzglêdem zawartoœci polichlorowanych
bifenyli [ppb]
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Wody
Tab. IV.3.5 Klasyfikacja geochemiczna osadów dennych jezior województwa lubuskiego pod wzglêdem zawartoœci pierwiastków œladowych [ppm]

Tab. IV.3.6 Klasyfikacja geochemiczna osadów dennych jezior województwa lubuskiego pod wzglêdem zawartoœci wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych [ppb]
Wody

Zawartoœæ metali œladowych w osadach jezior by³a
równie niska jak w wiêkszoœci rzek, jedynie stê¿enie o³owiu w osadach jeziora Piaszno odbiega³o od t³a geochemicznego, osi¹gaj¹c wartoœæ odpowiadaj¹c¹ III klasie.
W 2006 r. przeprowadzono badania zawartoœci
WWA, PCB i pestycydów w osadach 3 jezior: Borek, Konin i Tarnowskie Du¿e. Wœród badanych jezior najwiêcej
zanieczyszczeñ organicznych zawiera³y osady jeziora Borek - wykryto tu najwy¿sz¹ sumaryczn¹ zawartoœæ WWA
(5476 ppb), stê¿enia dibenzo[ah]antracenu i benzo[ghi]terylenu odpowiada³y IV klasie, a acenaftylenu, acenaftenu,
fluorenu i fenantrenu klasie III, podwy¿szona by³a te¿
zawartoœæ pestycydów chloroorganicznych DDE (IV klasa) i DDD (III klasa). Natomiast w osadach jeziora Konin
koncentracja DDE odpowiada³a III klasie. Stê¿enia PCB
w osadach wszystkich jezior by³y bardzo niskie.
Osady jeziora Borek w przypadku wydobycia wymaga³yby oczyszczenia lub sk³adowania w zabezpieczonym
sk³adowisku, wykorzystanie osadów jezior Konin i Piaszno podlega³oby pewnym ograniczeniom, a osady pozosta³ych jezior mog¹ byæ stosowane w œrodowisku bez
ograniczeñ.

Tab. IV.3.7 Klasyfikacja geochemiczna osadów dennych jezior województwa lubuskiego pod wzglêdem zawartoœci pestycydów chloroorganicznych [ppb]

Tab. IV.3.8 Klasyfikacja geochemiczna osadów dennych jezior województwa lubuskiego pod wzglêdem zawartoœci polichlorowanych bifenyli [ppb]
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Osady wodne wolne od zanieczyszczeñ mog¹ byæ
w zasadzie dowolnie zagospodarowane, zarówno w œrodowisku wodnym, jak i l¹dowym. Jednak w praktyce
stosowanie osadów dennych powinno byæ poprzedzone
szczegó³ow¹ analiz¹ w oparciu o zasady wskazane w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska w sprawie standardów
jakoœci gleby oraz standardów jakoœci ziemi [5]. Osady po-

chodz¹ce z dna zbiorników powierzchniowych wód stoj¹cych lub p³yn¹cych u¿ywane w pracach ziemnych, powinny
spe³niaæ kryteria dopuszczalnych wartoœci stê¿eñ,
z uwzglêdnieniem m.in. aktualnej i planowanej funkcji gleby lub ziemi oraz wodoprzepuszczalnoœci gruntów
wystêpuj¹cych w miejscu przeznaczenia.
Marek Demidowicz
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4.

Monitoring wód podziemnych

W 2006 roku badania wód podziemnych na terenie
województwa lubuskiego przeprowadzono w ramach ogólnopolskiego monitoringu diagnostycznego wykonanego
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny na zlecenie G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska. Monitoring na
terenie województwa lubuskiego obejmowa³ jednokrotne
badanie jakoœci wód podziemnych pobranych w miesi¹cach
paŸdzierniku i listopadzie 2006 r. z 16 otworów studziennych. Badania laboratoryjne próbek wykonane zosta³y
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Centralne Laboratorium Chemiczne w Warszawie.

Ocenê jakoœci wód podziemnych przeprowadzono
dokonuj¹c porównania otrzymanych wyników z wartoœciami dopuszczalnymi okreœlonymi w za³¹czniku nr 3 do
rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 11 lutego 2004
roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. nr 32, poz. 284) –
rozporz¹dzenie to zosta³o uchylone z dniem 01.01.2005
roku.

4.1. Badane wskaŸniki i substancje
Zakres badañ analitycznych wód podziemnych obejmowa³ nastêpuj¹ce wskaŸniki zanieczyszczeñ: amoniak,
antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, bor, brom, chlorki,
chrom, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, krzemiany, magnez, mangan, miedŸ, molibden, nikiel, odczyn,
ogólny wêgiel organiczny (OWO), o³ów, potas, przewodnoœæ elektrolityczna w³aœciwa (PEW), selen, siarczany, sód,
srebro, stront, temperatura, tlen rozpuszczony, tytan, wanad, wapñ, wodorowêglany, zasadowoœæ ogólna, zawiesina
ogólna, ¿elazo ogólne.

4.2. Charakterystyka i lokalizacja punktów monitoringu diagnostycznego wód podziemnych
Charakterystykê otworów badawczych przedstawia
tabela IV.4.1, a ich rozmieszczenie na obszarze województwa lubuskiego rysunek IV.4-1.
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Ujêcie wód podziemnych w Siedlnicy (fot. Wojciech Konopczyñski)

Wody

Wody

Tab. IV.4.1 Podstawowe dane punktów badawczo pomiarowych monitoringu diagnostycznego wód podziemnych województwa lubuskiego w 2006 r.

Objaœnienia:
·
Rodzaj wód podziemnych: G - gruntowe, W - wg³êbne;
·
Stratygrafia: Q - czwartorzêd, TrM - trzeciorzêd,
·
PUWG - Pañstwowy uk³ad wspó³rzêdnych geograficznych 1992 r.,

·
·
·

JCWP - Jednolita czêœæ wód podziemnych,
GZWP - G³ówny zbiornik wód podziemnych,
RZGW - Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej.

Rys. IV.4-1 Lokalizacja punktów monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2006 r.
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4.3. Ocena jakoœci wód podziemnych województwa lubuskiego w 2006 r.
Wody podziemne o bardzo wysokiej jakoœci stwierdzono na terenie województwa lubuskiego w 1. punkcie,
w miejscowoœci Rudnica (gmina Krzeszyce, powiat sulêciñski).
Wody wysokiej jakoœci stwierdzono w 2. punktach: w wodach
gruntowych w miejscowoœci Goœcim (gmina Drezdenko, po-

wiat strzelecko-drezdenecki) i wodach wg³êbnych m. Górki
Noteckie (gmina Zwierzyn, powiat strzelecko-drezdenecki).
Wody zadowalaj¹cej jakoœci wyst¹pi³y w 5. punktach, niezadowalaj¹cej jakoœci – w 7. punktach i z³ej jakoœci w 1. punkcie
(tab IV.4.2).

Tab. IV.4.2 Klasyfikacja jakoœci wód podziemnych województwa lubuskiego w 2006 r.

Rys. IV.4-2 Ogólna klasyfikacja wód podziemnych województwa lubuskiego wed³ug badañ monitoringu diagnostycznego w 2006 r.
postêpuj¹cy, którego skutkiem mo¿e byæ w przysz³oœci koniecznoœæ wyWody z³ej jakoœci stwierdzono w punkcie usytuowanym w Go³¹czenia tego otworu z eksploatacji.
rzowie Wlkp. W badanym otworze centralnego ujêcia wody, w wodzie
W 2006 roku wykonano badania wód podziemnych woj. lubusurowej (przed uzdatnieniem), stwierdzono ponad 164 % (w stosunku
skiego w sieci monitoringu diagnostycznego ³¹cznie w 16 punktach. Jakoœæ
do wartoœci granicznych IV klasy jakoœci) przekroczenie zawartoœci ¿ela50 % badanych wód nie by³a najlepsza, pozosta³e wody zalicza³y siê do
za ogólnego i 67 % przekroczenie dopuszczalnej zawartoœci siarczanów.
wód podziemnych o zadowalaj¹cej, dobrej lub najwy¿szej jakoœci.
Intensywny pobór wody z tego ujêcia najprawdopodobniej powoduje
dop³yw zanieczyszczeñ z obszaru zasobowego, co sprawia z kolei, ¿e jaTomasz Parada, Wojciech Konopczyñski
koœæ ujmowanej wody wyraŸnie siê obni¿a. Jest to, jak siê wydaje proces
Tab. IV.4.3 Wyniki badañ wskaŸników i substancji, które zadecydowa³y o niezadowalaj¹cej i z³ej jakoœci wód podziemnych
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