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Wstêp
Spe³niaj¹c statutowy obowi¹zek szerokiego informowania spo³eczeñstwa o stanie œrodowiska, Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze wydaje kolejny raport  o stanie œrodowiska w województwie
lubuskim w 2007 roku. Przekazujemy go w rêce Czytelników z przekonaniem, ¿e stanowiæ bêdzie bogate
Ÿród³o informacji dla lubuskich placówek oœwiatowych, naukowych i administracyjnych.

Województwo lubuskie nale¿y do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo regionów Polski. Prawie po³owê
powierzchni województwa zajmuj¹ lasy, bardzo liczne s¹ tu jeziora, dobrze rozwiniêta jest sieæ rzek i kana³ów,
urozmaicona jest polodowcowa rzeŸba terenu. Wystêpuj¹ tu unikalne w skali kraju, a nawet kontynentu,
siedliska ptaków i nietoperzy, istniej¹ dwa parki narodowe i inne, ró¿norodne formy ochrony przyrody, które
znalaz³y siê w sieci Natura 2000. Wszystko to, w zestawieniu ze stosunkowo niskim stopniem industrializacji
i urbanizacji sprawia, ¿e województwo lubuskie ma realn¹ szansê budowania swojej przysz³oœci zgodnie
z konstytucyjn¹ zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. Raport powinien okazaæ siê przydatny dla w³adz samorz¹-
dowych, zarówno w procesie kszta³towania polityki ekologicznej, jak i przy realizacji zadañ wynikaj¹cych ze
zmieniaj¹cego siê wci¹¿ prawodawstwa dotycz¹cego ochrony œrodowiska.

Staraliœmy siê zachowaæ sprawdzon¹ ju¿ w latach ubieg³ych formê redakcyjn¹ i edytorsk¹, wzbogacaj¹c
jednoczeœnie wydawnictwo o nowe zagadnienia. Raport zosta³ wydany w formie drukowanej i w wersji elektro-
nicznej. Dostêpny bêdzie tak¿e na  stronach internetowych Inspektoratu.

Pragnê wyraziæ serdeczne podziêkowanie autorom poszczególnych rozdzia³ów, w tym autorom spoza
WIOŒ: Panu dr. Markowi Maciantowiczowi za syntezê obszarów naturowych województwa lubuskiego oraz
Panu Benonowi Kosiarkiewiczowi za omówienie dzia³alnoœci  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W szczególnoœci podziêkowania kierujê pod adresem pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp., którzy
brali udzia³ w badaniach i kontrolach (organizacji, zbieraniu danych, gromadzeniu i opracowaniu wyników)
oraz w przygotowaniu materia³ów do druku. Podziêkowania kierujê równie¿ do wszystkich osób, instytucji
i urzêdów, które dostarczy³y wyniki badañ i inne dane na potrzeby niniejszego opracowania. Szczególne
wyrazy wdziêcznoœci kierujê do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze za finansowe wsparcie wydania raportu.

p.o. Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska
w Zielonej Górze

mgr in¿. Wojciech Konopczyñski
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