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I. CHARAKTERYSTYKA
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Rzeka Warta w Czechowie
(fot. Wojciech Jankowiak)
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Stan  œrodowiska w województwie lubuskim w 2007 roku

Województwo lubuskie zajmuje œrodkowoza-
chodni¹ czêœæ Polski o powierzchni 13 988 km2 (4,8 %
powierzchni kraju). Od pó³nocy graniczy z wojewódz-
twem zachodniopomorskim, od wschodu z woje-
wództwem wielkopolskim, a od po³udnia z wojewódz-
twem dolnoœl¹skim. Granica zachodnia jest granic¹
pañstwow¹ z Republik¹ Federaln¹ Niemiec. Funkcjê
oœrodków sto³ecznych województwa pe³ni¹ dwa mia-
sta: Zielona Góra – siedziba urzêdu marsza³kowskiego
i Gorzów Wlkp. – siedziba urzêdu wojewódzkiego.
Województwo podzielone jest na 12 powiatów ziem-
skich, 2 powiaty grodzkie i 83 gminy.

Województwo lubuskie zamieszkuje 1008,5 tys.
mieszkañców (2,6 % ludnoœci kraju). Na 100 mê¿czyzn
przypada 106 kobiet. Gêstoœæ zaludnienia jest ma³a
i wynosi tylko 72 osoby/km2 (œrednia dla Polski –
122 osoby/km2).

Obszar województwa lubuskiego po³o¿ony jest
w prowincji Ni¿u Œrodkowoeuropejskiego pozaalpej-
skiej czêœci Europy Zachodniej. Na terenie wojewódz-
twa wyró¿niamy obszary trzech podprowincji. Naj-
wiêksza pó³nocnoœrodkowa czêœæ województwa,
w granicach zasiêgu ostatniego zlodowacenia, zalicza
siê do podprowincji Pojezierza Po³udniowoba³tyckie-
go. Wyró¿niaj¹ siê tu dwa rodzaje naturalnych
krajobrazów: m³odoglacjalny (pagórkowato-pojezier-
ny, równinno-morenowy, sandrowo-pojezierny)
i dolinny (tarasy z wydmami, zalewowe dna dolin).
Po³udniowa czêœæ województwa rozci¹ga siê na czê-
œciach dwóch innych podprowincji: Niziny
Œrodkowopolskiej i Sasko-£u¿yckiej. W podprowin-
cjach tych wystêpuj¹ równiny denudacyjne albo
akumulacyjne o ma³ych nachyleniach, niezbyt liczne
ale dobrze rozwiniête rzeki, piaszczyste lub ¿wirowe
kemy, ozy i moreny czo³owe w formie wzgórz ostañ-
cowych.

Ziemia lubuska nale¿y do regionu klimatycz-
nego lubusko-dolnoœl¹skiego. Klimat na pó³nocy
województwa, w pasie pradoliny Noteci i Warty, ma
charakter przejœciowy miêdzy ch³odnym i doœæ wil-
gotnym regionem pomorskim a cieplejsz¹ i suchsz¹
czêœci¹ œrodkow¹ i po³udniow¹ regionu lubusko-dol-
noœl¹skiego. 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 tempe-
ratura roczna z wielolecia jest wysoka i na prawie
ca³ym obszarze województwa wynosi oko³o 8,0 °C.
Œrednie sumy opadów atmosferycznych w okresie
rocznym kszta³tuj¹ siê na przewa¿aj¹cej powierzchni
województwa na poziomie 500-600 mm. W stosunku
do danych z wielolecia ostatni rok nale¿a³ do ciep³ych
pod wzglêdem temperatury i mokrych pod wzglêdem
opadów. Œrednie roczne temperatury powietrza
z 2007 r. odnotowane na stacjach meteorologicznych
wynios³y w Gorzowie Wlkp. 10,1 °C i w Zielonej Gó-

rze 9,9 °C, a œrednie rocznych sum opadów z tego
samego roku wynios³y w Gorzowie Wlkp. 660 mm
i w Zielonej Górze 702 mm.

Pod wzglêdem geologicznym obszar wojewódz-
twa lubuskiego ma budowê wielopiêtrow¹. Najstarsze
i najg³êbiej po³o¿one piêtro zbudowane jest ze ska³
kryptozoiku, powy¿ej ze ska³ er: paleozoiku i mezo-
zoiku. Nad nimi znajduj¹ siê utwory okresów
paleogenu i neogenu, tworz¹c kilkusetmetrow¹ war-
stwê ery kenozoiku. Ostatni okres geologiczny –
neogen – na obszarze województwa zaznaczy³ siê in-
tensywnymi procesami erozji i sedymentacji. Wp³yw
na procesy morfotwórcze i zró¿nicowanie mi¹¿szoœci
osadów mia³y procesy erozji spowodowane przede
wszystkim dzia³alnoœci¹ lodowców i ich wód roztopo-
wych. W czasie trwania ostatniej epoki lodowcowej
l¹dolód skandynawski kilkakrotnie nasuwa³ siê na
obszar kraju. Ostatnie zlodowacenie Odry, zwane ba³-
tyckim, mia³o miejsce 12-15 tysiêcy lat temu.
Ukszta³towa³o ono obecn¹ rzeŸbê powierzchni ziemi
województwa lubuskiego do linii Gubin – Lubsko –
Zielona Góra – S³awa. Za krajobraz na po³udnie od
tej linii odpowiedzialne jest wczeœniejsze zlodowace-
nie Wis³y, nazywane œrodkowopolskim. Nieregularne
ruchy l¹dolodów spowodowa³y powstanie ci¹gów
moren, wa³ów czo³owomorenowych i stref zaburzeñ
glacitektonicznych.

Obszar województwa lubuskiego zasobny jest
w ró¿norodne surowce mineralne, miêdzy innymi wy-
stêpuj¹ tu udokumentowane z³o¿a: wêgla brunatnego,
ropy, gazu, rudy miedzi, torfu, kredy jeziornej, soli
kamiennej, soli potasowej, surowców ilastych do pro-
dukcji materia³ów ogniotrwa³ych i wyrobów
kamionkowych, piasków szklarskich, piasków budow-
lanych oraz kruszyw naturalnych.

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 od-
p³yw Odry, po po³¹czeniu z wodami Warty, wynosi
17,7 km3, co stanowi ponad 27 % ca³kowitego odp³y-
wu rocznego z terenu Polski. Œredni przep³yw
z wielolecia (SSQ) wody w Odrze to 311 m3/s. Naj-
wiêksze dop³ywy II rzêdu to Warta (SSQ 215 m3/s),
Bóbr (SSQ 54 m3/s) i Nysa £u¿ycka (SSQ 31 m3/s),
a najwiêkszym ciekiem III rzêdu jest dop³yw Warty
Noteæ (SSQ 77,3 m3/s). Ogó³em na terenie wojewódz-
twa 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.

Czêœæ pó³nocna województwa lubuskiego, na
pó³noc od doliny Odry, posiada stosunkowo wysoki
wspó³czynnik jeziornoœci (stosunek powierzchni jezior
do powierzchni obszaru), wynosz¹cy 2-3 %, w stosun-
ku do pozosta³ej czêœci po³o¿onej poni¿ej linii

1. Województwo lubuskie – charakterystyka ogólna



9

Charakterystyka województwa lubuskiego

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

w
oj

ew
ód

zt
w

a 
lu

bu
sk

ie
goostatniego zlodowacenia, gdzie jeziornoœæ wynosi po-

ni¿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 woje-
wództwa. Najwiêkszym jeziorem regionu jest Jezioro
S³awskie o powierzchni lustra wody 817,3 ha, a na-
stêpnie Nies³ysz (486,2 ha) i Osiek wraz z Ogardzk¹
Odnog¹ (536,9 ha). Najg³êbszym jeziorem Ziemi Lu-
buskiej i dziesi¹tym w Polsce jest jezioro Ciecz
(Trzeœniowskie) – 58,8 m; ponad 40 m g³êbokoœci ma
tak¿e jezioro Lipie (42,0 m). Najwiêksz¹ objêtoœæ wody
magazynuj¹ jeziora: Osiek – ponad 50 mln m3, na-
stêpnie S³awskie – 42,6 mln m3 i Ostrowiec –
36,4 mln m3.

Zasobnoœæ w wody podziemne województwa
jest dobra w czêœci pó³nocnej i œrednia w czêœci po³u-
dniowej. Wody podziemne zaliczaj¹ siê g³ównie do
regionu Œrodkowopolskiego, tylko obszar po³udnio-
wo-wschodni nale¿y do regionu Przedsudeckiego.
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych wojewódz-
twa stanowi¹ ok. 4,8 % zasobów ca³ego kraju.

Województwo lubuskie jest regionem œrednio
uprzemys³owionym. W wyniku restrukturyzacji go-
spodarki z pocz¹tku lat 90. XX wieku przemys³,
zw³aszcza tradycyjnych bran¿, przesta³ odgrywaæ tu
dominuj¹c¹ rolê. Najwiêksze oœrodki gospodarcze to:
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra. Coraz wiêcej inwesto-
rów przyci¹ga te¿ utworzona w 1997 r. Kostrzyñsko-
S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefa-
mi w Bytomiu Odrzañskim, Gorzowie Wlkp., Gubinie
i Nowej Soli. Produkt krajowy brutto wytwarzany na
terenie województwa stanowi 2,3 % PKB Polski,
a w przeliczeniu na mieszkañca wyniós³ w 2005 r.
23241 z³. Wiêkszoœæ podmiotów gospodarczych (ok.
96 %) dzia³a w sektorze prywatnym. Prawie 60 % PKB
wytwarzanego w województwie lubuskim powstaje
w us³ugach. Charakterystyczn¹ cech¹ gospodarki re-
gionu jest obecnoœæ zak³adów przemys³owych ró¿nej
wielkoœci (wykorzystuj¹cych czêsto lokalne zasoby
surowców) tak¿e w ma³ych miejscowoœciach i na tere-
nach wiejskich. W regionie dzia³aj¹ przedsiêbiorstwa

ze wszystkich niemal bran¿, m.in.: spo¿ywczej, drzew-
nej, papierniczej, metalowej, chemicznej, meblarskiej,
energetycznej i poligraficznej. Tradycyjnie silnym sek-
torem lubuskiej gospodarki jest budownictwo. Stopa
bezrobocia systematycznie spada od lat 2002-2003,
kiedy to siêga³a prawie 28 %, do 19 % w 2006 r.
W strukturze zatrudnienia przoduj¹ przemys³ i us³u-
gi – najbardziej rozwiniête sektory lubuskiej gospo-
darki.

Województwo lubuskie, mimo ¿e jest jednym
z najmniejszych województw w kraju, o stosunko-
wo niskim uprzemys³owieniu i najwiêkszym
zalesieniu, nie jest pozbawione ró¿norodnych proble-
mów ekologicznych. Najwa¿niejsze z nich to:
koniecznoœæ kompleksowego rozwi¹zania gospodar-
ki wodno-œciekowej, szczególnie na terenach
wiejskich, zminimalizowanie uci¹¿liwoœci zwi¹zanych
z komunikacj¹ samochodow¹ (nadmierny ha³as, emi-
sja spalin, zanieczyszczenie powietrza, wystêpowanie
powa¿nych awarii, brak obwodnic), koniecznoœæ upo-
rz¹dkowania gospodarki odpadami, szczególnie
komunalnymi oraz zamkniêcie i rekultywacja starych
sk³adowisk i likwidacja tzw. dzikich wysypisk odpa-
dów.

Region ma na swoim koncie tak¿e szereg suk-
cesów. Ostatecznie rozwi¹zany zosta³ problem starych,
nieczynnych mogilników, w których zgromadzone
by³y znaczne iloœci przeterminowanych œrodków
ochrony roœlin i ró¿norodnych odpadów, w wiêkszo-
œci niebezpiecznych. Wszystkie istniej¹ce na terenie
województwa lubuskiego mogilniki zosta³y zlikwido-
wane. Powsta³y 2 spalarnie odpadów medycznych
w Gorzowie i Nowej Soli oraz 3 regionalne zak³ady
utylizacji odpadów: w Gorzowie, Zielonej Górze i D³u-
goszynie. Wiêkszoœæ lubuskich miast posiada
nowoczesne oczyszczalnie œcieków, a w zielonogórskiej
oczyszczalni uruchomiono pierwsz¹ w województwie
suszarniê osadów œciekowych. To w województwie lu-
buskim na znacz¹c¹ skalê prze³amano monopol
spalania wêgla w polskiej energetyce – wybudowano
tu 3 du¿e bloki energetyczne opalane gazem ziem-
nym z miejscowych z³ó¿ (Gorzów Wlkp., Kostrzyn
i Zielona Góra).

Opracowa³: Marek Demidowicz
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