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IV. WODY

Rzeka P³ociczna
(fot. Marek Demidowicz)



50
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Jakoœæ wód na terenie województwa lubuskiego
jest wynikiem presji zwi¹zanej z poborem wody, odpro-
wadzaniem do wód œcieków komunalnych i przemy-
s³owych oraz z dop³ywem zanieczyszczeñ z tzw. Ÿróde³
przestrzennych. Ze wzglêdu na tranzytowe i przygra-
niczne po³o¿enie znacz¹cy wp³yw na jakoœæ wód na
terenie województwa lubuskiego wywieraj¹ ró¿nego
rodzaju Ÿród³a zanieczyszczeñ usytuowane na terenie
województwa œl¹skiego, dolnoœl¹skiego, opolskiego, wiel-
kopolskiego, a tak¿e Czech i Niemiec.

W ostatnich latach nast¹pi³o zmniejszenie presji
przemys³owych Ÿróde³ zanieczyszczeñ – wskutek restruk-
turyzacji przemys³u oraz w zwi¹zku z ograniczeniem
iloœci œcieków nie oczyszczanych wprowadzanych do wód
ze Ÿróde³ przemys³owych. Ograniczono tak¿e presjê œcie-
ków komunalnych, poprzez budowê nowoczesnych,
wysokosprawnych oczyszczalni œcieków oraz moderni-
zacjê istniej¹cych oczyszczalni. W efekcie – nast¹pi³
wzrost znaczenia presji zanieczyszczeñ, których Ÿród³a
zlokalizowane s¹ na terenach wiejskich. Bardzo istotne,
szczególnie dla jakoœci wód mniejszych rzek i cieków,
s¹ wystêpuj¹ce na tych terenach dysproporcje pomiê-
dzy wyposa¿eniem miejscowoœci w wodoci¹gi
i kanalizacjê.

1. Pobór wody i odprowadzanie œcieków
Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludnoœci

w woj. lubuskim w latach 2000-2006 utrzymywa³ siê na
zbli¿onym poziomie, wahaj¹c siê od 88,9 hm3 w 2001
roku, gdy by³ najni¿szy, do 103,4 hm3 w 2006 r. (naj-
wy¿szy). W ogólnym poborze wód œrednio ponad 54 %
stanowi³ pobór dla sieci wodoci¹gowej. Najwiêkszy po-
bór zwi¹zany z eksploatacj¹ sieci wodoci¹gowej mia³
miejsce w 2000 r. (58,4 % ogólnego poboru), najmniej-
szy - w 2004 r. (51,7 %). W 2002 r. wzrós³ pobór wody
do nawodnieñ w rolnictwie i leœnictwie (z 22,5 hm3

w 2001 r. do 33,3 hm3 w 2002 r.), utrzymuj¹c siê w ko-
lejnych latach na podobnym poziomie. Wody pobrane
do celów produkcyjnych w ca³ym rozpatrywanym okre-
sie stanowi³y 13,5–16,7 % poboru ogó³em. W tym
przypadku mo¿na zauwa¿yæ niewielk¹ tendencjê spad-
kow¹ – od 16,7 % ogólnego poboru w 2000 roku, do
13,5 % i 13,7 % w latach 2005 i 2006 (rys. IV.1-1).

W latach 2000–2006 uleg³a zmniejszeniu iloœæ po-
wstaj¹cych œcieków komunalnych i przemys³owych.
W 2000 r. wynosi³a ona ogó³em 41,9 hm3, a w 2006 r. –
36,8 hm3. Iloœæ odprowadzanych œcieków przemys³o-
wych zmniejszy³a siê w tym okresie o ok. 26 %, a iloœæ
powstaj¹cych œcieków komunalnych w latach 2005–2006
by³a ni¿sza o ok. 9 % w stosunku do 2000 roku (rys.
IV.1-2).

Rys. IV.1-1. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludnoœci w latach 2000–2006 w województwie lubuskim (Ÿród³o: GUS)

Rys. IV.1-2. Œcieki przemys³owe i komunalne wymagaj¹ce oczyszczania odprowadzane do wód lub do ziemi w latach
2000-2006 w województwie lubuskim (Ÿród³o: GUS)
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Spoœród wszystkich œcieków wymagaj¹cych
oczyszczania w 2000 roku 11,4% stanowi³y œcieki nie-
oczyszczane. W latach 2005-2006 iloœæ ta spad³a do
8,3 %. W tym samym okresie wzros³a do 91,7 %
(i utrzyma³a siê na tym samym poziomie) iloœæ œcie-
ków oczyszczanych w stosunku do ca³kowitej iloœci
œcieków wymagaj¹cych oczyszczania.

W latach 2000-2006 systematycznie wzrasta³a
liczba ludnoœci korzystaj¹cej z oczyszczalni œcieków.
W 2006 roku blisko 70 % ogó³u ludnoœci korzystaj¹-
cej z oczyszczalni by³a obs³ugiwana przez oczyszczalnie
z podwy¿szonym usuwaniem biogenów. W 2000 roku

by³o to 63 %. W omawianym czasie dziesiêciokrotnie
zmala³a iloœæ osób korzystaj¹cych z oczyszczalni me-
chanicznych na rzecz oczyszczalni biologicznych,
w szczególnoœci z trzecim stopniem oczyszczania
(rys. IV.1-4). Zasadnicz¹ przyczyn¹ wzrostu iloœci osób
korzystaj¹cych z oczyszczalni biologicznych jest nie tyle
budowa nowych obiektów, czy te¿ modernizacja ist-
niej¹cych ju¿ oczyszczalni, lecz budowa zbiorczych
systemów œciekowych obejmuj¹cych swym zasiêgiem
równie¿ oœrodki wiejskie. Jest to po czêœci efekt reali-
zacji Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków
Komunalnych.

Rys. IV.1-3. Oczyszczanie œcieków przemys³owych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi w latach
2000-2006 w województwie lubuskim (Ÿród³o: GUS)

Rys. IV.1-4. Ludnoœæ korzystaj¹ca z oczyszczalni œcieków w latach 2000-2006 w województwie lubuskim (Ÿród³o: GUS)
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W 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œro-
dowiska w Zielonej Górze kontynuowa³ wdra¿anie
monitoringu wód uwzglêdniaj¹cego wymogi Ramowej
Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2000
r.). Badania jakoœci wód rzek prowadzono ogó³em w 47
punktach pomiarowo – kontrolnych (ppk), funkcjonu-
j¹cych w sieciach monitoringu diagnostycznego i ope-
racyjnego oraz operacyjnego celowego – z uwzglêdnie-
niem rozporz¹dzeñ Ministra Œrodowiska okreœlaj¹cych
sposoby prowadzenia monitoringu wód powierzchnio-
wych i ich oceny w powi¹zaniu z przeznaczeniem wód.

W 2007 r. badania rzek na obszarze wojewódz-
twa lubuskiego prowadzone by³y w ramach:
• monitoringu diagnostycznego – umo¿liwiaj¹cego

ogóln¹ ocenê stanu czystoœci i ocenê d³ugotermino-
wych zmian jakoœci wód,

• monitoringu operacyjnego – na wodach zagro¿onych
nie osi¹gniêciem okreœlonego celu œrodowiskowego,

• monitoringu wód granicznych – na podstawie umo-
wy miêdzynarodowej (z 19 maja 1992 r.) pomiêdzy
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec
na temat wspó³pracy w dziedzinie gospodarki wod-
nej na wodach granicznych,

• europejskiej sieci EIONET-Waters – dla potrzeb ra-
portowania do Europejskiej Agencji Œrodowiska
o jakoœci wód g³ównych rzek Polski,

• monitoringu jakoœci wód przeznaczonych do byto-
wania ryb w warunkach naturalnych (tzw. monitoring
„rybny”),

• monitoringu jakoœci wód powierzchniowych wyko-
rzystywanych do zaopatrzenia ludnoœci w wodê
przeznaczon¹ do spo¿ycia – we wspó³pracy z Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹,

• monitoringu wód zagro¿onych zanieczyszczeniem
zwi¹zkami azotu pochodzenia rolniczego (wynikaj¹-
cego z realizacji tzw. Dyrektywy Azotanowej),

2. Monitoring wód powierzchniowych
2.1. Rzeki

• monitoringu dla potrzeb oceny stopnia eutrofizacji
wód.

Ze wzglêdów ekonomicznych – podobnie, jak
w poprzednich latach – w wielu punktach pomiarowych
realizowano kilka celów monitoringowych.

Ocenê jakoœci wód rzek przeprowadzono w opar-
ciu o rozporz¹dzenie 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). Rozporz¹dzenie to utraci³o moc obowi¹zy-
wania z dniem 31 grudnia 2004 r., w zwi¹zku z tym
s³u¿y³o do jedynie orientacyjnej oceny jakoœci wód - do
chwili zakoñczenia prac legislacyjnych, zwi¹zanych
z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w tym
zakresie.

Wed³ug ww. rozporz¹dzenia klasyfikacja dla pre-
zentowania stanu wód powierzchniowych obejmowa³a
5 klas jakoœci:
• klasa I - wody o bardzo dobrej jakoœci,
• klasa II - wody dobrej jakoœci,
• klasa III - wody zadowalaj¹cej jakoœci,
• klasa IV - wody niezadowalaj¹cej jakoœci,
• klasa V - wody z³ej jakoœci.

Ocena, dokonana na podstawie wyników badañ
przeprowadzonych w 2007 r., w porównaniu do wcze-
œniejszych lat, wskazuje na wahania jakoœci wód
g³ównych rzek na terenie województwa lubuskiego w
granicach klas III-V (od zadowalaj¹cej do z³ej jakoœci).
Dominuj¹ jednak¿e wody klasy IV - niezadowalaj¹cej
jakoœci. Klasyfikacjê jakoœci wód w poszczególnych punk-
tach kontrolno-pomiarowych przedstawiono w tabeli.

Tab. IV.2.1. Zmiany stanu czystoœci wód g³ównych rzek województwa lubuskiego w latach 2005–2007

2.1.1. Ocena jakoœci wód g³ównych rzek na podstawie
monitoringu diagnostycznego



53

Wody

W
od
y

2007 r.

3,8 %

64,7 %

31,5 % III klasa

IV klasa

V klasa

2006 r.

16,0 %

51,0 %

33,0 %

2005 r.

1,5 %

80,9 %

17,6 %

Rys. IV.2-1. Zmiany stanu czystoœci wód g³ównych rzek województwa lubuskiego w latach 2005–2007

Monitoring operacyjny realizowano na rze-
kach, których wody uznane zosta³y za zagro¿one
niespe³nieniem okreœlonych dla nich celów œrodowi-
skowych.

W 2007 r. badaniami objêto 16 rzek, przy czym
zakres i czêstotliwoœæ badañ poszczególnych elemen-
tów oceny jakoœci wód ustalono indywidualnie dla
ka¿dego punktu pomiarowego, uwzglêdniaj¹c miê-
dzy innymi charakter presji.

Wœród dominuj¹cych wskaŸników, najczêœciej
decyduj¹cych o z³ym i niezadowalaj¹cym stanie wód
ww. rzek, by³y wskaŸniki tlenowe (okreœlaj¹ce zanie-
czyszczenia organiczne) i substancje biogenne (zwi¹zki
azotu i fosforu). W wodach rzeki Rudej stwierdzono
ponadnormatywne stê¿enia ¿elaza (naturalnego po-
chodzenia), w wodach Bia³ej Wody – okresowo bardzo
wysokie stê¿enia zawiesiny, a w wodach Warty – po-
nadnormatywne stê¿enia chlorofilu „a”.

Tab. IV.2.2. Wyniki oceny stanu czystoœci wód rzek badanych w ramach monitoringu operacyjnego w 2007r. (w poszcze-
gólnych grupach wskaŸników)

2.1.2. Monitoring operacyjny

Tab. IV.2.1. Zmiany stanu czystoœci wód... cd.
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2.1.3. Monitoring jakoœci wód granicznych
Badania wykonane w 2007 r. wykaza³y niezado-

walaj¹c¹ jakoœæ wód granicznych Odry i Nysy £u¿yckiej
w 11 badanych przekrojach i zadowalaj¹c¹ jakoœæ w
1 ppk na Nysie £u¿yckiej. W stosunku do poprzednie-
go roku stwierdzono poprawê jakoœci wód Nysy
£u¿yckiej poni¿ej Zasiek z poziomu klasy IV do III.
Jakoœæ wód Odry nie uleg³a znacz¹cej zmianie i nadal
kszta³towa³a siê na poziomie IV klasy. O klasyfikacji wód
Odry decydowa³y: zanieczyszczenia organiczne, chlor-
ki, przewo- dnictwo, chlorofil „a” oraz liczba bakterii
coli typu fekalnego (jako wskaŸnik zanieczyszczenia bak-
terio- logicznego). W przypadku Nysy £u¿yckiej
decyduj¹cymi by³y: zawartoœæ zwi¹zków organicznych,
stê¿enia azotu Kjeldahla oraz zanieczyszczenie bakte-

riologiczne.
Badaniami objêto tak¿e wody g³ównych dop³y-

wów rzek granicznych. Wody Lubszy uchodz¹cej do
Nysy £u¿yckiej w Gubinie, podobnie jak w poprzed-
nim roku, 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
nie uleg³a zmianie w stosunku do 2006 roku. Wody rze-
ki Pliszki – podobnie jak w poprzednim roku – cechowa³y
siê zadowalaj¹c¹ jakoœci¹.

Tab. IV.2.2. Wyniki oceny stanu czystoœci wód rzek... cd.
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2.1.4. Monitoring jakoœci wód w sieci EIONET-Waters
Spoœród ppk monitoringowych zlokalizowanych

na g³ównych rzekach województwa lubuskiego 7 ppk
nale¿a³o do europejskiej sieci monitoringu wód po-
wierzchniowych EIONET-Waters, z których wyniki
przekazywane by³y do Europejskiej Agencji Œrodowi-
ska w ramach raportowania o jakoœci g³ównych rzek
Polski. Punkty te zosta³y wyznaczone na odcinkach uj-
œciowych 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 kra-
ju).

Badania wykonane w 2007 r. wykaza³y zadowa-
laj¹c¹ jakoœæ wód (III klasa) w 1 punkcie
pomiarowo-kontrolnym - na rz. Bóbr, niezadowalaj¹c¹
jakoœæ wód (IV klasa) w 5 punktach pomiarowych na
rzekach: Barycz, Kwisa, Warta, Noteæ i Nysa £u¿ycka
oraz z³¹ jakoœæ wód (V klasa) w 1 ppk – zlokalizowanym
na rzece Rów Polski.

2.1.5. Monitoring wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych
W zwi¹zku z wdra¿aniem tzw. Dyrektywy Azota-

nowej (dyrektywa 91/676/EWG) oraz zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej we Wroc³awiu z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia programu dzia³añ maj¹cych
na celu ograniczenie odp³ywu azotu ze Ÿróde³ rolniczych
(Dz. Urzêdowy Województwa Lubuskiego nr 27
poz.478) w 2007 r. kontynuowano monitoring jakoœci
wód powierzchniowych wra¿liwych na zanieczyszczenie
zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych – na obszarach
szczególnie nara¿onych (OSN).

W kolejnym roku realizacji ww. „Programu dzia-
³añ…” dotycz¹cego zlewni Rowu Polskiego prowadzono
m.in. monitoring jakoœci wód powierzchniowych, obej-
muj¹cy 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).
W 2007 r. WIOŒ w Zielonej Górze nie uczestniczy³
w ww. monitoringu wód, gdy¿ ze wzglêdów logistycz-
nych badania te wykonywa³ WIOŒ Wroc³aw.

Prowadzono natomiast prace inspekcyjne, zwi¹-
zane z kontrol¹ wybranych, indywidualnych gospo-
darstw rolnych na terenach uznanych za nara¿one za-
nieczyszczeniem zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych.
Kontrola dotyczy³a g³ównie gospodarki nawozowej
i odpadowej (zagospodarowanie gnojowicy).

Badania rzek obejmowa³y oznaczanie – z czêsto-
tliwoœci¹ 12 razy na rok – nastêpuj¹cych wskaŸników
zanieczyszczenia (stanowi¹cych równie¿ wskaŸniki eu-
trofizacji wód): azot ogólny, azotany (azot azotanowy),
fosfor ogólny oraz chlorofil „a”. Wykonane w 2007 r.
badania wykaza³y wystêpowanie w wodach Rowu Pol-
skiego stê¿eñ azotanów powy¿ej 50 mg NO3/dm3 –
bezpoœrednio œwiadcz¹cych o zagro¿eniu.

Ponadto, dokonuj¹c porównania wielkoœci po-
mierzonych stê¿eñ zanieczyszczeñ wód z wartoœciami
granicznymi stê¿eñ podstawowych wskaŸników eutro-
fizacji, stwierdzono w wiêkszoœci przypadków (oprócz
chlorofilu „a”) przekroczenia ww. wartoœci w obu ppk
na Rowie Polskim i Kopanicy wskazuj¹ce na wystêpo-
wanie procesu eutrofizacji wód (tabela IV.2.3).

Tab. IV.2.3. Ocena wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych
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2.1.6. Monitoring wód powierzchniowych ujmowanych dla potrzeb zaopatrzenia ludnoœci w wodê
Badania jakoœci wód Obrzycy pod k¹tem spe³-

nienia wymagañ rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska,
jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wy-
korzystywane 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 2007 r. wykaza³y, ¿e wody Obrzy-
cy w zakresie wiêkszoœci wskaŸników zanieczyszczenia
spe³nia³y wymagania jakoœci okreœlone w stosunku do
wód powierzchniowych, wykorzystywanych do zaopa-

trzenia ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia.
Okreœlonych wymagañ wody Obrzycy nie spe³nia³y pod
wzglêdem zawartoœci fosforanów i zanieczyszczenia
zwi¹zkami organicznymi.

Celem zagwarantowania spe³nienia ww. wyma-
gañ wody ujmowane z Obrzycy mieszane s¹ z wodami
podziemnymi z ujêcia g³êbinowego w Zawadzie. Przed
przes³aniem do miejskiej sieci wodoci¹gowej, wody pod-
dawane s¹ wysokosprawnym procesom technolo-
gicznym na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie.

2.1.7. 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 prze-
znaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
– zgodnie z rozporz¹dzeniem MŒ z dnia 4 paŸdziernika
2002 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowia-
daæ 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 usta-
wy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.(Dz. U. Nr 115,

poz.1229 z póŸn. zm.).
W 2007 r. monitoring „rybny” prowadzono w 20

ppk zlokalizowanych na 17 rzekach: 7 w zlewni Odry,
2 w zlewni Bobru, 1 w zlewni Nysy £u¿yckiej, 4 w zlew-
ni Warty i 3 w zlewni Noteci. Przeprowadzona na pod-
stawie wyników ww. badañ ocena jakoœci wód bêd¹cych
(zgodnie z przeznaczeniem) œrodowiskiem ¿ycia ryb
w warunkach naturalnych – wypad³a negatywnie, gdy¿
wody ¿adnej z badanych rzek nie spe³nia³y w pe³ni okre-
œlonych wymagañ (tab.IV.2.4).

Tab. IV.2.4. Ocena wód pod k¹tem spe³nienia wymagañ dla bytowania ryb
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Porównanie wartoœci œrednich rocznych podsta-
wowych wskaŸników eutrofizacji wód z wartoœciami
granicznymi okreœlonymi w rozporz¹dzeniu Ministra
Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 241
z 2002 r. poz. 2093) wskazuje na wystêpowanie proce-

su eutrofizacji w wodach wielu rzek. Zwi¹zane jest to
z nadmiernym zanieczyszczeniem substancjami biogen-
nymi, przedostaj¹cymi siê do wód ze Ÿróde³ punktowych
i przestrzennych.

Tab. IV.2.5. Wyniki oceny podstawowych wskaŸników eutrofizacji wód rzek badanych w 2007 r.
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2.1.8. Krótkie omówienie wyników badañ diagnostycznych rzek

Rzeka Odra
Badania wykonane w 2007 r. wykaza³y z³¹ jakoœæ

wód (klasa V) na odcinku tzw. Odry wewnêtrznej tj. od
granicy woj. lubuskiego z woj. dolnoœl¹skim do ujœcia
Nysy £u¿yckiej oraz niezadowalaj¹c¹ jakoœæ na odcinku
granicznym (klasa IV). Wody Odry cechowa³y siê nad-
miernym zasoleniem (chlorki) na odcinku wewnêtrznym

oraz nadmiern¹ zawartoœci¹ chlorofilu „a” na ca³ej d³u-
goœci. Wody Odry cechowa³a tak¿e z³a jakoœæ pod
wzglêdem bakteriologicznym na odcinku wewnêtrznym
i niezadowalaj¹ca jakoœæ na odcinku granicznym
(Rys.IV.2-2 do IV.2-4).
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Rys. IV.2-2.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Odry powy¿ej Nowej Soli

Tab. IV.2.5. Wyniki oceny podstawowych wskaŸników... cd.
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Rys. IV.2-3.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Odry w Po³êcku

Rys. IV.2-4.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Odry w Kostrzynie

Rzeka Barycz
Wody rzeki Barycz

w punkcie pomiarowo-kontro-
lnym zlokalizowanym na
odcinku ujœciowym do Odry
cechowa³y siê niezadowalaj¹c¹
jakoœci¹ (klasa IV). O klasyfi-
kacji decydowa³y zanie-
czyszczenia organiczne (wskaŸ-
nik: BZT5), zwi¹zki biogenne
(azotany, azot ogólny) oraz za-
nieczyszczenie bakteriolo-
giczne (rys. IV.2-5).
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Rys. IV.2-5.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Barycz (ujœcie do Odry)
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Rzeka Rów Polski
Wody rzeki Rów Polski

cechowa³y siê z³¹ jakoœci¹ (V
klasa) z powodu nadmiernej
zawartoœci zanie- czyszczeñ
organicznych (wskaŸnik
OWO) i zwi¹zków biogen-
nych (amoniak, azot
Kjeldahla, azotany),   a tak¿e
– zbyt niskiej zawartoœci tle-
nu rozpuszczonego w wodzie
(rys.IV.2-6).

Rys. IV.2-6.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Rów Polski (ujœcie do Baryczy)
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Rzeka Krzycki Rów
Rzekê Krzycki Rów

przed ujœciem do Odry ce-
chowa³a niezadowalaj¹ca
jakoœæ wód pod wzglêdem
zawartoœci zanieczyszczeñ
organicznych (wyra¿onych
przez chemiczne zapotrzebo-
wanie tlenu ChZT–Cr),
zawartoœci zwi¹zków azotu
(azotany, azot Kjeldahla) oraz
zanieczyszczenia bakteriolo-
gicznego (rys. IV.2-7).

Rys. IV.2-7.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Krzycki Rów (przed ujœciem do Odry)
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Rzeka Czarna Struga
Wody rzeki Czarna

Struga cechowa³y siê z³¹ ja-
koœci¹ (V klasa) z powodu
nadmiernej zawartoœci zanie-
czyszczeñ organicznych
(wskaŸnik OWO) i zwi¹zków
biogennych, a tak¿e – zbyt ni-
skiej zawartoœci tlenu rozpu-
szczonego w wodzie oraz za-
nieczyszczenia bakterio-
logicznego (rys. IV.2-8).

Rys. IV.2-8.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Czarnej Strugi (przed ujœciem do Odry)
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Rzeka Czernica
Rzeka Czernica przed

ujœciem do Jeziora S³awskie-
go prowadzi³a wody z³ej
jakoœci (klasa V), nadmiernie
zanieczyszczone pod wzglê-
dem zawartoœci zanieczy-
szczeñ organicznych i sub-
stancji biogennych, o nad-
miernej zawartoœci chlorofi-
lu „a” oraz nadmiernie zanie-
czyszczone pod wzglêdem
bakteriologicznym
(rys. IV.2-9). Rys. IV.2-9.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Czernicy (powy¿ej Jeziora S³awskiego)

Rzeka Obrzyca
Wody Obrzycy przed

ujœciem do Odry cechowa³a
niezadowalaj¹c¹ jakoœæ (kla-
sa IV), z powodu okresowych
niedoborów tlenu rozpusz-
czonego w wodzie, podwy¿-
szonej zawartoœci zwi¹zków
organicznych, wysokich stê-
¿eñ fosforanów, wysokiej
zawartoœci chlorofilu „a” oraz
zanieczyszczenia bakteriolo-
gicznego (rys. IV.2-10).

Rys. IV.2-10.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Obrzycy przed ujœciem do Odry
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Rzeka Obra Leniwa (Gni³a
Obra)

Wody Obry Leniwej
(Gni³ej Obry) poni¿ej
Jezior Wojnowskich cecho-
wa³a podwy¿szona zawar-
toœæ zanieczyszczeñ orga-
nicznych i azotu Kjeldahla
oraz wysokie stê¿enia chlo-
rofilu „a”. Wody by³y te¿
zanieczyszczone pod wzglê-
dem bakteriologicznym. W
ocenie ogólnej cechowa³y
siê niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹
(klasa IV) (rys. IV.2-11).

Rys. IV.2-11. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Gni³ej Obry (poni¿ej Jezior Wojnow-
skich)
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Rzeka Bóbr
Na podstawie badañ wyko-

nanych w 2007 r. stwierdzono, ¿e
wody Bobru cechowa³y siê nieza-
dowalaj¹c¹ jakoœci¹ (odpowiada-
j¹c¹ IV klasie czystoœci) niemal na
ca³ej d³ugoœci rzeki w granicach
województwa lubuskiego. O jako-
œci wód decydowa³y stê¿enia azotu
Kjeldahla i zanieczyszczenie bak-
teriologiczne. Wyj¹tek stanowi³
ppk zlokalizowany przy ujœciu do
Odry, gdzie jakoœæ wód ogólnie
by³a lepsza – odpowiadaj¹ca III
klasie – mimo podwy¿szonej za-
wartoœci zanieczyszczeñ organi-
cznych podatnych na biodegrada-
cjê (BZT5) i utrzymuj¹cego siê
niezadowalaj¹cego poziomu za-
nieczyszczenia bakteriologicznego
(rys. IV.2-12).

Rys. IV.2-12.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Bóbr (ujœcie do Odry)
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Rzeka Kwisa
Jakoœæ wód rzeki Kwisy

w 2007 r. charakteryzowa³y
podwy¿szone stê¿enia zanie-
czyszczeñ organicznych
(ChZT-Cr – na poziomie klasy
IV) oraz zanieczyszczenie bak-
teriologiczne – na poziomie V
klasy. W ogólnej ocenie jakoœæ
wód Kwisy by³a niezadowalaj¹-
ca, odpowiadaj¹ca IV klasie
(rys.IV.2-13).

Rys. IV.2-13.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Kwisy (ujœcie do Bobru)
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Rzeka Szprotawa
Badania wód rzeki Szpro-

tawy przed ujœciem do Bobru
wykaza³y niezadowalaj¹c¹ jakoœæ
z powodu wysokiej zawartoœci za-
nieczyszczeñ organicznych
(OWO), podwy¿szonych stê¿eñ
azotu Kjeldahla oraz nadmierne-
go zanieczyszczenia bakteriolo-
gicznego (rys.IV.2-14).

Rys. IV.2-14.   Ocena stanu czystoœci wód rzeki Szprotawy (ujœcie do Bobru)
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Rzeka Nysa £u¿ycka
Wody rzeki Nysy £u¿yc-

kiej we wszystkich badanych
punktach pomiarowo-kontrol-
nych cechowa³y siê niezado-
walaj¹c¹ jakoœci¹, odpowiada-
j¹c¹ IV klasie czystoœci, z wyj¹-
tkiem ppk zlokalizowanego po-
ni¿ej Zasiek, gdzie stwierdzono
zadowalaj¹c¹ jakoœæ wód (klasa
III). WskaŸnikami decyduj¹cy-
mi o klasyfikacji by³y zanieczy-
szczenia organiczne, zwi¹zki
biogenne (w szczególnoœci azot
Kjeldahla) i zanieczyszczenie
bakteriologiczne (rys. IV.2-15). Rys. IV.2-15.  Ocena stanu czystoœci wód rzeki Nysy £u¿yckiej (ujœcie do Odry)
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Rzeka Lubsza
Wody rzeki Lubszy ucho-

dz¹cej do Nysy £u¿yckiej
w Gubinie cechowa³y siê nieza-
dowalaj¹c¹ jakoœci¹ (IV klasa)
pod wzglêdem zanieczyszczenia
substancjami organicznymi
(ChZT-Cr) i biogennymi (azot
Kjeldahla). Ponadto cechowa³y
siê z³¹ jakoœci¹ pod wzglêdem
bakteriologicznym (rys. IV.2-16).

Rys. IV.2-16. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Lubszy (ujœcie do Nysy £u¿yckiej)
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Rzeka Pliszka
Jakoœæ wody rzeki Pliszki

dop³ywaj¹cej do Odry w Ura-
dzie w 2007 roku by³a
zadowalaj¹ca (III klasa). Naj-
wy¿sze stê¿enia stwierdzono w
przypadku wskaŸników zanie-
czyszczenia organicznego
(ChZT-Cr), azotu Kjeldahla,
chlorofilu „a” i liczby bakterii
coli typu fekalnego. Pozosta³e
wskaŸniki kszta³towa³y siê na
poziomie I i II klasy czystoœci
(rys. IV.2-17).

Rys. IV.2-17. Ocena stanu czystoœci wód rzeki Pliszki w Uradzie
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Rzeka Ilanka
Wody rzeki Ilanki dop³ywaj¹-

cej do Odry w Œwiecku cechowa³y siê
niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹ (IV klasa) w
ocenie ogólnej. Najbardziej nieko-
rzystnym wskaŸnikiem by³ chlorofil
„a” (V klasa). Wartoœci stê¿eñ na po-
ziomie IV klasy przyjmowa³y:
ChZT-Cr, ogólny wêgiel organiczny,
azot Kjeldahla oraz substancje roz-
puszczone (rys. IV.2-18).
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Rys. IV.2-18 Ocena stanu czystoœci wód rzeki Ilanki w ŒwieckuRzeka Warta
Badania rzeki Warty wykona-

ne w 2007 r. wskazuj¹ na z³¹ jakoœæ
jej wód na odcinku od granic woje-
wództwa lubuskiego do ppk w Starym
Polichnie, gdzie stwierdzono V kla-
sê. Powodem takiej oceny by³y
wysokie stê¿enia chlorofilu „a” oraz
ogólnego wêgla organicznego, a tak-
¿e podwy¿szone do IV klasy wartoœci
azotanów. Wartê od ppk. w Starym
Polichnie do ppk. w Kostrzynie zali-
czono w ocenie ogólnej do IV klasy.
Wp³yw na to mia³y ponadnormatyw-
ne stê¿enia chlorofilu „a”, ogólnego
wêgla organicznego oraz olei mine-
ralnych (V klasa), na niezadowalaj¹c¹
jakoœæ wód rzeki (IV klasa) wp³ynê³y
wartoœci ChZT-Cr, azotanów oraz za-
nieczyszczenie bakteriologiczne
(rys. IV.2-19).

Rys. IV.2-19 Ocena stanu czystoœci wód rzeki Warty w Kostrzynie

Rzeka Noteæ
Wody Noteci w ppk. w Santo-

ku (ujœcie do Warty) odpowiada³y IV
klasie czystoœci – cechuj¹c siê niezado-
walaj¹ca jakoœci¹. WskaŸnikami o
najwy¿szych stê¿eniach by³y wartoœci
ogólnego wêgla organicznego. Ponad-
to do IV klasy by³y podwy¿szone
wskaŸniki: ChZT-Cr, chlorofil „a” oraz
miano coli (rys.IV.2-20).

Rys. IV.2-20 Ocena stanu czystoœci wód rzeki Noteci w Santoku

Rzeka Obra
Wody Obry w ppk w Skwierzy-

nie (ujœcie do Warty) cechowa³y siê
niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹ (IV klasa).
Powodem takiej oceny by³y ponadnor-
matywne stê¿enia ogólnego wêgla
organicznego i chlorofilu „a”. Dodat-
kowo o nie najlepszej jakoœci wód (IV
klasa) œwiadczy³y wartoœci ChZT-Cr,
fosforanów i liczba bakterii coli typu
fekalnego (rys. IV.2-21).

Szczegó³owe wyniki badañ wy-
konanych w ramach monitoringu rzek
publikowane s¹ na stronie interneto-
wej WIOŒ: www.zgora.pios.gov.pl

Opracowa³y : Krystyna Damczyk,
Marzena Szenfeld
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Rys. IV.2-21 Ocena stanu czystoœci wód rzeki Obry w Skwierzynie
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Rys. IV.2-22. Klasyfikacja wód rzek województwa lubuskiego w 2007 r.
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W roku 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Zielonej Górze przebada³ jeziora w czte-
rech typach sieci pomiarowej: w sieci monitoringu
reperowego, diagnostycznego, ze wzglêdu na wymaga-
nia, jakim powinny odpowiadaæ wody œródl¹dowe
bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach natural-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1455) oraz pod
k¹tem oceny eutrofizacji wód ( Dz. U. z 2002 r. Nr 241,
poz. 2093).

Badaniami okreœlaj¹cymi jakoœæ wód w ramach
monitoringu diagnostycznego objêto 4 jeziora (S³awskie,
Ch³op k. Rybakowa, Lubie (Lipy Du¿e), Kursko) o
³¹cznej powierzchni 1032,3 ha i ³¹cznej objêtoœci

2.2. Jeziora

52 309,5 tys. m3. Zgodnie z metodyk¹ podstawowego
monitoringu jezior jakoœæ wód jeziornych wyznaczano
na bazie wyników badañ prowadzonych w okresie wio-
sennego wymieszania wód oraz w trakcie ich letniej
stagnacji. Równolegle do badañ w sieci diagnostycznej
realizowano badania w sieci reperowej, maj¹cej na celu
œledzenie wieloletnich naturalnych zmian jakoœciowych
(eutrofizacji), zachodz¹cych w zbiornikach niebêd¹cych
pod presj¹ antropogeniczn¹. Na terenie województwa
lubuskiego reperem objêto dwa jeziora – Tarnowskie
Du¿e i G³êbokie. Monitoring w dwóch pozosta³ych sie-
ciach – tzw. wód u¿ytkowych prowadzono na kolejnych
czterech zbiornikach: Œwiêtno, Jeziorno, Linie i Kursko.

Lp. Jezioro
Powierzchnia

[ha]

Objętość

[tys. m3]

Głębokość

maks. [m]

Głębokość

śred. [m]

Powierzchnia

zlewni całk.

[km2]

Dorzecze

Makroregion –

Mezoregion

fizyczno-

geograficzny

Rzędna

lustra

wody

n.p.m.

[m]

1.
Chłop k.

Rybakowa
64,3 4156,2 16,9 6,4 15,2 59,1

2.
Lubie
(Lipy
Duże)

79,4 2450 8,9 4,5 58,3

Santoczna
– Kanał
Rana –
Noteć -
Warta -

Odra

Pojezierze
Południowopomorskie

– Równina
Gorzowska 59,5

3. Kursko 71,3 3038,5 8,5 4,3 88,9

Jeziorna –
Obra -
Warta -

Odra

Pojezierze Lubuskie –
Bruzda Zbąszyńska

41,3

4. Sławskie 817,3 42664,8 12,3 5,2 201,0
Obrzyca
– Odra

Pojezierze
Leszczyńskie –

Pojezierze Sławskie
57,0

Tab. IV.2.6.  Podstawowe dane fizjograficzne jezior objêtych monitoringiem diagnostycznym w 2007 r.

Tab. IV.2.7. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Ch³op na podstawie badañ wiosennych z 19.03.2007 r. i letnich z 23.08.2007r.

Jezioro Ch³op ko³o Rybakowa
Jezioro Ch³op le¿y w powiecie gorzowskim, na

terenie gminy K³odawa, w granicach  Barlinecko- Go-
rzowskiego Parku Krajobrazowego. Zbiornik
charakteryzuje siê doœæ korzystnymi cechami natu-

ralnymi i odpowiada II kategorii podatnoœci na de-
gradacjê. W ogólnej klasyfikacji wed³ug Systemu
Oceny Jakoœci Jezior jezioro Ch³op zaliczone zosta³o
do II klasy czystoœci wód jeziorowych.
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Jezioro Kursko
Jezioro Kursko le¿y w powiecie miêdzyrzeckim,

w gminie Miêdzyrzecz. Ze wzglêdu na wiele nieko-
rzystnych cech naturalnych jest zbiornikiem poda-

tnym na degradacjê, zaliczonym do III kategorii.
Wed³ug Systemu Oceny Jakoœci Jezior zbiornik zali-
czono do III klasy czystoœci wód jeziorowych.

Tab. IV.2.8. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Kursko na podstawie badañ wiosennych z 26.03.2007 r. i letnich z 21.08.2007r.

Tab. IV.2.7. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Ch³op... cd.
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Jezioro Lubie (Lipy Du¿e)
Jezioro Lubie le¿y w powiecie gorzowskim, w gmi-

nie K³odawa, na terenie Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego. Jezioro jest zbiornikiem podat-
nym na degradacjê, zaliczonym do III kategorii ze

Tab. IV.2.9. Ocena stanu czystoœci wód jeziora Lubie na podstawie badañ wiosennych z 21.03.2007 r. i letnich z 22.08.2007 r.

wzglêdu na wiele niekorzystnych cech naturalnych.
Wed³ug Systemu Oceny Jakoœci Jezior zbiornik zaliczo-
no do III klasy czystoœci wód jeziorowych. Wartoœci
miana coli odpowiada³y II klasie i nie mia³y wp³ywu na
wynik klasyfikacji.

Jezioro S³awskie
Jezioro S³awskie po³o¿one jest w powiecie

wschowskim, na terenie gminy S³awa. Warunki morfo-
logiczne i zlewniowe jeziora odpowiadaj¹ II kategorii

podatnoœci na degradacjê. Wed³ug badañ przeprowa-
dzonych zgodnie z Systemem Oceny Jakoœci Jezior
zalicza siê ono do III klasy czystoœci.

Tab. IV.2.10. Ocena stanu czystoœci wód jeziora S³awa na podstawie badañ wiosennych z 20.03.2007 r. i letnich z 28.08.2007r.
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Podsumowanie
Powy¿sze jeziora objête by³y monitoringiem w la-

tach wczeœniejszych, co umo¿liwia porównanie ich stanu
na przestrzeni lat.

Wœród badanych w 2007 r. jezior wodami naj-
lepszej jakoœci cechowa³o siê jezioro Ch³op spe³niaj¹ce
wymagania dla II klasy czystoœci, chocia¿ porównanie
wyników wczeœniejszych badañ wskazuje na postêpu-
j¹c¹ eutrofizacjê. Znacz¹co wzros³a iloœæ soli mineralnych
oraz stê¿enia wskaŸników produkcji pierwotnej, tj. chlo-
rofilu „a” i suchej masy sestonu. Pogorszy³a siê wyraŸnie
przezroczystoœæ wody. Znaczny udzia³ lasów w zlewni,
brak zagospodarowania brzegów oraz umiarkowany
procent wymiany wód zbiornika sprzyjaj¹ jednak utrzy-
maniu ich dobrej jakoœci.

Porównuj¹c obecne badania z badaniami z lat
wczeœniejszych, nale¿y stwierdziæ, ¿e zarówno jakoœæ wód
jeziora Lipy Du¿e, jak i jeziora Kursko uleg³a pogorsze-
niu. Wynik punktacji zmieni³ klasê II na III. Za czynnik
wywieraj¹cy najwiêkszy wp³yw na jakoœæ wód jeziora
Kursko uznano procesy zachodz¹ce w zlewni. Do jezio-
ra wraz z dop³ywami powierzchniowymi dop³ywaj¹
zwiêkszone ³adunki substancji biogennych. Sposób za-
gospodarowania zlewni jest niekorzystny z uwagi na
wysoki udzia³ gruntów rolnych, lokalizacji wsi w pobli-
¿u i niewielkie obszary leœne. Ponadto roczna wymiana
wody w zbiorniku jest wysoka. Punktacja wyznaczaj¹ca

klasê czystoœci by³a bliska wartoœci granicznej odpowia-
daj¹cej dolnej granicy III klasy. Natomiast do
zahamowania tempa wzrostu eutrofizacji wód jeziora
Lipy Du¿e konieczne jest odciêcie dop³ywu zanieczysz-
czonych wód ze stawów hodowlanych. Po³o¿enie jeziora
na terenie obszaru chronionego krajobrazu dodatko-
wo wymaga przestrzegania zasad ochrony jego walorów
przyrodniczych.

Jakoœæ wód Jeziora S³awskiego w przeci¹gu lat
1991-2007 uleg³a pogorszeniu (spadek z II do III klasy
czystoœci). Najbardziej dramatycznym stanem jakoœci
wód jezioro charakteryzowa³o siê w 2004 r., kiedy to
w wodach jeziora pojawi³ siê bardzo intensywny i d³u-
gotrwa³y, obejmuj¹cy ca³¹ powierzchniê wody zakwit
fitoplanktonu. W nastêpnych latach nie obserwowano
ju¿ tak silnych zakwitów. Na nisk¹ ocenê jakoœci wód
Jeziora S³awskiego w 2007 roku najwiêkszy wp³yw mia-
³a obecnoœæ wysokich stê¿eñ substancji mineralnych
i organicznych. W jeziorze stwierdzono ponadto wysok¹
zawartoœæ azotu ca³kowitego, podwy¿szon¹ przewodnoœæ
elektrolityczn¹ w³aœciw¹, wysok¹ zawartoœæ chlorofilu „a”
oraz wysokie stê¿enie suchej masy sestonu. Pod wzglê-
dem mikrobiologicznym jezioro w rejonie Zatoki
Miejskiej wykaza³o II klasê czystoœci.

W ostatnich latach samorz¹dowe w³adze miasta
S³awa w³asnymi si³ami przy wsparciu œrodkami z bu-

Tab. IV.2.11.  Stan jakoœci wód jezior woj. lubuskiego badanych w 2007 r. w porównaniu do badañ wczeœniejszych

Tab. IV.2.10. Ocena stanu czystoœci wód jeziora S³awa... cd.
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d¿etu centralnego, wojewódzkiego, wojewódzkiego fun-
duszu ochrony œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
œrodkami pozyskanymi z  Unii Europejskiej przepro-
wadzi³y szereg dzia³añ maj¹cych na celu poprawê jakoœci
wód Jeziora S³awskiego. Wykonano prace projektowe
i podjêto realizacjê modernizacji, a w zasadzie budowê
nowej miejskiej oczyszczalni œcieków w S³awie. Wybu-
dowano kolektor odprowadzaj¹cy oczyszczone œcieki
z oczyszczalni na pola filtracyjne. W ramach realizacji
projektu wybudowano pola filtracyjne o powierzchni
21 ha, po³o¿ono ok. 10 km ruroci¹gów oraz zabezpie-
czono energetycznie nowo powstaj¹c¹ oczyszczalniê
œcieków. Systematycznie rozbudowywano sieci wodno-
kanalizacyjne w mieœcie i w obszarze zlewni jeziora.
Wszystkie zak³ady przetwórstwa miêsnego wyposa¿one
zosta³y w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce œcieki przemys³o-
we przed ich wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej.

Dodatkowo wprowadzono automatyczny monitoring ich
jakoœci. Stra¿ Gminna systematycznie kontrolowa³a w³a-
œcicieli zbiorników bezodp³ywowych. Sprawdzana by³a
szczelnoœæ zbiorników i dokumenty wywozu zanieczysz-
czeñ.  Zlecono opracowanie dokumentacji
przeprowadzenia rekultywacji  wód jeziora.

Tak zdecydowane dzia³ania daj¹ podstawê do
oczekiwania poprawy jakoœci wód Jeziora S³awskiego
w niedalekiej przysz³oœci.

Rasumuj¹c stwierdziæ mo¿na, ¿e badane
w 2007 r. w ramach monitoringu diagnostycznego je-
ziora po³o¿one s¹ w zlewniach o zró¿nicowanym
zagospodarowaniu. S¹ to jednak w wiêkszoœci tereny
o du¿ych walorach krajobrazowych i przyrodniczych,
wobec czego utrzymanie, czy osi¹gniecie dobrej jakoœci
wody jezior powinno byæ zadaniem wa¿nym, zw³aszcza
dla w³adz samorz¹dowych.

Monitoring jezior w europejskiej sieci EIONET-Waters
W 2007 roku monitoringiem krajowym (repero-

wym) objête by³o podobnie jak w latach poprzednich
Jezioro Tarnowskie Du¿e oraz po raz pierwszy ujête
w ramach monitoringu reperowego Jezioro G³êbokie.

Jezioro Tarnowskie Du¿e po³o¿one jest w powie-
cie wschowskim, na terenie gminy S³awa, na zachód od
miejscowoœci Tarnów Jezierny. Jezioro ma charakter
rynnowy, o œrednim rozwoju linii brzegowej i regular-
nej konfiguracji dna. Zasilane jest piêcioma ciekami
o niewielkich przep³ywach, jednym Ÿród³em oraz w du-
¿ym stopniu zasilane wodami podziemnymi. Obszar
zlewni bezpoœredniej obejmuje w wiêkszoœci lasy. Do
jeziora nie s¹ odprowadzane œcieki z punktowych Ÿróde³
zanieczyszczeñ. Nad jeziorem i w strefie jego zlewni bez-
poœredniej zlokalizowane s¹ dwie miejscowoœci: Tarnów
Jezierny, i Jod³ów oraz doœæ liczna zabudowa rekreacyj-
na. W miejscowoœci Tarnów Jezierny znajduje siê jedna
sezonowa oczyszczalnia œcieków dzia³aj¹ca zazwyczaj od
czerwca do wrzeœnia, która po oczyszczeniu odprowa-
dza œcieki do gruntu drena¿em rozs¹czaj¹cym.

Jezioro Tarnowskie Du¿e charakteryzuje siê wy-
sok¹ podatnoœci¹ na degradacjê – III kategori¹. Brak
stratyfikacji termicznej, d³uga linia brzegowa w stosun-
ku do objêtoœci wód, g³êbokoœæ œrednia jeziora,
epilimnion kontaktuj¹cy siê z du¿¹ powierzchni¹ dna,

wp³ywa na obni¿enie zdolnoœci obronnych jeziora przed
wp³ywem zanieczyszczeñ na jakoœæ wód.

Jezioro Tarnowskie Du¿e ocenione zgodnie z me-
todyk¹ oceny jakoœci wód pod wzglêdem fizyko-
chemicznym odpowiada³o wodom II klasy czystoœci. Na
ocenê wód w 2007 r. decyduj¹cy wp³yw mia³o obserwo-
wane niskie stê¿enie tlenu rozpuszczonego latem
w warstwie naddennej, oraz wysokie stê¿enie soli mi-
neralnych wyra¿one wskaŸnikiem PEW obserwowane
wiosn¹. Ponadto woda jeziora cechowa³a siê zmniejszon¹
przezroczystoœci¹ oraz podwy¿szonym stê¿eniem fosfo-
ranów w okresie letnim. Pod wzglêdem bakterio-
logicznym jezioro by³o czyste – I klasa czystoœci wód
powierzchniowych.

W stosunku do oceny przeprowadzonej w 2006
r. jakoœæ wód jeziora uleg³a nieznacznemu pogorszeniu
pod wzglêdem wskaŸników fizyko-chemicznych, mimo
to nadal pozostaje w II klasie czystoœci. Pod wzglêdem
sanitarnym wody jeziora utrzyma³y I klasê czystoœci. Je-
zioro Tarnowskie Du¿e w ostatnich kilku latach pod
wzglêdem wartoœci punktowej Systemu Oceny Jakoœci
Jezior oscylowa³o pomiêdzy 2,09 pkt., a 2,67 pkt. Na
wykresie (rys. IV.2-23) daje siê zauwa¿yæ trend polep-
szenia siê jakoœci wód jeziora w ci¹gu lat 1997 – 2007.

Tab. IV.2.12. Podstawowe dane fizjograficzne jezior objêtych monitoringiem krajowym (reperowym) w 2007r.

Lp. Jezioro
Powierzchnia

[ha]

Objętość

[tys. m3]

Głębokość

maks. [m]

Głębokość

śred. [m]

Powierzchnia

zlewni całk.

[km2]

Dorzecze

Makroregion –

Mezoregion

fizyczno-

geograficzny

Rzędna

lustra

wody

n.p.m.

[m]

1.
Tarnowskie

Duże
91,6 3504,0 7,5 3,8 16,5

Cienica –
Obrzyca –

Odra

Pojezierze
Leszczyńskie –

Pojezierze
Sławskie

59,0

2. Głębokie 124,9 11530,4 25,3 9,2 5,7
Obra –
Warta –

Odra

Pojezierze
Lubuskie –

Bruzda
Zbąszyńska

50,4
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Tab. IV.2.13. Ocena stanu czystoœci wód Jeziora Tarnowskiego Du¿ego na podstawie badañ wiosennych z 15-03-2007 r. i letnich
z 23-08-2007 r.

2,18

2,67

2,18 2,18
2,36

2,18 2,09
2,21

2,55
2,44 2,36

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lata

pkt

Linia trendu

Rys. IV.2-23. Ocena jakoœci wód Jeziora Tarnowskiego Du¿ego w latach 1997 – 2007

Jezioro G³êbokie znajduje siê w powiecie miêdzy-
rzeckim, na terenie gminy Miêdzyrzecz. Jezioro jest
zbiornikiem zamkniêtym, nie zasilaj¹ go ¿adne cieki wo-
dne, nie ma te¿ odp³ywu. Jest ono najwiêkszym
bezodp³ywowym jeziorem Ziemi Lubuskiej. Brzegi okala
w¹ski pas trzcin i oczeretów, w czêœci pó³nocnej wystê-
puje liczna roœlinnoœæ o liœciach p³ywaj¹cych. Dno
zbiornika jest doœæ zró¿nicowane, z jednym wyraŸnym
przeg³êbieniem.

Obszar zlewni bezpoœredniej obejmuje prawie wy-
³¹cznie lasy, brak jest praktycznie obszarów zabudo-

wanych. Zabudowa rekreacyjna jest liczna. W ostatnim
czasie przyby³o nad jeziorem szereg prywatnych dom-
ków rekreacyjnych. Obiekty wypoczynkowe
zlokalizowane s¹ wy³¹cznie na brzegu wschodnim. Je-
zioro G³êbokie nie spe³nia roli odbiornika œcieków
z punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ. Obiekty wczaso-
we posiadaj¹ zbiorniki bezodp³ywowe, œcieki wywo¿one
s¹ do oczyszczalni œcieków w Miêdzyrzeczu.

Omawiany zbiornik charakteryzuje umiarkowa-
na podatnoœæ na wp³ywy antropogeniczne. Zaliczono je
do II kategorii podatnoœci na degradacjê. Wiêkszoœæ
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cech morfometrycznych, hydrograficznych i zlewnio-
wych odpowiada I i II kategorii.

Latem 2007 r. jezioro cechowa³a wyraŸna straty-
fikacja termiczno-tlenowa. Ogólnie stwierdzono dobre
warunki tlenowe do g³êbokoœci 11 m na obu stanowi-
skach badawczych. Nad dnem nie stwierdzono obecnoœci
siarkowodoru. Wody Jeziora G³êbokiego by³y w niewiel-
kim stopniu obci¹¿one substancjami organicznymi,
podobnie ma³o by³y zasobne w zwi¹zki biogenne. Poza
nieodpowiadaj¹cym normom nasyceniem hypolimnio-

nu tlenem, pozosta³e wskaŸnik przyjmowa³y wartoœci I i
II klasy czystoœci wód jeziornych, z dwukrotn¹ przewag¹
liczbow¹ tych pierwszych. Podwy¿szone do II klasy by³y
stê¿enia zwi¹zków fosforu oraz przewodnoœæ elektroli-
tyczna. Pod wzglêdem sanitarnym jezioro nie budzi³o
zastrze¿eñ.

Zgodnie z Systemem Oceny Jakoœci Jezior Jezio-
ro G³êbokie klasyfikowa³o siê do II klasy. Liczbowy wynik
klasyfikacji tylko o 0,3 przekracza³ normê dla I klasy.

Tab. IV.2.14. Ocena stanu czystoœci wód Jeziora G³êbokiego na podstawie badañ wiosennych z 20-03-2007 r. i letnich
z 20-08-2007 r.

Porównuj¹c wyniki do uzyskanych w latach po-
przednich widaæ, i¿ Jezioro G³êbokie cechuje siê dobrym
stanem czystoœci, który utrzymuje siê od wielu lat, po-
mimo sporej presji turystycznej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
ka¿da, niedozwolona ingerencja ze strony turystów mo¿e
przyczyniæ siê do wyst¹pienia niepo¿¹danych zmian.

W celu utrzymania obecnej jakoœci wód jezior Tar-
nowskiego Du¿ego i G³êbokiego nale¿y rygorystycznie
przestrzegaæ zasad ochrony, d¹¿yæ do ograniczenia presji
turystycznej oraz prowadziæ w³aœciw¹ gospodarkê ry-
back¹ w samym akwenie.

Tab. IV.2.15. Stan jakoœci wód Jeziora G³êbokiego badanego w 2007 r. w porównaniu do badañ wczeœniejszych
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W 2007 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Zielonej Górze przeprowadzi³ badania wy-
branych jezior województwa lubuskiego, bêd¹cych
œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych. Ba-
dania 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 warun-
kach naturalnych (Dz. U. z 2002 r. nr. 176 poz. 1455).

Cykl badawczy obejmowa³ 12-krotne badanie ja-
koœci wód w odstêpach miesiêcznych. Na ka¿dym
z wytypowanych jezior: Œwiêtno, Jeziorno, Linie (Liny
Du¿e) i Kursko wyznaczono po jednym sta³ym punkcie

Monitoring jakoœci wód jezior bêd¹cych œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych
pomiarowym. Próby pobierano 1 metr pod powierzch-
ni¹ lustra wody. Zakres obejmowa³ oznaczenie i pomiar
nastêpuj¹cych wskaŸników: tlenu rozpuszczonego, pH,
zawiesiny ogólnej, BZT5, fosforu ogólnego, azotynów,
zwi¹zków fenolowych (badanie smakowe), wêglowodo-
rów aromatycznych (badanie wzrokowo-smakowe),
niejonowego amoniaku, azotu amonowego, ca³kowite-
go chloru pozosta³ego, cynku ogólnego, miedzi rozpu-
szczonej i twardoœci wody.

Podstawowym celem wykonanych badañ by³o
okreœlenie przydatnoœci wód jezior do ¿ycia ryb w wa-
runkach naturalnych.

Tab. IV.2.16. Ocena jakoœci wód jezior bêd¹cych œrodowiskiem ¿ycia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych w 2007 r.

Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e
wody jeziora Œwiêtno odpowiadaj¹, a wody jezior: Je-
ziorno, Linie i Kursko nie odpowiadaj¹ wymaganiom,
jakim winny odpowiadaæ wody œródl¹dowe bêd¹ce œro-
dowiskiem ¿ycia ryb karpiowatych w warunkach
naturalnych.

W trakcie badañ monitoringowych stwierdzono
kilka niepokoj¹cych zjawisk dotycz¹cych jakoœci wód
jezior Jeziorno, Linie i Kursko. W miesi¹cu kwietniu
stwierdzono wysokie stê¿enie azotynów w wodach je-
ziora Jeziorno, w czasie badañ monitoringowych jeziora
Linie stwierdzono w badanych próbach w miesi¹cu mar-
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Monitoring stopnia eutrofizacji jezior

Tab. IV.2.17.  Ocena stopnia eutrofizacji jezior badanych w 2007 r.

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œro-
dowiska w Zielonej Górze przeprowadzi³ badania
wybranych jezior województwa lubuskiego w celu okreœle-
nia 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. 241, poz. 2093).

W ka¿dym wytypowanym jeziorze wyznaczono je-
den sta³y punkt pomiarowy. Cykl badawczy obejmowa³ 7-8
krotne, w sezonie wegetacyjnym, badanie jakoœci podsta-
wowych wskaŸników eutrofizacji wód, wykonywane
w odstêpach miesiêcznych. Badaniami objêto jeziora:
Œwiêtno, Jeziorno, Linie (Liny Du¿e) oraz Kursko. Podsta-
wowym celem badañ by³o dokonanie oceny eutrofizacji
œródl¹dowych wód powierzchniowych stoj¹cych wybranych
jezior województwa lubuskiego.

Przeprowadzone w 2007 roku badania stanu eu-
trofizacji wykaza³y, ¿e dwa spoœród czterech badanych jezior

zalicza³y siê do eutroficznych. Stosunkowo najlepsz¹ jako-
œci¹ wód charakteryzowa³o siê jezioro Jeziorno i Linie, które
uznano za nie eutroficzne. Natomiast przekroczeniami
wartoœci granicznych wskaŸników eutrofizacji cechowa³y siê
jeziora Œwiête i Kursko, które uznano za eutroficzne. W je-
ziorze Œwiêtno w badanych próbach stwierdzono w miesi¹-
cach maju, lipcu, sierpniu i wrzeœniu wysokie stê¿enia azo-
tu ogólnego. Jezioro Kursko uznane zosta³o za eutroficzne
ze wzglêdu na stwierdzone w badanych próbach w miesi¹-
cach czerwcu, lipcu, wrzeœniu i paŸdzierniku wysokie
stê¿enia fosforu ogólnego, w miesi¹cach marcu, kwietniu,
maju i czerwcu wysok¹ zawartoœæ chlorofilu „a” w wodzie
oraz w miesi¹cach kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierp-
niu, wrzeœniu i paŸdzierniku nisk¹ przezroczystoœæ wód.
W zlewniach tych jezior konieczne s¹ pilne dzia³ania prze-
ciwdzia³aj¹ce przedostawaniu siê do ich wód zwi¹zków
biogennych, przede wszystkim azotu i fosforu.

Opracowali:  Marzena Szenfeld,
Przemys³aw Susek

3. Monitoring wód podziemnych
W 2007 roku badania wód podziemnych na tere-

nie województwa lubuskiego wykona³ Pañstwowy Instytut
Geologiczny na zlecenie G³ównego Inspektora Ochrony
Œrodowiska w ramach ogólnopolskiego monitoringu dia-
gnostycznego i operacyjnego. Monitoring obejmowa³
badanie jakoœci wód podziemnych pobranych jeden raz
w ci¹gu roku z siedemnastu otworów studziennych w mo-
nitoringu diagnostycznym i z dwudziestu czterech
otworów studziennych w monitoringu operacyjnym.
£¹cznie w województwie przebadano wody podziemne

ujmowane w czterdziestu jeden otworach studziennych.
Badania laboratoryjne próbek wykonane zosta³y przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Centralne Laborato-
rium Chemiczne w Warszawie.

Ocenê jakoœci wód podziemnych przeprowadzo-
no dokonuj¹c porównania otrzymanych wyników
z wartoœciami dopuszczalnymi okreœlonymi w za³¹czniku
nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 11 lu-
tego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu

cu wysok¹ iloœæ zanieczyszczeñ organicznych wyra¿on¹
wskaŸnikiem BZT5, w miesi¹cu lipcu wysokie stê¿enie
niejonowego amoniaku oraz w miesi¹cu kwietniu wyso-
kie stê¿enie fosforu ogólnego. Woda jeziora Kursko nie
spe³nia wymogów, jakim winny odpowiadaæ wody œró-
dl¹dowe bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia ryb karpiowatych
w warunkach naturalnych ze wzglêdu na zbyt wysokie
œrednioroczne stê¿enia zanieczyszczeñ organicznych

wyra¿one wskaŸnikiem BZT5, zbyt wysokie stê¿enia fos-
foru ogólnego i obecnoœæ azotynów w stê¿eniach
przekraczaj¹cych wartoœæ graniczn¹. W czasie badañ mo-
nitoringowych jeziora Kursko stwierdzono w miesi¹cach
wrzeœniu i listopadzie wysokie stê¿enia fosforu ogólne-
go oraz w miesi¹cach paŸdzierniku i grudniu wysokie
stê¿enia azotynów.
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prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wy-
ników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz.
284). Ocena ma charakter orientacyjny, poniewa¿ obo-
wi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie zosta³o uchylone z dniem
01.01.2005 roku. Dokonano równie¿ porównania jakoœci
Wykaz badanych wskaŸników i substancji

Zakres badañ analitycznych wód podziemnych
pobranych w ramach monitoringu operacyjnego obej-
mowa³ nastêpuj¹ce wskaŸniki zanieczyszczeñ:
amoniak, antymon, arsen, azot amonowy (N-NH4),
azot azotynowy, azot azotanowy, azotany, azotyny, bar,
bor, brom, chlorki, chrom, cynk, fluorki, fosforany,
glin, kadm, kobalt, krzemiany, lit, magnez, mangan,
miedŸ, molibden, nikiel, odczyn (pH), ca³kowity wê-

giel organiczny, o³ów, potas, przewodnoœæ elektroli-
tyczna w³aœciwa, selen, siarczany, sód, srebro, rtêæ,
stront, temperatura, tlen rozpuszczony, tytan, wanad,
wapñ, wodorowêglany, zasadowoœæ ogólna, zawiesi-
na ogólna (TSS), ¿elazo ogólne. Zakres wskaŸników
w monitoringu diagnostycznego obejmowa³ ww.
wskaŸniki oprócz rtêci.

Charakterystyka i lokalizacja punktów monitoringu diagnostycznego wód podziemnych
Charakterystykê otworów badawczych przedstawia tabela IV.3.1, a ich rozmieszczenie na terenie woje-

wództwa lubuskiego rysunek IV.3-1.

ujmowanych wód w stosunku do norm dla wód pitnych,
które zawarte s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoœci wody przezna-
czonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 41).

Tab. IV.3.1.  Podstawowe dane punktów badawczo pomiarowych monitoringu diagnostycznego i operacyjnego wód
podziemnych województwa lubuskiego w 2007 r.

2580 Drzeniów MO 216910,93 436087,74 68 Wrocław W Q

490 Rudnica-1 MD 242183,0753 533595,5415 41 Wrocław W TrM

Numer

punktu
Miejscowość

Rodzaj

monitoringu
PUWG X PUWG Y JCWP RZGW

Rodzaj

wód
Stratygrafia

491 Rudnica-2 MD 242168,5610 533598,2038 41 Poznań G Q

492 Rudnica-3 MD 242165,0781 533596,4935 41 Poznań G Q

539 Gorzów Wlkp. MD 243716,6314 550005,2991 26 Poznań G Q

792 Wysokie-1 MD 257944,6294 467105,8218 66 Wrocław W TrM

793 Wysokie-2 MD 257950,4938 467108,6313 66 Wrocław G Q

795 Kargowa MD 285300,4089 471376,0014 71 Poznań W Q

1065 Żagań MD 244866,0362 422111,1299 69 Wrocław G Q

1123 Wschowa MD 314613,9359 439651,1384 71 Wrocław W Q

1148 Lubsko MD 220980,98 439393,10 68 Wrocław G Q

1769 Krosno Odrzańskie MD 231345,5844 470299,4415 66 Wrocław G Q

1830 Chartów MD 218153,4565 525829,3008 41 Poznań W Q

1833 Jasień MD 224690,9371 439169,9116 68 Wrocław G Q

1834 Nowe Żabno MD 272802,8306 438343,0392 66 Wrocław G Q

2023 Gościm MD 279868,7697 548000,7798 36 Poznań G Q

2024 Górki Noteckie MD 262289,3902 552510,9342 36 Poznań W Q

2200 Rybojedzko MD 207451,38 487053,59 59 Szczecin W Tr

1148 Lubsko MO 220980,98 439393,10 68 Wrocław G Q

1833 Jasień MO 224809,05 438624,74 68 Wrocław G Q

2307 Dobrzyń MO 220133,58 404819,70 88 Wrocław G Q

2308 Dobrzyń MO 220133,58 404819,70 88 Wrocław W Tr

2335 Przewóz MO 209685,15 414878,35 67 Wrocław W Tr

2336 Przewóz MO 212776,93 412958,81 67 Wrocław G Q

2340 Strzegów MO 197605,56 450815,74 67 Wrocław W Tr

2341 Strzegów MO 197605,56 450815,74 67 Wrocław W Q

2342 Strzegów MO 197464,09 450570,28 67 Wrocław W Q

2343 Strzegów MO 197178,42 450352,12 67 Wrocław W Tr

2344 Strzegów MO 197624,60 448810,44 67 Wrocław W Tr

2575 Przychów MO 226529,40 457016,74 67 Wrocław W Q

2576 Sękowice MO 205783,88 458923,20 67 Wrocław G Q

2577 Biecz MO 213193,21 445612,97 67 Wrocław G Q

2578 Zasieki MO 201319,94 441269,78 67 Wrocław G Q

2579 Rytwiany MO 214795,99 428757,09 68 Wrocław W Q

2581 Jasień MO 224809,05 438624,74 68 Wrocław G Q
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2582 Mirostowice Dolne MO 233864,46 417518,70 68 Wrocław G Q-Tr

2583 Olbrachtów MO 229998,07 423010,71 68 Wrocław W Q

2584 Drożków MO 228387,81 431009,60 68 Wrocław W Tr

2585 Olszyniec MO 239397,12 427490,95 68 Wrocław W Tr

2586 Czaple MO 209320,44 418785,57 68 Wrocław G Q

2587 Przewoźniki MO 209117,94 415932,79 68 Wrocław G Q
Objaśnienia:
• Rodzaj monitoringu: MD – monitoring diagnostyczny, MO – monitoring operacyjny
• Rodzaj wód podziemnych: G – gruntowe, W – wgłębne;

• Stratygrafia: Q – czwartorzęd, TrM – trzeciorzęd,
• PUWG – Państwowy układ współrzędnych geograficznych 1992 r.,

Numer

punktu
Miejscowość

Rodzaj

monitoringu
PUWG X PUWG Y JCWP RZGW

Rodzaj

wód
Stratygrafia

Rys. IV.3-1. Lokalizacja punktów monitoringu diagnostycznego i operacyjnego wód podziemnych w 2007 r. wraz z przypisany-
mi numerami otworu

Tab. IV.3.1.  Podstawowe dane punktów badawczo pomiarowych... cd.
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Ocena jakoœci wód podziemnych województwa lubuskiego w 2007 r.
W ¿adnym przebadanym punkcie nie stwierdzono

wystêpowania wód podziemnych o bardzo dobrej jakoœci
(klasa I). W 7 punktach, w miejscowoœciach: Rudnica (punkt
Rudnica-3), Krosno Odrzañskie, Goœcim, Górki Noteckie,
Strzegów i Zasieki stwierdzono wystêpowanie wód dobrej
jakoœci (klasa II). Wody z³ej jakoœci (klasa V) stwierdzono

tylko w 1 punkcie, w miejscowoœci Przewóz, natomiast
w pozosta³ych punktach (³¹cznie 33 punktach) stwierdzo-
no wystêpowanie wód podziemnych zadowalaj¹cej (w 13
punktach) i niezadowalaj¹cej jakoœci (w 20 punktach). Dane
zbiorcze o klasyfikacji jakoœci wód podziemnych zawarto
w tabeli IV.3.2.

Tab. IV.3.2.  Klasyfikacja jakoœci wód podziemnych województwa lubuskiego w 2007 r.

Lp. Numer otworu Miejscowość
Rodzaj

monitoringu
Klasa wody

1. 490 Rudnica-1 MD IV
2. 491 Rudnica-2 MD III
3. 492 Rudnica-3 MD II
4. 539 Gorzów Wlkp. MD IV
5. 792 Wysokie-1 MD IV
6. 793 Wysokie-2 MD III
7. 795 Kargowa MD IV
8. 1065 Żagań MD III
9. 1123 Wschowa MD III
10. 1148 Lubsko MD IV
11. 1769 Krosno Odrzańskie MD II
12. 1830 Chartów MD IV
13. 1833 Jasień MD IV
14. 1834 Nowe Żabno MD IV
15. 2023 Gościm MD II
16. 2024 Górki Noteckie MD II
17. 2200 Rybojedzko MD IV
18. 1148 Lubsko MO IV
19. 1833 Jasień MO IV
20. 2307 Dobrzyń MO III
21. 2308 Dobrzyń MO IV
22. 2335 Przewóz MO V
23. 2336 Przewóz MO IV
24. 2340 Strzegów MO IV
25. 2341 Strzegów MO IV
26. 2342 Strzegów MO III
27. 2343 Strzegów MO II
28. 2344 Strzegów MO IV
29. 2575 Przychów MO IV
30. 2576 Sękowice MO IV
31. 2577 Biecz MO III
32. 2578 Zasieki MO II
33. 2579 Rytwiny MO III
34. 2580 Drzeniów MO III
35. 2581 Jasień MO III
36. 2582 Mirostowice Dolne MO III
37. 2583 Olbrachtów MO III
38. 2584 Drożków MO III
39. 2585 Olszyniec MO II
40. 2586 Czaple MO IV
41. 2587 Przewoźniki MO IV

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

WskaŸniki i substancje, które zadecydowa³y o nie-
zadowalaj¹cej i z³ej jakoœci wód oraz przekroczenia w
zakresie jakoœci wód przeznaczonych do spo¿ycia przez
ludzi na terenie województwa lubuskiego przedstawiono
w tabeli IV.3.3.

Wody z³ej jakoœci stwierdzono w punkcie usytuowa-
nym w miejscowoœci Przewóz. WskaŸnikiem deter-
minuj¹cym jakoœæ wody w tym otworze by³ amoniak.
W otworach, w których ujmowane by³y wody zaliczone do
IV klasy wskaŸnikami obni¿aj¹cymi jakoœæ tych wód by³y
g³ównie amoniak, ¿elazo, odczyn, twardoœæ oraz azotyny
(1 otwór), fluorki (1 otwór), potas (1 otwór). Czêœæ z tych

zanieczyszczeñ wystêpuje najprawdopodobniej z powodu
antropogenicznego zanieczyszczenia obszaru zasobowego
ujêæ (amoniak, azotyny), czêœæ jest wynikiem intensywne-
go poboru wody (¿elazo, mangan, twardoœæ), czêœæ jest
zapewne pochodzenia naturalnego (¿elazo, mangan). Doœæ
du¿e zmiany chemizmu w obszarze zasobowym widoczne
s¹ w punkcie 539 - Gorzów Wlkp., 2308 - Dobrzyñ, 2335 -
Przewóz. Wydaje siê, ¿e jakoœæ wód ujmowanych w tych
ujêciach jest na tyle z³a, ¿e powinna byæ stale kontrolowa-
na. Niewykluczona mo¿e byæ koniecznoœæ wy³¹czenia tych
ujêæ z u¿ytkowania, gdy¿ uzdatnianie wody ze wzglêdu na
zawartoœæ amoniaku czy twardoœæ jest trudne i drogie.
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Tab. IV.3.3. WskaŸniki i substancje, które zadecydowa³y o niezadowalaj¹cej i z³ej jakoœci wód podziemnych oraz przekroczenia norm
dla wód pitnych

Nr

otworu
Miejscowość

Rodzaj

monitoringu
Klasa wód

Wskaźniki

przekroczone

dla klasy IV

Wskaźniki

przekroczone

dla klasy V

Wskaźniki

przekroczone

dla wód pitnych

490 Rudnica-1 MD IV NH4 Fe
491 Rudnica-2 MD III Fe Mn, Fe
492 Rudnica-3 MD II

539 Gorzów Wlkp. MD IV HCO3, NH4 Ca, Mn, SO4
Mg, Mn, NH4, SO4, N-
NH4

792 Wysokie-1 MD IV Fluroki Fluorki, Mn, Fe
793 Wysokie-2 MD III Fe, Mn, Fe
795 Kargowa MD IV NO2

1065 Żagań MD III HCO3 Fe
1123 Wschowa MD III Fe Mn, Fe
1148 Lubsko MD IV Fe Mn, Fe

1769
Krosno
Odrzańskie

MD II

1830 Chartów MD IV NH4 Fe Mn, Fe
1833 Jasień MD IV K, Fe Mn, Fe
1834 Nowe Żabno MD IV HCO3 Al
2023 Gościm MD II Mn, Fe
2024 Górki Noteckie MD II
2200 Rybojedzko MD IV NH4, Fe Mn Mn, Fe
1148 Lubsko MO IV Fe Mn, Fe
1833 Jasień MO IV K, Fe Mn, Fe
2307 Dobrzyń MO III HCO3, Fe, pH, Mn, Fe, pH
2308 Dobrzyń MO IV NH4, Fe, NO2 Mn, NH4, Fe, N-NH4

2335 Przewóz MO V NH4 Mn, NH4, Fe, N-NH4

2336 Przewóz MO IV HCO3, pH Fe Mn, Fe, pH
2340 Strzegów MO IV NH4 Fe Mn, Fe
2341 Strzegów MO IV Fe Mn, Fe
2342 Strzegów MO III Fe Mn, Fe
2343 Strzegów MO II Mn
2344 Strzegów MO IV NH4 NH4, N-NH4
2575 Przychów MO IV NH4, Fe Mn, Fe
2576 Sękowice MO IV NH4 Fe Mn, Fe
2577 Biecz MO III Fe Mn, Fe
2578 Zasieki MO II Mn
2579 Rytwiny MO III Fe Mn, Fe
2580 Drzeniów MO III Fe Mn, Fe
2581 Jasień MO III Fe Mn, Fe

2582
Mirostowice
Dolne

MO III pH, HCO3 pH

2583 Olbrachtów MO III HCO3, Fe, pH Mn, Fe, pH
2584 Drożków MO III Fe Mn, Fe
2585 Olszyniec MO II Mn, Fe
2586 Czaple MO IV Fe, pH HCO3 Mn, Fe, pH
2587 Przewoźniki MO IV pH HCO3 Mn, pH

Rys. IV.3-2 Ogólna klasyfikacja wód podziemnych woje-
wództwa lubuskiego wed³ug badañ monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego w 2007 r.

Podstawowym problemem jakoœci wód w prawie
wszystkich ujêciach (wyj¹tek od tej regu³y stwierdzono
zaledwie w 8 punktach) jest ponadnormatywna (dla wód
pitnych) zawartoœæ ¿elaza, manganu lub obu pierwiast-
ków razem. Œwiadczy to o skali problemu, jakim jest
uzdatnianie wody pobieranej z piêtra czwartorzêdowe-
go i górnych poziomów piêtra trzeciorzêdowego. Jest
to problem ogólnopolski i nie wydaje siê, aby istnia³a
zasadnicza ró¿nica pomiêdzy œrednim stanem chemicz-
nym wód p³ytkich na terenie kraju, a wodami ujmowa-
nymi w opisywanych ujêciach.

W 2007 roku wykonano badania wód podziem-
nych na obszarze województwa lubuskiego ³¹cznie w 41
punktach w sieci monitoringu diagnostycznego i ope-
racyjnego, z czego w monitoringu diagnostycznym
przebadano 17 otworów, zaœ 24 otwory w monitoringu
operacyjnym. Jakoœæ badanych wód w 52 % ujêæ by³a
niezadowalaj¹cej jakoœci, pozosta³e wody zalicza³y siê do
wód podziemnych o dobrej, lub zadowalaj¹cej jakoœci.

17%

32%49%

2%

Wody dobrej jako ci
(klasa II)

ś

Wody zadowalającej jak ci
(klasa III)

ś

Wody niezadowalającej jako ci
(klasa IV)

ś

Wody złej jako i
(klasa V)

śc

W rozpatrywanym okresie nie stwierdzono niestety wy-
stêpowania wód o bardzo dobrej jakoœci.

Opracowali:  Tomasz Parada, Przemys³aw Susek


