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Wstęp

Drodzy Czytelnicy!

Przekazywany w Wasze ręce raport pt. „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-
2008” stanowi element kontynuacji informowania społeczeństwa o najistotniejszych problemach ekologicz-
nych w naszym województwie i o zmianach zachodzących w otaczającym nas środowisku na przestrzeni ostat-
nich lat. Po raz drugi w minionym 10-leciu raport dotyczy dłuższego niż normalnie horyzontu czasowego. 
Wydany w 2004 roku raport obejmował okres pięcioletni tj. lata 1999-2003, a jego lektura pozwalała na 
śledzenie kształtujących się wówczas tendencji. Obecny raport, obejmujący lata 2004-2008, ukierunkowany 
jest na analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan, 
mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka. 

Tak jak dotychczas podstawę do opracowania raportu stanowiły przede wszystkim wyniki badań pro-
wadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Delegaturą w Gorzowie 
Wlkp. w ramach realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskie-
go. W znacznie większym jednak stopniu niż w innych opracowaniach wykorzystano w nim dane dotyczące 
presji, których źródłem był system statystyki publicznej. 

Wykorzystano ponadto materiały źródłowe i opracowania szeregu  instytucji od dawna współpracują-
cych z tutejszym Inspektoratem: Państwowej Inspekcji Sanitarnej – współuczestniczącej również w badaniach 
monitoringowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Instytutu Meteorologii i Gospodar-
ki Wodnej Oddział w Katowicach. Instytucjom tym składam tą drogą podziękowanie za owocną współpracę.

Słowa podziękowania kieruję w stronę wszystkich Autorów poszczególnych rozdziałów i fotografii 
oraz koleżanek i kolegów z Kolegium Redakcyjnego, którzy wspólnie przyczynili się do wydania niniejszego 
raportu, starając się zapewnić mu właściwy poziom merytoryczny i atrakcyjną szatę graficzną.  

Szczególne podziękowanie składam Zarządowi i Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za wieloletnie finansowe wspieranie realizacji zadań 
monitoringowych oraz dotowanie kolejnych wydań raportów o stanie środowiska w województwie lubuskim.

Niniejszy raport, ukazujący się w wersji książkowej i na płytach CD, podobnie jak wszystkie poprzed-
nie edycje z serii ukazującej się od 1999 r. znajdziecie Państwo również na stronie domowej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl.

Lubuski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

dr inż. Zbigniew Lewicki
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I. Informacje o regionie 

Rynek i Ratusz w Bytomiu Odrzańskim
(fot. Przemysław Susek)
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Województwo lubuskie zajmuje środkowo-
zachodnią część Polski o powierzchni 13 988 km2 
(4,8 % powierzchni kraju). Od północy graniczy 
z województwem zachodniopomorskim, od wscho-
du z województwem wielkopolskim, a od południa 
z województwem dolnośląskim. Granica zachodnia 
jest granicą państwową z Republiką Federalną Nie-
miec. Funkcję ośrodków stołecznych województwa 
pełnią dwa miasta: siedziba sejmiku województwa 
i urzędu marszałkowskiego znajduje się w Zielonej 
Górze, a siedzibą Wojewody i większości administra-
cji rządowej jest Gorzów Wlkp. Województwo podzie-
lone jest na 12 powiatów ziemskich, 2 powiaty grodz-
kie i 83 gminy. 

Województwo lubuskie zamieszkuje 1008,5 tys. 
mieszkańców (2,6 % ludności kraju). Na 100 męż-
czyzn przypada 106 kobiet. Gęstość zaludnienia jest 
mała i wynosi tylko 72 osoby/km2 (średnia dla Pol-
ski – 122 osoby/km2). Największe skupiska ludności 
to miasta wojewódzkie: Gorzów Wlkp. – 125,4 tys. 
i Zielona Góra – 117,5 tys. mieszkańców.

Obszar województwa lubuskiego położony 
jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego poza-
alpejskiej części Europy Zachodniej. Na terenie wo-
jewództwa wyróżnia się obszary trzech podprowincji. 
Największa, północnośrodkowa część województwa, 
w granicach zasięgu ostatniego zlodowacenia, zalicza 

się do podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie-
go. Wyróżniają się tu dwa rodzaje naturalnych kra-
jobrazów: młodoglacjalny (pagórkowato-pojezierny, 
równinno-morenowy, sandrowo-pojezierny) i dolinny 
(tarasy z wydmami, zalewowe dna dolin). Południowa 
część województwa rozciąga się na częściach dwóch 
innych podprowincji: Niziny Środkowopolskiej i Sa-
sko-Łużyckiej. W podprowincjach tych występują 
równiny denudacyjne albo akumulacyjne o małych 
nachyleniach, niezbyt liczne ale dobrze rozwinięte 
rzeki, piaszczyste lub żwirowe kemy, ozy i moreny 
czołowe w formie wzgórz ostańcowych. 

Ziemia lubuska należy do regionu klimatycz-
nego lubusko-dolnośląskiego. Klimat na północy 
województwa, w pasie pradoliny Noteci i Warty, ma 
charakter przejściowy między chłodnym i dość wil-
gotnym regionem pomorskim, a cieplejszą i suchszą 
częścią środkową i południową regionu lubusko–dol-
nośląskiego. Obszar regionu zaliczany jest do naj-
cieplejszego w kraju. W Słubicach znajduje się tzw. 
„polski biegun ciepła”, gdzie notowane są najwyższe 
maksymalne temperatury w Polsce. Średnia tempe-
ratura roczna z wielolecia jest wysoka i na prawie 
całym obszarze województwa wynosi ponad 8,0 °C. 
Średnie sumy opadów atmosferycznych w okresie 
rocznym kształtują się na przeważającej powierzchni 
województwa na poziomie 550-600 mm. W stosunku 
do danych z wielolecia rok 2008 należał do ciepłych 
pod względem temperatury i mokrych pod wzglę-
dem opadów. Średnie roczne temperatury powietrza 
z 2008 r. odnotowane na stacjach meteorologicznych 
wyniosły: w Gorzowie Wlkp. 9,9 °C, w Zielonej Górze 
9,7°C, a średnie roczne sumy opadów z tego samego 
roku wyniosły: w Gorzowie Wlkp. 578,6 mm i w Zie-
lonej Górze 608,4 mm. 

Pod względem geologicznym obszar woje-
wództwa lubuskiego ma budowę wielopiętrową. Naj-
starsze i najgłębiej położone piętro zbudowane jest ze 
skał kryptozoiku, powyżej ze skał paleozoiku i mezo-
zoiku. Nad nimi znajdują się utwory okresów paleo-
genu i neogenu, tworząc kilkusetmetrową warstwę 
ery kenozoiku. Ostatni okres geologiczny – neogen 
– na obszarze województwa zaznaczył się intensywny-
mi procesami erozji i sedymentacji. Wpływ na proce-
sy morfotwórcze i zróżnicowanie miąższości osadów 
miały procesy erozji spowodowane przede wszyst-
kim działalnością lodowców i ich wód roztopowych. 
W czasie trwania ostatniej epoki lodowcowej lądolód 
skandynawski kilkakrotnie nasuwał się na obszar kra-
ju. Ostatnie zlodowacenie Odry, zwane bałtyckim, 
miało miejsce 12-15 tysięcy lat temu. Ukształtowało 
ono obecną rzeźbę powierzchni ziemi województwa 
lubuskiego do linii Gubin – Lubsko – Zielona Góra – 
Sława. Za krajobraz na południe od tej linii odpowie-
dzialne jest wcześniejsze zlodowacenie Wisły, nazywa-
ne środkowopolskim. Nieregularne ruchy lądolodów 
spowodowały powstanie ciągów moren, wałów czoło-
womorenowych i stref zaburzeń glacitektonicznych. 
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Mapa  1.1.  Podział administracyjny województwa
	 lubuskiego

1.  Województwo lubuskie – charakterystyka ogólna
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Obszar województwa lubuskiego zasobny jest 
w różnorodne surowce mineralne, między innymi 
występują tu udokumentowane złoża: węgla brunat-
nego, ropy, gazu, rudy miedzi, torfu, kredy jeziornej, 
soli kamiennej, soli potasowej, surowców ilastych do 
produkcji materiałów ogniotrwałych i wyrobów ka-
mionkowych, piasków szklarskich, piasków budowla-
nych oraz kruszyw naturalnych. 

Cały obszar województwa lubuskiego znajdu-
je się w zlewisku Bałtyku, w środkowej części dorzecza 
Odry. Powierzchnia dorzecza Odry - do północnego 
krańca województwa - wynosi 108 064,8 km2 (90,9 % 
powierzchni całkowitej). Średni roczny odpływ Odry, 
po połączeniu z wodami Warty, wynosi 17,7 km3, co 
stanowi ponad 27 % całkowitego odpływu rocznego 
z terenu Polski. Średni przepływ z wielolecia (SSQ) 
wody w Odrze wynosi 311 m3/s. Największe dopły-
wy II rzędu to Warta (SSQ - 215 m3/s), Bóbr (SSQ 
- 54 m3/s) i Nysa Łużycka (SSQ - 31 m3/s), a najwięk-
szym ciekiem III rzędu jest dopływ Warty Noteć 
(SSQ - 77,3 m3/s). Ogółem na terenie województwa 
znajduje się 418 rzek, kanałów oraz innych cieków 
o istotnej wielkości, o łącznej długości ok. 4600 km. 
Średnia gęstość sieci rzecznej wynosi 329 m/km2.

Część północna województwa lubuskiego, na 
północ od doliny Odry, posiada stosunkowo wyso-
ki współczynnik jeziorności (stosunek powierzchni 
jezior do powierzchni obszaru), wynoszący 2–3 %, 
w odróżnieniu od pozostałej części, położonej po-
niżej linii ostatniego zlodowacenia, gdzie jeziorność 
wynosi poniżej 0,1 %. Na terenie województwa wy-
stępuje ogółem 519 jezior. Łączna powierzchnia lu-
buskich jezior wynosi 13 009,8 ha, co stanowi 0,93 % 
powierzchni województwa. Największym jeziorem re-

gionu jest Jezioro Sławskie o powierzchni zwierciadła 
wody 817,3 ha, a następnie Osiek wraz z Ogardzką 
Odnogą (532,5 ha) i Niesłysz (486,2 ha). Najgłębszym 
jeziorem Ziemi Lubuskiej, dziesiątym w Polsce, jest 
jezioro Ciecz (Trześniowskie) – 58,8 m; ponad 40 m 
głębokości ma także jezioro Lipie (42,0 m). Najwięk-
szą objętość wody magazynują jeziora: Osiek – po-
nad 50 mln m3, Sławskie – 42,6 mln m3 i Ostrowiec 
– 36,4 mln m3.

Zasobność w wody podziemne jest dobra 
w części północnej i średnia w części południowej wo-
jewództwa. Wody podziemne zaliczają się głównie do 
regionu Środkowopolskiego, tylko obszar południo-
wo-wschodni należy do regionu Przedsudeckiego. 
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych wojewódz-
twa stanowią ok. 4,7 % zasobów całego kraju.

Województwo lubuskie jest regionem śred-
nio uprzemysłowionym. W wyniku restrukturyzacji 
gospodarki na początku lat 90. XX wieku przemysł, 
zwłaszcza w branżach tradycyjnych, przestał odgry-
wać dominującą rolę. Największe ośrodki gospodar-
cze to: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra. Coraz więcej 
inwestorów przyciąga też utworzona w 1997 r. Ko-
strzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
z podstrefami w Bytomiu Odrzańskim, Gorzowie 
Wlkp., Gubinie i Nowej Soli. Produkt krajowy brutto 
wytwarzany na terenie województwa stanowi 2,4 % 
PKB Polski. W przeliczeniu na mieszkańca wyniósł 
on w 2006 r. 24733 zł. Ponad 60 % PKB wytwarza-
nego w województwie lubuskim powstaje w usługach, 
a prawie 30 % w przemyśle. Charakterystyczną cechą 
gospodarki regionu jest obecność zakładów przemy-
słowych różnej wielkości (wykorzystujących często 
lokalne zasoby surowców), także w małych miejsco-

Pałac w Żaganiu
(fot. Przemysław Susek)
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wościach i na terenach wiejskich. W regionie działają 
przedsiębiorstwa ze wszystkich niemal branż, m.in.: 
spożywczej, drzewnej, papierniczej, metalowej, che-
micznej, meblarskiej, energetycznej, elektronicznej 
i poligraficznej. Tradycyjnie silnym sektorem lubu-
skiej gospodarki jest budownictwo (5 % PKB). Stopa 
bezrobocia systematycznie spada od lat 2002-2003, 
kiedy to sięgała prawie 28 %, do 14 % w 2007 r. 
W strukturze zatrudnienia przodują przemysł i bu-
downictwo (32,9 %) oraz usługi (58,3 %) – najbardziej 
rozwinięte sektory lubuskiej gospodarki.

Województwo lubuskie, mimo że jest jednym 
z najmniejszych województw w kraju, o stosunkowo 
niskim uprzemysłowieniu i największym zalesieniu, 
nie jest pozbawione różnorodnych problemów ekolo-
gicznych. Najważniejsze z nich to: konieczność kom-
pleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, 
szczególnie na terenach wiejskich, zminimalizowanie 
uciążliwości związanych z komunikacją samochodo-
wą (nadmierny hałas, emisja spalin, zanieczyszcze-
nie powietrza, niedostatek obwodnic), konieczność 
uporządkowania gospodarki odpadami, szczególnie 
komunalnymi oraz zamknięcie i rekultywacja starych 
składowisk i likwidacja licznych tzw. dzikich wysypisk 

odpadów. Istotny problem stanowi zanieczyszczenie 
powietrza w niektórych miastach (Gorzów, Nowa Sól, 
Wschowa – pył drobnocząsteczkowy PM10, Zielona 
Góra i Wschowa – benzo(a)piren w pyle, Żary – kadm 
w pyle), gdzie konieczne jest wdrożenie programów 
ochrony powietrza.

Region ma na swoim koncie także szereg suk-
cesów w dziedzinie ekologii. Ostatecznie rozwiązany 
został problem starych, nieczynnych mogilników, 
w których zgromadzone były znaczne ilości przeter-
minowanych środków ochrony roślin i różnorodnych 
odpadów, w większości niebezpiecznych. Wszystkie 
istniejące na terenie województwa lubuskiego mogil-
niki zostały zlikwidowane. Powstały 2 spalarnie od-
padów medycznych w Gorzowie i Nowej Soli oraz 
3 regionalne zakłady utylizacji odpadów: w Gorzo-
wie, Zielonej Górze i Długoszynie. Większość lubu-
skich miast posiada nowoczesne oczyszczalnie ście-
ków, a w zielonogórskiej oczyszczalni uruchomiono 
pierwszą w województwie suszarnię osadów ścieko-
wych. To w województwie lubuskim na znaczącą skalę 
przełamano monopol spalania węgla w polskiej ener-
getyce – wybudowano tu 3 duże bloki energetyczne 
opalane gazem ziemnym z miejscowych złóż.

Oprac. Marek Demidowicz
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II. Ochrona powietrza

Elektrownia wodna na Bobrze
(fot. archiwum WIOŚ Zielona Góra)
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Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do 
powietrza w województwie lubuskim jest emisja an-
tropogeniczna (wynikająca z działalności człowieka), 
na którą składa się emisja z działalności przemysło-
wej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. 
Naturalne procesy zachodzące w przyrodzie (emisja 
naturalna) mają znaczenie marginalne i w niewielkim 
stopniu oddziałują na jakość powietrza atmosferycz-
nego. 

Na jakość powietrza, szczególnie w miastach, 
duży wpływ ma emisja powierzchniowa czyli tzw. emi-
sja niska, ze źródeł takich jak: paleniska domowe, 
małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze, obiekty rol-
nicze. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania, 
a jej udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń zależy od 
poziomu rozwinięcia sieci ciepłowniczej na danym 
obszarze, im bardziej rozbudowana sieć ciepłownicza 
tym mniejszy jest udział emisji niskiej. Oddziaływa-
nie emisji powierzchniowej odzwierciedla się przede 
wszystkim we wzroście stężeń dwutlenku siarki i pyłu 
zawieszonego – w sezonie grzewczym, co potwierdza-

1.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza

ją badania imisji prowadzone na terenie wojewódz-
twa lubuskiego przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
i Inspekcję Sanitarną. 

Drugim ważnym źródłem wpływającym na ja-
kość powietrza jest emisja liniowa, jej udział w ogólnej 
emisji zależy od natężenia ruchu na trasach komuni-
kacyjnych. Jest ona większa przy głównych trasach 
komunikacyjnych i w rejonie miast. Rosnąca ilość po-
jazdów, a tym samym zwiększenie natężenia ruchu, 
stanowi coraz większy problem nie tylko ze względu 
na zanieczyszczenie powietrza, ale także z powodu 
hałasu.

W wyniku spalania paliw w silnikach samo-
chodowych do atmosfery przedostają się zanieczysz-
czenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla i węglowo-
dory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. 
związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Oddziaływanie 
komunikacji na środowisko ma tendencję rosnącą. 
W województwie lubuskim z każdym rokiem wzrasta 
liczba zarejestrowanych pojazdów. Na drogach obser-
wuje się ponadto duży ruch tranzytowy. Wojewódz-
two lubuskie, ze względu na swoje położenie, stanowi 
obszar tranzytowy dla samochodów przekraczających 
granicę polsko-niemiecką, stanowi również połącze-
nie północnej części Polski z południową. 

W latach 2004-2008 zmalała ilość emitowa-
nych do powietrza zanieczyszczeń pyłowych oraz 
emitowanego dwutlenku siarki i tlenku azotu – z za-
kładów szczególnie uciążliwych, co wiąże się przede 
wszystkim z modernizacją procesów technologicz-
nych, m.in. zmianą nośnika energii np. z węgla na 
gaz ziemny (wykresy 2.2 i 2.3). W ostatnich latach 
odnotowano tendencję malejącą w odniesieniu do 
emisji tlenków węgla (wykresy 2.1 i 2.3). 

Liczba zakładów szczególnie uciążliwych na 
terenie województwa lubuskiego w latach 2004-2008 
wahała się w granicach od 56 do 58. 
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Wykres 2.1. Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczegól-
nie uciążliwych w latach 2004-2008 w woje-
wództwie lubuskim (źródło: GUS)

Wykres 2.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych w latach 2004-2008 
w województwie lubuskim (źródło: GUS)

Wykres 2.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych w latach 2004-2008 
w województwie lubuskim (źródło: GUS)
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Analizy i oceny jakości powietrza dokonuje 
się na podstawie wyników pomiarów pozyskanych 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Na terenie województwa funkcjonuje Lubuska Sieć 
Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, którą sta-
nowi 6 automatycznych stacji pomiarowych imisji 
działających pod nadzorem Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
oraz 13 stacji pomiarowych nadzorowanych przez 
jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na te-
renie województwa lubuskiego badania jakości po-
wietrza prowadzone są łącznie na: 17 stanowiskach 
pomiaru SO2, 16 NO2, 6 NOx, 6 NO, 4 CO, 8 pyłu 
zawieszonego PM10, 2 benzo(a)pirenu zawartego 
w PM10, 1 benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, 
benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, dibenzo-
(a,h)antracenu, Indeno(1,2,3-cd)pirenu zawartych 
w PM10, 4 Pb, As, Cd oraz Ni zawartych w PM10, 
1 benzenu, toluenu, m,p-ksylenu, etylobenzenu i ok-
sylenu oraz 4 stanowiskach pomiaru ozonu i 5 form-
aldehydu.

Analiza wyników badań zanieczyszczeń gazowych 
powietrza prowadzonych w latach 2004-2008 wykazała, 
iż na terenie województwa lubuskiego nie zarejestrowano 
stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu przekraczających 
wartości normatywne (wykresy 2.4 i 2.5.).

Badania zanieczyszczeń pyłowych wykazały, 
iż stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu zależy 
od wielkości emisji powierzchniowej na terenie miast. Ma 
ono tendencję rosnącą przy dużym udziale emisji niskiej 
(wykres 2.6). Wzrost stężenia skutkował ponadnorma-
tywną (większą od 35) liczbą przekroczeń stężeń średnich 
dobowych pyłu. Zidentyfikowano trzy obszary przekro-
czeń wymagających podjęcia działań.

Analiza zgromadzonych w wojewódzkiej bazie 
danych podmiotów korzystających ze środowiska oraz 
protokołów z kontroli wykonywanych przez WIOŚ w Zie-
lonej Górze wskazuje na systematyczne zmniejszanie się 
emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jest to związane 
głównie z ograniczeniami zużycia energii, w odniesieniu 
do wielkości produkcji oraz zamianą nośników energii na 
mniej szkodliwe dla środowiska. 
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Wykres 2.4. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki na wybranych stanowiskach pomiarowych w woje-
wództwie lubuskim w latach 2005-2008 (źródło: WIOŚ)

Wykres 2.5. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu na wybranych stanowiskach pomiarowych w woje-
wództwie lubuskim w latach 2005-2008 (źródło: WIOŚ)
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w latach 2005-2008 (źródło: WIOŚ)

Pomiary stężeń ozonu w powietrzu prowa-
dzone są na terenie województwa zarówno na sta-
cjach miejskich (Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Słubi-
ce, Wschowa), jak i na stacji pozamiejskiej (Smolary 
Bytnickie). W latach 2005–2008 stwierdzono prze-
kroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia ozonu 

w  powietrzu (120 μg/m3 – maksymalna średnia 8-godz. 
spośród średnich kroczących), na stacjach tła miej-
skiego w liczbie mniejszej niż dopuszczalna ilość prze-
kroczeń, wynosząca w ciągu roku 25 razy i większej 
na stacji tła pozamiejskiego (wykres 2.7). 
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Wykres 2.7. Średnia arytmetyczna z liczby dni ze stężeniami 8-godz. ozonu wyższymi od 120 μg/m3 w województwie
 lubuskim w latach 2004-2008 (źródło: WIOŚ)

Na terenie województwa prowadzone są dzia-
łania promujące stosowanie paliw coraz wyższej ja-
kości oraz ograniczające zużycia energii i surowców 
przez wdrażanie technologii energooszczędnych. 
Zauważalna jest korelacja pomiędzy wzrostem PKB 
i zmniejszeniem emisji dwutlenku siarki i dwutlenku 
azotu (wykres 2.8). Spowodowane to jest wymianą sta-
rych instalacji i linii produkcyjnych na nowe, z zasto-
sowaniem technologii energooszczędnych i bardziej 

wydajnych. Emisja dwutlenku węgla wykazywała do 
2006 roku tendencję rosnącą, wynikającą z poprawy 
stanu gospodarki i zwiększonego zapotrzebowania na 
energię. W 2007 roku nastąpiło zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla będące skutkiem kryzysu gospodar-
czego. W województwie lubuskim produkcja ener-
gii z elektrowni wodnych i ze źródeł odnawialnych 
w ogólnej produkcji energii wynosi 7 %. 

2.  Działanie na rzecz ochrony powietrza
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Wykres 2.8. Zmiany emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych na tle 
zmian PKB, przy założeniu, że wartość wskaźników w 2004 roku odpowiada 100 % (źródło: GUS)

Efekt ekologiczny na terenie województwa lu-
buskiego przyniosły w dziedzinie ochrony atmosfery 
działania inwestycyjne mające na celu redukcję ilości 
emitowanych zanieczyszczeń. 

W Elektrociepłowni Gorzów S.A. w latach 90. 
wybudowano pierwszy w kraju blok gazowo-parowy 
zasilany gazem ziemnym zaazotowanym pochodzą-
cym z lokalnych źródeł, a w 2007 r. starszy blok opa-
lany węglem został wyposażony w nowy elektrofiltr 
o gwarantowanej emisji pyłu poniżej 50 mg/Nm3.

W Elektrociepłowni Zielona Góra S.A., 
w 2002 r. na czterech kotłach parowych została za-
instalowana nowa instalacja dwustopniowego odpy-
lania spalin, pozwalająca na osiągnięcie skuteczności 
odpylania na poziomie 92%. Budowa bloku gazowo–
parowego spowodowała częściowo zamianę paliwa 
węglowego na znacznie mniej uciążliwe dla środowi-
ska paliwo gazowe. Inwestycja, zrealizowana w latach 
2002–2004, przyniosła ponad szesnastokrotny wzrost 
ilości produkowanej energii elektrycznej, znaczące 
obniżenie wskaźników emisji zanieczyszczeń gazo-
wych i pyłowych oraz zmniejszenie ilości wytwarza-
nych odpadów paleniskowych (żużla i popiołu).

Innym przykładem działań zmniejszających 
emisję zanieczyszczeń do powietrza w województwie 

jest wybudowanie nowej elektrociepłowni gazowej 
przez Arctic Paper Kostrzyn SA, która zastąpiła starą, 
opalaną węglem. Elektrociepłownia jest zasilana pali-
wem gazowym – niskokalorycznym gazem ziemnym 
(wysokozaazotowanym) z lokalnych złóż ropno–gazo-
wych. 

Dla miasta Gorzowa Wlkp. został opracowany 
program ochrony powietrza ze względu na przekro-
czenia stężenia dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
PM10. Przewiduje on przede wszystkim ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania 
paliw poprzez likwidację indywidualnych źródeł cie-
pła i rozbudowę centralnych systemów zaopatrywa-
nia w energię cieplną. Opracowywane są również 
programy ochrony powietrza w strefie m. Zielona 
Góra i w strefie nowosolsko-wschowskiej – ze wzglę-
du na przekroczenie stężenia poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz w strefie żarsko-żagańskiej – ze 
względu na przekroczone stężenia kadmu. 

Dzięki budowie obwodnic i wyprowadzeniu 
z miast ruchu tranzytowego nastąpiło ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza z sektora komuni-
kacyjnego w miastach. Przykładem takich działań są 
obwodnice: Gorzowa Wlkp., Międzyrzecza, Zielonej 
Góry, Żar, Lubska oraz Nowej Soli.

3. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza – klasyfikacja stref województwa lubuskiego

Ocena roczna jakości powietrza w wojewódz-
twie lubuskim w 2008 r. wykonana została w oparciu 
o art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.), 
kryteria oceny rocznej jakości powietrza określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 mar-
ca 2008 r. – na podstawie wyników badań zanieczysz-
czeń powietrza wykonanych w 2008 r. w województwie 
lubuskim, w strefach określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r.

Oceny poziomu stężeń zanieczyszczeń oraz 
klasyfikacji dokonuje się w strefach. Zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 
2008 r. w województwie lubuskim występuje 7 stref. 
Na podstawie wyników oceny jakości powietrza doko-
nuje się klasyfikacji poszczególnych stref. 

Ocena poziomu stężeń oraz klasyfikacja stref 
na podstawie oceny wykonywana jest oddzielnie dla 
dwóch grup kryteriów ustanowionych w celu:
• ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk),
• ochrony roślin.
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Klasyfikacji stref dokonuje się na podstawie 
oceny jakości powietrza, biorąc pod uwagę, czy po-
ziom:
• choćby jednej substancji przekracza poziom do-

puszczalny powiększony o margines tolerancji,
• choćby jednej substancji mieści się pomiędzy po-

ziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczal-
nym powiększonym o margines tolerancji,

• substancji nie przekracza poziomu dopuszczalne-
go,

• substancji przekracza poziom docelowy, 
• substancji nie przekracza poziomu docelowego, 
• substancji przekracza poziom celu długotermino-

wego, 
• substancji nie przekracza poziomu celu długoter-

minowego. 
Klasyfikacja wykonywana jest dla każdego 

zanieczyszczenia i dla każdego parametru znajdują-
cego zastosowanie w strefie, z uwzględnieniem ob-
szarów wydzielonych (np. parków narodowych) oraz 
różnych czasów uśredniania stężeń dopuszczalnych. 
Końcowym wynikiem klasyfikacji jest określenie jed-
nej klasy dla strefy ze względu na ochronę zdrowia 
i jednej klasy ze względu na ochronę roślin. 

Z określeniem klasy wiążą się wymagane dzia-
łania takie jak: 
• określenie obszarów przekroczeń wartości do-

puszczalnych,
• określenie obszarów przekroczeń wartości do-

puszczalnych oraz wartości dopuszczalnych po-
większonych o margines tolerancji, 

• opracowanie programu ochrony powietrza (POP).
W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w po-

wietrzu występujących w 2008 r. na obszarze woje-
wództwa lubuskiego, dokonanej pod kątem ochrony 
zdrowia, jedną spośród siedmiu ocenianych stref 
uznano za wymagającą opracowania programu 
ochrony powietrza (zaliczoną do klasy C), ze względu 
na przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji 
w powietrzu. Jest to strefa miasta Gorzów Wlkp. – na 
prawach powiatu grodzkiego, w której stwierdzono 
występowanie w ciągu roku ponadnormatywnej ilości 
przekroczeń dopuszczalnego, średniodobowego stę-
żenia pyłu zawieszonego PM10. 

Również w latach ubiegłych pojawiał się 
problem przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego 
PM10 na terenie województwa lubuskiego w strefach:
m. Gorzów Wlkp. (lata 2005-2008), powiat wschowski 
(2005 r.) oraz powiat nowosolski (2006 r.). 

Przekroczony poziom docelowy benzo(a)pi-
renu zawartego w pyle zawieszonym PM10 stanowił 
podstawę zaliczenia do klasy C dwóch stref woje-
wództwa lubuskiego: m. Zielona Góra i nowosolsko-
wschowskiej. Stężenie benzo(a)pirenu zawartego 
w pyle PM10 mierzone jest na obszarze województwa 
lubuskiego od 2007 roku. Również w 2008 roku zano-
towano przekroczenie normowanej wartości średnio-
rocznej w ww. strefach. W 2007 roku przekroczony 

również został poziom docelowy kadmu w powietrzu 
w strefie żarsko-żagańskiej – problem ten nie wystąpił 
w kolejnym roku prowadzonych badań.

W zakresie stężenia ozonu w powietrzu (8-godz. 
średniej kroczącej) przekroczony został poziom doce-
lowy i na tej podstawie strefę – województwo lubuskie 
– zaliczono do klasy C. Stwierdzono również stężenia 
ozonu przekraczające poziom celu długoterminowe-
go. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego za-
wartości ozonu w powietrzu, zgodnie z ustawą Prawo 
ochrony środowiska, winno być jednym z celów wo-
jewódzkiego programu ochrony środowiska. Poziom 
docelowy stężenia ozonu nie został dotrzymany rów-
nież w 2007 roku.

W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w po-
wietrzu występujcych w 2008 r. na obszarze wojewódz-
twa lubuskiego, dokonanej pod kątem ochrony roślin 
obszar województwa lubuskiego sklasyfikowano jako 
strefę klasy C, wskazaną do opracowania programu 
ochrony powietrza (POP), z powodu przekroczenia 
poziomu docelowego ozonu w powietrzu. Również 
w roku 2007 strefa – województwo lubuskie – została 
wskazana do opracowania POP ze względu na stęże-
nia ozonu przekraczające poziom docelowy.

Ponadto stwierdzono stężenia ozonu (wskaź-
nika AOT40) przekraczające poziom celu długoter-
minowego. Osiągnięcie poziomu celu długotermino-
wego zawartości ozonu w powietrzu, zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska, winno być jednym z ce-
lów wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska dla wszystkich stref, w których stwierdzono 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelo-
wych winien być określony program ochrony powie-
trza, mający na celu osiągnięcie ww. poziomów sub-
stancji w powietrzu. 

Należy dodać, że wyniki oceny stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 występujących w 2008 r. w stre-
fie miasta Gorzów Wlkp. stanowią potwierdzenie ko-
nieczności wdrożenia działań naprawczych określo-
nych w programie ochrony powietrza opracowanym 
przez Wojewodę Lubuskiego w 2007 r. – w związku 
z wynikami wcześniejszych ocen za lata 2005-2006.

Ekopaliwo – wierzba energetyczna
(fot. archiwum WIOŚ Zielona Góra)
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Ze względu na ochronę zdrowia ludzi

35/82 - -

m. Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.

ul. Kos. Gdyńskich

pył

zawieszony

PM10

stężenie

średnioroczne

[µg/m3]

40/42,5

- -

m. Zielona Góra
Zielona Góra

ul. Krótka
benzo(a)piren -

stężenie

średnioroczne

[ng/m3]
1,0 /1,73

-

nowosolsko-
wschowska

Wschowa
ul. K. Wielkiego

-

stężenie
średnioroczne

[ng/m3]
1,0 /1,33

-

Zielona Góra
ul. Krótka

- 1*/11**

Gorzów Wlkp.
ul. Kos. Gdyńskich

- 1*/6**

Świebodzin - 1*/1**

województwo
lubuskie

Smolary Bytnickie

ozon -

25*/30** -
średnia z 3lat

1*/24**

Ze względu na ochronę roślin

województwo
lubuskie

Smolary Bytnickie ozon -

AOT40 -
średnia z 4 lat
(dla okresu
V - VII)
[µg/m3h]

18000/21688

AOT40 -
średnia z 4 lat

[µg/m3h]
6000/21688

benzo(a)piren

(dla okresu
V - VII)

Strefa

podlegająca

ocenie

Lokalizacja

stacji

pomiarowej

Nazwa

substancji

Poziom

docelowy

substancji

w powietrzu /

wielkość

pomierzona

Poziom celu

długotermino-

wego

substancji

w powietrzu/

wielkość

pomierzona

Dopuszczalna
częstość

przekraczania
poziomu

dopuszczalnego
średniodobowego

w roku
kalendarzowym /

liczba
przekroczeń

w 2008 roku

Tabela 2.1. Zestawienie dotyczące przekroczeń poziomów substancji w powietrzu, określonych ze względu na ochronę zdro-
wia ludzi i ochronę roślin – na obszarze województwa lubuskiego w 2008 roku 

Kolektory słoneczne – pompy ciepła
(fot. archiwum WIOŚ Zielona Góra)

* Dopuszczalna ilość przekroczeń poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego
** Liczba epizodów z wart. >=120 μg/m3 (max 8h średnie kroczące)
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Pomiary imisji przeprowadzone w 2008 roku 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
oraz Inspekcję Sanitarną podobnie jak w latach ubie-
głych wykazały, iż wysokie stężenia pyłu zawieszonego 
PM10 są jednym z głównych problemów w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza w woj. lubuskim.

Na obszarze strefy miasta Gorzów Wlkp. 
stwierdzono ponadnormatywną liczbę przekroczeń 
dopuszczalnego: poziomu 24-godzinnego i średnio-
rocznego stężenia pyłu drobnocząsteczkowego PM10. 
Na obszarze tej strefy uzasadnionym jest dalsze wy-
konywanie pomiarów stężeń pyłu zawieszonego (op-
tymalnie – z wykorzystaniem referencyjnej metody 
wagowej) – dla monitorowania kształtowania się tego 

zanieczyszczenia w powietrzu i określenia efektów 
podejmowanych działań naprawczych zgodnych z 
opracowanym programem ochrony powietrza.

Stwierdzono również stężenia ozonu oraz 
benzo(a)pirenu przekraczające określone wartości 
stężeń docelowych, wymagające opracowania progra-
mów naprawczych. 

Przekroczony został poziom celu długotermi-
nowego zawartości ozonu w powietrzu, określony ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu 
na ochronę roślin. Zgodnie z ustawą Prawo ochro-
ny środowiska osiągnięcie tego poziomu winno być 
jednym z celów wojewódzkiego programu ochrony 
środowiska.

Oprac. Magdalena Krauze–Biernaczyk
Paula Czarniecka

LataNazwa strefy 2005 2006 2007 2008
m. Zielona Góra BaP BaP
m. Gorzów Wlkp. PM10 PM10 PM10 PM10
pow. wschowski PM10
pow. nowosolski PM10
nowosolsko-wschowska BaP BaP
żarsko-żagańska Cd
województwo lubuskie O3 O3

Tabela  2.2. Zestawienie przekroczeń poziomów: dopuszczalnych, docelowych oraz celu długoterminowego substancji
 w powietrzu w latach 2005-2008 

Elektociepłownia „Zielona Góra” S.A. – wyposażona w blok gazowo-parowy
(fot. archiwum WIOŚ Zielona Góra)



Ochrona wód

19

O
ch

ro
na

w
ód

III. Ochrona wód

Oczyszczalnia ścieków w Gubinie
(fot. archiwum WIOŚ Zielona Góra)
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Jakość wód na terenie województwa lubuskie-
go jest determinowana poborem wody, odprowadza-
niem do wód ścieków komunalnych i przemysłowych 
oraz dopływem zanieczyszczeń z tzw. źródeł prze-
strzennych. Ze względu na tranzytowe i przygranicz-
ne położenie znaczący wpływ na jakość wód na tere-
nie województwa wywierają różnego rodzaju źródła 
zanieczyszczeń usytuowane na terenie województw: 
śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskie-
go, a także Czech i Niemiec. 

W ostatnich latach nastąpiło zmniejszenie 
presji przemysłowych źródeł zanieczyszczeń wskutek 
restrukturyzacji przemysłu oraz w związku z ograni-
czeniem ilości ścieków nie oczyszczanych wprowadza-
nych do wód ze źródeł przemysłowych. Ograniczono 
także wpływ ścieków komunalnych, poprzez budo-
wę nowoczesnych, wysokosprawnych oczyszczalni 
ścieków oraz modernizację oczyszczalni istniejących.    
W efekcie wzrosło znaczenie presji zanieczyszczeń, 
których źródła zlokalizowane są na terenach wiej-
skich. Bardzo istotne, szczególnie dla jakości wód 
mniejszych rzek i cieków, są występujące na tych tere-
nach dysproporcje pomiędzy wyposażeniem miejsco-
wości w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. 

Pobór wody na potrzeby gospodarki i lud-
ności w województwie lubuskim w latach 2004-2008 
utrzymywał się na zbliżonym poziomie, wahając 
się od 98,1 hm3 w 2005 roku, gdy był najniższy, do 
109,6 hm3 w 2008 r. (najwyższy). W ogólnym pobo-

1.  Pobór wody i ilość ścieków

rze wód średnio ponad 52 % stanowił pobór do sie-
ci wodociągowej. Największy pobór związany z eks-
ploatacją sieci wodociągowej miał miejsce w 2006 r. 
(53,4 % ogólnego poboru), najmniejszy – w 2004 r. 
(51,7 %). W badanym przedziale czasowym systema-
tycznie wzrastał pobór wody do nawodnień w rolni-
ctwie i leśnictwie (z 33,2 hm3 w 2004 r. do 42,9 hm3 
w 2008 r.), wyjątek stanowił 2005 r., kiedy pobór ten 
nieznacznie zmniejszył się do 32 hm3. Wody pobra-
ne do celów produkcyjnych w całym rozpatrywanym 
okresie stanowiły 12–15,5 % poboru ogółem. W tym 
przypadku można zauważyć niewielką tendencję 
spadkową – od 15,5 % ogólnego poboru w 2004 roku, 
do 12 % w roku 2008 (wykres 3.1).

W latach 2004-2008 uległa zmniejszeniu ilość 
powstających ścieków komunalnych i przemysłowych. 
W 2004 r. wynosiła ona ogółem 38,2 hm3, a w 2007 r. 
i 2008 r. – 36,0 hm3. Ilość odprowadzanych ścieków 
przemysłowych zmniejszyła się w tym okresie o ok. 
13,6 %, a ilość powstających ścieków komunalnych 
była niższa o ok. 4 % w stosunku do 2004 roku (wy-
kres 3.2).

Spośród wszystkich ścieków wymagających 
oczyszczania w 2004 roku 9,8 % stanowiły ścieki nie 
poddawane oczyszczaniu. W latach 2005-2006 ilość 
ta spadła do 8,3 %, natomiast w 2008 r. do 5,1 %. 
W omawianym okresie wzrosła do 94,9% (w 2008 r.) 
ilość ścieków oczyszczanych w stosunku do całkowitej 
ilości powstających ścieków (wykres 3.3).

Wykres 3.1.  Pobór wody na potrzeby gospodarki narodo-
wej i ludności w latach 2004-2008 w woje-
wództwie lubuskim (źródło: GUS)
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Wykres 3.2.  Ścieki przemysłowe i komunalne wymagają-
ce oczyszczania odprowadzane do wód lub do 
ziemi w latach 2004-2008 w województwie 
lubuskim (źródło: GUS)
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Wykres 3.3.  Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi w latach 2004-2008 
w województwie lubuskim (źródło: GUS)

Oprócz punktowych „zrzutów” ścieków, istot-
nym dla jakości wód problemem są przestrzenne 
źródła zanieczyszczeń – opady atmosferyczne wpro-
wadzające zanieczyszczenia z powietrza oraz spływy 
powierzchniowe, z pól, pastwisk i łąk, które stano-
wią znaczące źródło substancji biogennych (głównie 
związków azotu i fosforu), odpowiedzialnych za eu-
trofizację wód powierzchniowych. 

Lata 2004–2008 w województwie lubuskim 

2.  Zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych 

cechowały się wzrastającym zużyciem nawozów 
w przeliczeniu na czysty składnik w odniesieniu do 
roku gospodarczego, wyrażone w kg/ha użytków rol-
nych (wykres 3.4). Największe zużycie obserwowano 
dla nawozów sztucznych, dla których wartości wskaź-
nikowe oscylują pomiędzy 111,9 a 140,4 kg/ha, a na-
stępnie: nawozów wapniowych (33,5 – 42,2 kg/ha) 
oraz obornika (17,9 – 19,7 kg/ha).

Wykres 3.4. Zużycie nawozów sztucznych (NPK), wapniowych i obornika w przeliczeniu na czysty składnik w latach 
2004-2008 w województwie lubuskim (źródło: GUS)
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W 2008 r. przeprowadzono pierwszą ocenę 
stanu wód rzek na podstawie rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dz. U. nr 162 poz. 1008). „Ocenę stanu wód w do-
rzeczach za 2007 r. w układzie województw” wykonał 
Ośrodek Monitoringu Jakości Wód IMGW w Kato-
wicach - w oparciu o wyniki  badań monitoringowych 
wykonanych w 2007 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w pierwszym 
etapie dokonano oceny stanu/potencjału ekologiczne-
go jednolitych części wód (JCW), polegającej na skla-
syfikowaniu elementów biologicznych oceny jakości 
wód oraz wspierających tą ocenę wskaźników fizyko-
chemicznych. Stan ekologiczny naturalnych JCW na 
terenie województwa lubuskiego był zróżnicowany 
i kształtował się między stanem słabym a stanem do-
brym, przy czym dominował stan ekologiczny umiar-
kowany (mapa 3.1). O wynikach oceny stanu ekolo-
gicznego wód najczęściej decydowały przekroczenia 
granicznych (tj. określonych dla II klasy jakości wód 
powierzchniowych) wartości niektórych wskaźników 
fizykochemicznych, takich jak: tlen rozpuszczony, 
azot Kjeldahla i azot azotynowy.

3.  Stan wód powierzchniowych

Mapa  3.1.  Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych 
części wód rzek na obszarze woj. lubuskiego 
w 2007 r. (wg OMJW IMGW w Katowicach)

Ocena stanu chemicznego dokonana na pod-
stawie analizy wskaźników charakteryzujących wy-
stępowanie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, w tym tzw. substancji priory-
tetowych (między innymi: niektóre metale ciężkie, 
tj. kadm, nikiel, ołów i rtęć oraz wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne) wskazywała na dobry 
stan chemiczny większości JCW (mapa 3.2). 

Potencjał ekologiczny, wyznaczany dla sztucz-
nych i silnie zmienionych części wód, przeważnie 
utrzymywał się na umiarkowanym poziomie, podob-
nie jak stan ekologiczny (mapa 3.3).

Ogólny stan jednolitych części wód rzek, 
uwzględniający wyniki klasyfikacji stanu lub poten-
cjału ekologicznego oraz wyniki klasyfikacji stanu 
chemicznego, jest zły - nieomal na całym obszarze 
województwa (mapa 3.4). Warunkiem stwierdzenia 
dobrego stanu wód jest osiągnięcie przez nie bardzo 
dobrego lub co najmniej dobrego stanu ekologiczne-
go (dla wód sztucznych i silnie zmienionych – poten-
cjału ekologicznego dobrego lub powyżej dobrego) 
oraz dobrego stanu chemicznego (wg zał. nr 10 do 
ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 
sierpnia 2008 r.).

Mapa  3.2. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych 
części wód rzek na obszarze woj. lubuskiego 
w 2007 r. (wg OMJW IMGW w Katowicach)
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Jez. Niesulickie
(fot. archiwum WIOŚ Zielona Góra)

Mapa 3.3. Klasyfikacja potencjału ekologicznego silnie zmie-
nionych jednolitych części wód rzek na obszarze 
woj. lubuskiego w 2007 r. (wg OMJW IMGW w 
Katowicach)

Mapa 3.4. Klasyfikacja stanu jednolitych części wód rzek 
w 2007 r. (wg OMJW IMGW w Katowicach)

Mapa 3.5. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części 
wód jezior badanych w 2007 r. (wg oceny oprac. 
przez Instytut  Ochrony Środowiska w Warszawie) 
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Wstępna ocena jakości wód na podstawie badań 
wykonanych w 2008 r. – w odniesieniu do rzek opracowa-
na w skali kraju przez Ośrodek Monitoringu Jakości Wód 
IMGW w Katowicach, kształtuje się podobnie jak ocena wy-
konana za 2007 rok. Jedynie stan ekologiczny przedstawia 
się nieco odmiennie, wahając się od stanu bardzo dobrego 
do złego, przy czym nadal przeważa stan umiarkowany.  

Wyniki oceny przedstawiono w tabelach i na wy-
kresach (wykres 3.5-3.8). Jak już wspomniano jest to wstęp-
na, orientacyjna ocena, która może ulec zmianie w wyniku 
dalszych prac. Jest ona również niepełna z powodu braku 
możliwości uwzględnienia w klasyfikacji wód danych o ja-
kości elementów biologicznych niektórych JCW, w związku 
z kontynuacją prac nad ich oceną.

Wykres 3.5. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w woj. lubuskim w 2008 r. (wg wstępnej oceny 
stanu wód opracowanej przez OMJW IMGW w Katowicach)

Wykres 3.6. Klasyfikacja potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w woj. lubuskim w 2008 r. (wg wstępnej 
oceny stanu wód opracowanej przez OMJW IMGW w Katowicach)

Wykres 3.7. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzek w woj. lubuskim w 2008 r. (wg wstępnej oceny 
stanu wód opracowanej przez OMJW IMGW w Katowicach)

Wykres 3.8. Ogólna ocena stanu jednolitych części wód rzek w woj. lubuskim w 2008 r. (wg wstępnej oceny stanu wód 
opracowanej przez OMJW IMGW w Katowicach)
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Na podstawie wyników badań rzek oraz jezior 
z lat 2004-2007 został oceniony stopień zagrożenia 
wód eutrofizacją spowodowaną „zrzutem” ścieków 
komunalnych. Oceny dokonano w oparciu o roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednoli-
tych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1008) w 97 punktach pomiarowo-kontrolnych 
na rzekach oraz w 36 na jeziorach. O stopniu eutro-
fizacji wód decydowały elementy biologiczne (chloro-
fil „a”, fitobentos – wskaźnik okrzemkowy, makrofity 
– Makrofitowy Indeks Rzeczny) oraz elementy fizy-
kochemiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ogólny wę-
giel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 

azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny). Przekroczenie 
wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników 
decydowało o tym, że wody w punkcie pomiarowo-
kontrolnym zostały uznane za eutroficzne.

Zgodnie z powyższym, eutrofizację stwierdzo-
no w 76 % ppk na rzekach oraz w 53 % jezior (mapy 
3.6 i 3.7). Badania wykazały zróżnicowaną jakość wód 
akwenów na obszarze województwa lubuskiego; na 
północy – większość spośród monitorowanych jezior 
cechuje się wodami dobrej jakości, natomiast akwe-
ny położone w południowej części województwa są 
bardziej zeutrofizowane. Wskaźnikami decydującymi 
o jakości wód jezior są głównie związki azotu i fosfo-
ru.
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Mapa 3.6.  Ocena eutrofizacji wód rzek spowodowanej przez źródła komunalne, za lata 2004-2007 (źródło: WIOŚ)
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Mapa 3.7. Ocena eutrofizacji wód jezior spowodowanej przez źródła komunalne, za lata 2004-2007 (źródło: WIOŚ)

Przeprowadzona ocena zmienności wybra-
nych wskaźników jakości wód w punktach pomiaro-
wo-kontrolnych usytuowanych na zamknięciu zlewni 
głównych rzek wykazała, że w omawianym okresie 
średnie roczne stężenia zanieczyszczeń organicznych 
wyrażonych w BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie 
tlenu), w punktach pomiarowo-kontrolnych usytuo-
wanych na zamknięciu zlewni głównych rzek, kształ-
towały się na niskim poziomie tj. poniżej 6 mg O2/l 
(wykres 3.9). Podobnie przedstawiała się sytuacja 
w zakresie ogólnej zawartości związków azotu (stę-

żenia azotu ogólnego nie przekraczały wartości gra-
nicznej tj. 10 mg N/l (wykres 3.10). Stężenia fosforu 
ogólnego kształtowały się również na zadowalającym 
poziomie (poniżej  0,4 mg P/l), tylko w jednym przy-
padku przekraczając wartość graniczną (wykres 3.11). 
Stężenia kadmu kształtowały się na poziomie znacznie 
poniżej wartości granicznych, określonych w zależno-
ści od twardości wody (≤0,00045 – 0,0015 mg/l) (wy-
kres 3.12). Podobnie - średnie roczne stężenia niklu 
nie przekraczały wartości granicznej określonej dla 
wód rzecznych tj. 0,02 mg Ni/l (wykres 3.13). 
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Wykres 3.9. Średnie roczne wartości BZT5 w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych w województwie lubuskim 
w latach 2004-2008 (źródło: WIOŚ)

Wykres 3.10. Średnie roczne stężenia azotu ogólnego w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych w województwie 
lubuskim w latach 2004-2008 (źródło: WIOŚ) 

Wykres 3.11. Średnie roczne stężenia fosforu ogólnego w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych w województwie 
lubuskim w latach 2004-2008 (źródło: WIOŚ) 
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Wykres 3.12. Średnie roczne stężenia kadmu w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych w województwie lubuskim 
w latach 2004-2008 (źródło: WIOŚ) 

Wykres 3.13. Średnie roczne stężenia niklu w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych w województwie lubuskim 
w latach 2004-2008 (źródło: WIOŚ) 
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Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na 
obszarze województwa lubuskiego, według danych 
GUS, w latach 2004-2008 przedstawia wykres 3.14.

Z porównania tego wynika, że stan zasobów 
eksploatacyjnych w województwie utrzymywał się 
w rozpatrywanych latach na podobnym poziomie. 
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych wojewódz-
twa w 2004 r. jak i w 2008 r. stanowiły 4,8 % zasobów 
eksploatacyjnych wód podziemnych w kraju. Wody 
podziemne na terenie województwa pobierane są 
głównie z piętra czwartorzędowego – ponad 92 % 
zasobów znajduje się w obrębie warstw tego piętra. 
Wody podziemne z utworów trzeciorzędowych sta-
nowią 7,7 % zasobów. Wody podziemne w starszych 
utworach (w tym wypadku w kredzie) stanowią uła-
mek procenta zasobów.

4.  Stan wód podziemnych

Wykres 3.14. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych wo-
jewództwa lubuskiego w latach 2004-2008

Wykres 3.15. Pobór wód podziemnych do celów produk-
cyjnych i eksploatacji sieci wodociągowych 
w latach 2004-2007 w województwie lubu-
skim

Pobór wód podziemnych do celów produkcyj-
nych i eksploatacji sieci wodociągowych utrzymywał 
się na zbliżonym poziomie w całym rozpatrywanym 
okresie. W 2004 r. pobór wód podziemnych na cele 
produkcji stanowił 3,5 % wielkości poboru na ten cel 
w kraju, zaś na cele zaopatrzenia sieci wodociągowych 
3,4 %. W 2007 r. proporcje te nie zmieniły się. Woje-
wództwo lubuskie pod względem zasobów eksploata-
cyjnych wód podziemnych znajduje się w środku listy 
województw, natomiast pobór wody na obydwa ww. 
cele jest najniższy w kraju (dane GUS z 2007 r.).

Województwo lubuskie w roku 2008 objęte 
było monitoringiem operacyjnym, który prowadzony 
jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich 
jednolitych części wód podziemnych uznanych za 
zagrożone niespełnieniem określonych dla nich ce-
lów środowiskowych oraz w celu ustalenia długoter-
minowych tendencji wzrostowych stężenia wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych działalnością czło-
wieka. Większość punktów monitoringowych zlokali-
zowana była w powiatach żarskim, krośnieńskim i słu-
bickim (mapa 3.8). Wyniki uzyskane z tych pomiarów 
wskazują, iż większość otworów badawczych cechuje 
się wodami II i III klasy, co związane jest z przekro-
czeniami dopuszczalnych stężeń manganu, amoniaku 
oraz wartości pH.

W całym rozpatrywanym okresie 2004–2008 

badania jakości wód podziemnych prowadzone były 
w punktach monitoringu diagnostycznego i opera-
cyjnego. W związku ze zmianą systemu wyznaczania 
punktów do oceny i sposobu oceny jakości wód pod-
ziemnych, wynikającego z wdrażania do prawa pol-
skiego Ramowej Dyrektywy Wodnej, które począwszy 
od 2004 r. trwało praktycznie do 2008 r., o ciągło-
ści badań można mówić jedynie w przypadku kilku 
punktów, które zostały, w związku z prowadzonym 
w ubiegłych latach rozpoznaniem hydrogeologicz-
nym, wyznaczone jako punkty monitoringu krajowe-
go. 

W tabeli 3.1 przedstawiono jakość wód pod-
ziemnych badanych w latach 2004-2008 na terenie 
województwa lubuskiego.
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Mapa 3.8. Lokalizacja punktów monitoringu operacyjnego wód podziemnych w 2008 r. wraz z numerami otworów
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Rok badań/klasa czystości wód
Nr

punktu
Nazwa punktu

Rodzaj

wód
JCWP

2004 2005 2006 2007
2008/

czerwiec

2008/

wrzesień

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
353 Dzikowice G b.d. V III

355 Włostów G b.d. IV III

356 Łagów Lubuski G b.d. V V

490 Rudnica-1 W/Tr 41 IV IV IV IV

491 Rudnica-2 G 41 III II III III

492 Rudnica-3 G 41 I III

539 Gorzów Wlkp. G 26 IV V V IV

541 Międzyrzecz G 61 IV IV

792 Wysokie-1 W/Tr 66 III III IV IV

793 Wysokie-2 G 66 III III III III

795 Kargowa W 71 III III III IV

942 Rudnica-p G 41 I III

1065 Żagań G 69 IV III IV III

1123 Wschowa W 71 III III III III

1147 Krosno
Odrzańskie

G 66 II III II

1148 Glinka Górna G 68 IV III IV III III

1148 Lubsko G 68 IV

1769
Krosno
Odrzańskie

G 66 IV II

1830 Chartów W 41 IV IV

1833 Jasień G 68 IV IV V IV
1834 Nowe Żabno G 66 III IV

2023 Gościm G 36 II II

2024 Górki Noteckie G 36 II II

2200 Rybojedzko W/Tr 59 IV

2307 Dobrzyń W/Tr 88 III III III

2308 Dobrzyń G 88 IV V III

2335 Przewóz W/Tr 67 V IV IV

2336 Przewóz G 67 IV IV IV

2340 Strzegów W/Tr 67 IV

2341 Strzegów W 67 IV III III

2342 Strzegów W 67 III II II

2343 Strzegów W/Tr 67 II

2344 Strzegów W/Tr 67 IV III III

2544 Jartypory W 41 II II

2545 Tończa W 41 III III

2546 Łochów W 41 II II

2575 Przychów W 67 IV II II

2576 Sękowice G 67 IV II III

2577 Biecz G 67 III II II

2578 Zasieki G 67 II I I

2579 Rytwiny W 68 III II II

2580 Drzeniów W 68 III II III

2581 Jasień G 68 III II II

2582
Mirostowice
Dolne

G/Tr 68 III III III

2583 Olbrachtów W 68 III III III

2584 Drożków W/Tr 68 III II II

2584 Drożków W/Tr 68 III II II

2585 Olszyniec W/Tr 68 II II II

2586 Czaple G 68 IV III III

2587 Przewoźniki G 68 IV III III

Objaśnienia: JCWP – Jednolita Część Wód Podziemnych, b.d. – brak danych, G – wody gruntowe, W – wody wgłębne, Tr –
wody ujmowane z piętra trzeciorzędowego, zacieniowane komórki oznaczają brak badań w danych latach

Tabela 3.1. Jakość wód podziemnych badanych w województwie lubuskim w latach 2004-2008 
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Wykres 3.16. Udział procentowy poszczególnych klas czystości wód podziemnych badanych w latach 2004-2008
 na terenie województwa lubuskiego

Tabela 3.1 i wykres 3.16 wskazują, że w kolej-
nych latach jakość wód podziemnych ogólnie uległa 
poprawie. Zwraca uwagę wyraźny wzrost wód II kla-
sy, a spadek wód IV klasy czystości w 2007 i 2008 r. 
Należy jednak zaznaczyć, że w poszczególnych la-
tach były badane inne punkty i trudno o wiarygodną 
ocenę na podstawie tak określonego zbioru danych. 
Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym 
w zakresie prowadzenia monitoringu wód podziem-
nych oraz oceny ich jakości, badania stanu chemicz-
nego wód podziemnych prowadzi się oceniając ich 
jakość w jednolitych częściach wód podziemnych. 
Zbiór danych dotyczących jakości wód w wybranych 
JCWP nie obejmuje całego rozpatrywanego okresu, 
tj. lat 2004-2008, a jedynie okres 4-letnich badań. 
Ocena stanu chemicznego badanych JCWP wymaga 
dłuższego okresu badawczego niż 3-4 lata (biorąc po 
uwagę, że w obrębie roku kalendarzowego chemizm 
wód w tym samym otworze potrafi zmieniać się o kla-

sę czystości, co wynikać może chociażby z sezonowych 
wahań zwierciadła wody w obrębie warstwy wodonoś-
nej). Jedynie badania długookresowe pozwolić mogą 
na ocenę przyczyn zmian jakości wód w obrębie bada-
nego piętra wodonośnego i na wyciąganie wniosków 
odnośnie ewentualnej presji antropogenicznej w ob-
szarach zasobowych monitorowanych otworów. 

Najczystsze wody podziemne znajdowały się 
w obrębie JCWP nr 36 oraz części JCWP nr 67 i 68. 
Słabsze jakościowo wody występowały we wgłębnych 
wodach JCWP nr 41, w wodach gruntowych JCWP 
nr 26, w wodach JCWP nr 59, 61, 66, 69, 71 i 88 oraz 
w części JCWP nr 67 i 68. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że jakość chemizmu wód podziemnych obniżają 
wskaźniki, które poza nielicznymi wyjątkami nie zo-
stały zaliczone do toksycznych. Nie powodowały tego 
metale ciężkie. W tabeli 3.2 zawarto wykaz wskaźni-
ków, które obniżyły do V klasy jakość wód podziem-
nych w poszczególnych punktach badawczych.

Nr

punktu

Nazwa

punktu
Rok badań Wskaźnik Jednostka

Wartości graniczne

dla V klasy

Wartości

otrzymane

353 Dzikowice 2004 azotyny mg/dm3 >0,25 0,28

azotyny mg/dm3
>0,25 0,36

azotany mg/dm3
>100 1332004

potas mg/dm3
>20 24,67

356
Łagów

Lubuski

2005 azotany mg/dm3
>100 128

siarczany mg/dm3
>500 771

2005
żelazo ogólne mg/dm3

>5 11,02

wapń mg/dm3
>300 430

żelazo ogólne mg/dm3
>5 6,4

siarczany mg/dm3
>500 835

539
Gorzów

Wlkp.
2006

wodorowęglany mg/dm3
<25 lub >400 466

azotyny mg/dm3
>1 1,35

1833 Jasień 2008/czerwiec
potas mg/dm3

>20 77,3

2308 Dobrzyń 2008/czerwiec azotyny mg/dm3
>1 1,22

2335 Przewóz 2007 amoniak mg/dm3
>3 5,53

Tabela 3.2. Wskaźniki i substancje, które zadecydowały o złej jakości wody w wybranych punktach badawczych
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W tabeli zacieniowano komórki ze wskaźnika-
mi zaliczonymi do wskaźników toksycznych, zgodnie 
z obowiązującym od 2008 r. rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 
Nr 143, poz. 896). Należy podkreślić, że w ww. roz-
porządzeniu zmieniła się, w stosunku do obowiązują-
cej od 2004 r. klasyfikacji wód podziemnych, granica 
stężenia azotynów dla V klasy (z >0,25 do >1 mg/l). 

Wody podziemne o najniższej jakości wystę-
powały w Łagowie Lubuskim i Gorzowie Wlkp. Ba-
dania wskazują na trwałe zanieczyszczenie obszaru 
zasobowego tych ujęć spowodowane dopływem za-
nieczyszczeń lub nadmierną eksploatacją ujęć, albo 
obiema przyczynami łącznie.

Na obszarze województwa lubuskiego w ob-
rębie poziomów wodonośnych o zwierciadle swobod-

Aktualnie na terenie województwa lubuskiego 
funkcjonuje 86 oczyszczalni ścieków. Ich łączna prze-
pustowość wynosi 235 tys. m3/d. W latach 2000-2008 
wybudowano lub zmodernizowano 26 oczyszczalni 
ścieków. Wszystkie nowo wybudowane lub zmoderni-
zowane oczyszczalnie są oczyszczalniami mechanicz-
no-biologicznymi wykorzystującymi metodę osadu 
czynnego, z możliwością redukcji związków fosforu 
(np. poprzez dozowanie PIX-u lub PAX-u). Należy 
podkreślić, że coraz częściej stosowane jest wykorzy-
stanie ścieków do celów rolniczych, np. do nawadnia-
nia plantacji wierzby energetycznej. Wśród zmoder-
nizowanych w ostatnich latach oczyszczalni wyróżnić 
należy obiekt wybudowany w m. Sława, gdzie oczysz-
czane ścieki nie są kierowane już bezpośrednio do 
odbiornika (stanowiła go rz. Czernica i dalej Jezioro 
Sławskie), lecz przepompowywane na odległość 3 km 
na dodatkowo wybudowane pola filtracyjne.

W latach 2004-2008 systematycznie wzrastała 
liczba ludności przyłączonej do oczyszczalni ścieków. 
W 2004 roku liczba ta stanowiła 62,7 %, natomiast 
w roku 2008 - 68,4 % ogółu społeczeństwa. W oma-
wianym okresie ograniczeniu uległa ilość osób przy-
łączonych do oczyszczalni mechanicznych na rzecz 
oczyszczalni biologicznych, w szczególności z trzecim 
stopniem oczyszczania ścieków. W 2004 roku 43,3 % 
ludności była obsługiwana przez oczyszczalnie z pod-
wyższonym usuwaniem biogenów, w 2008 r. liczba ta 
stanowiła natomiast 48,8 % (wykres 3.17).

5.  Działania podejmowane na rzecz ochrony wód

Zasadniczą przyczyną wzrostu liczby ludności 
przyłączonej do oczyszczalni mechaniczno-biologicz-
nych jest nie tyle budowa nowych obiektów, czy też 
modernizacja już istniejących, co rozbudowa zbior-
czych systemów kanalizacyjnych obejmujących swym 
zasięgiem również ośrodki wiejskie. Jest to w dużej 
części efekt wykorzystania środków finansowych Unii 
Europejskiej w ramach realizacji Krajowego Progra-
mu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Oprac. Stanisław Mojszczyn
Liliana Słowińska

nym (wody gruntowe) w roku hydrologicznym 2008 
(listopad 2007 – październik 2008) przeważały punk-
ty ze stanami niższymi niż miarodajne dla wielolecia 
1991–2005, przy czym poziom wód podziemnych 
o  zwierciadle swobodnym mieścił się w zakresie sta-
nów średnich. Zagrożenie niżówką (susza gruntowa) 
była stwierdzona przez większość część roku hydro-
logicznego 2008 (kwartał I, III i IV) natomiast w II 
kwartale (luty 2008 r. – kwiecień 2008 r.) przeważały 
punkty, w których nie stwierdzono zagrożenia ni-
żówką. W punktach badawczych wód podziemnych 
o zwierciadle napiętym przez większą część roku hy-
drologicznego 2008 przeważały punkty, które sytuo-
wały się w strefie stanów niskich, jedynie w II kwarta-
le przeważały punkty ze strefy stanów średnich.

Oprac. Tomasz Parada
Przemysław Susek

Wykres 3.17. Ludność w województwie lubuskim przy-
łączona do oczyszczalni ścieków - w latach 
2004-2008 (źródło: GUS)
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Panorama Odry
(fot. Przemysław Susek)
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Wykres 4.1. Liczba zarejestrowanych pojazdów w latach 2004-2008 w województwie lubuskim, przy założeniu, 
że  wartość wskaźników w 2004 roku odpowiada 100% (źródło: GUS)

Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest 
czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na jakość 
warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. 
Nadmierny hałas może wywoływać wiele negatyw-
nych skutków dla jakości życia i zdrowia ludzkiego. 

Większość kontrolowanych podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą na terenie woje-
wództwa lubuskiego powoduje emisję hałasu uciążliwą 
tylko dla najbliższego otoczenia. Głównym czynni-
kiem uciążliwości akustycznej na terenach zabudo-

wy mieszkaniowej jest ruch pojazdów ciężkich. Ilość 
zarejestrowanych pojazdów w województwie (wykres 
4.1), a w szczególności pojazdów ciężarowych, rośnie 
systematycznie. Wzrastająca ilość pojazdów przekłada 
się na wzmożone natężenie ruchu lokalnego i tranzy-
towego oraz powoduje rosnące zagrożenie hałasem 
komunikacyjnym.

W latach 2004-2008 zbadano 48 odcinków 
dróg o łącznej długości 48,2 km oraz skontrolowano 
248 zakładów przemysłowych.

Wzrost świadomości społecznej oraz znajo-
mości i egzekwowania prawa ochrony środowiska w 
zakresie ochrony przed hałasem skutkują tendencją 
malejącą przekroczeń dopuszczalnych wartości emisji 

hałasu przez obiekty przemysłowe, co ilustruje wy-
kres 4.2 przedstawiający procentowy udział obiektów 
przemysłowych przekraczających poziomy dopusz-
czalne hałasu.

Wykres 4.2. Rozkład przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla zakładów przemysłowych w województwie lubuskim   
w porze nocnej w latach 2004-2008 (źródło: WIOŚ)
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Pomiary hałasu komunikacyjnego w miastach 
wykazują, że przeważająca część terenów zabudowy 
mieszkaniowej sąsiadującej z głównymi ulicami jest na-
rażona na występowanie ponadnormatywnych pozio-
mów hałasu, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. 
Każdego roku badana zbiorowość odcinków dróg była 
inna, jednak pomimo tego zauważalne są pewne ten-

dencje. W porze dziennej najczęściej notowano prze-
kroczenia w zakresie od 1 do 15 dB. Z kolei dla pory 
nocnej charakterystyczne są wyższe wartości przekro-
czeń, zawierające się w przedziale od 10 do 20 dB. 
Natomiast w żadnym roku pomiarowym, zarówno 
w porze dziennej, jak i nocnej nie stwierdzono warto-
ści przekraczających 20 dB (wykres 4.3 i wykres 4.4). 

1. Źródła zagrożenia hałasem

2. Stan klimatu akustycznego i działania podejmowane na rzecz ochrony przed hałasem
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Wykres 4.3. Procent długości przebadanych w latach 2004-2008 odcinków ulic w miastach województwa lubuskiego, 
przy których emisja hałasu przekraczała poziomy dopuszczalne w porze dziennej (źródło: WIOŚ)
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Wykres 4.4. Procent długości przebadanych w latach 2004-2008 odcinków ulic w miastach województwa lubuskiego, 
przy których emisja hałasu przekraczała poziomy dopuszczalne w porze nocnej (źródło: WIOŚ)
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Prowadzone w 2008 r. działania kontrolne 
i badania monitoringowe wskazują, że dla oceny klima-
tu akustycznego najważniejsze są pomiary wykonywa-
ne w ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego. 
Głównym czynnikiem uciążliwości na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jest ruch pojazdów ciężkich (któ-
rego natężenie często tylko nieznacznie maleje w porze 
nocnej) i jedynym sposobem jej ograniczenia jest elimi-
nowanie go z obszarów gęstej zabudowy mieszkaniowej 
i innych terenów chronionych. Do czasu wybudowania 
autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic hałas 
można ograniczyć stawiając, tam gdzie jest to możliwe, 
ekrany akustyczne i progi spowalniające lub zwiększa-
jąc izolacyjność okien i zewnętrznych ścian budynków 
mieszkalnych. Wyniki monitoringu pozwalające ocenić 
zagrożenie hałasem w skali regionalnej mogą być rów-
nież wykorzystywane przez organy samorządu w dzia-
łaniach administracyjnych, np. przy sporządzaniu pla-
nów zagospodarowania przestrzennego.

Działalność kontrolna i interwencyjna WIOŚ 
w Zielonej Górze wykazuje dużą skuteczność w likwido-
waniu uciążliwości akustycznej obiektów prowadzących 
działalność gospodarczą. Skargi załatwiane są coraz częś-
ciej już na szczeblu gmin, a pomiary hałasu przeprowa-
dza się tylko w uzasadnionych przypadkach. Większość 
zakładów szybko dostosowuje się do obowiązujących 
norm (szczególnie po otrzymaniu decyzji o nałożeniu 

kary pieniężnej), a kontrole sprawdzające wykonywa-
ne po pewnym czasie wskazują, że problem uciążliwo-
ści hałasu został rozwiązany ostatecznie. Coraz częściej 
sprawy rozprzestrzeniania się hałasu rozpatrywane są 
na etapie planowania i lokalizacji inwestycji. Duże prob-
lemy w tym zakresie występują natomiast w przypadku 
zmian sposobu użytkowania obiektów. Projektowanie 
i budowa zabezpieczeń ograniczających hałas dopiero 
po zakończeniu inwestycji generuje dodatkowe, często 
bardzo wysokie, koszty.

Część rozpatrywanych interwencji dotyczących 
uciążliwości hałasowej ma źródło w występującej u nie-
których osób nadwrażliwości na dźwięki. Trudno jest 
obecnie znaleźć miejsca, do których nie dociera hałas 
wytwarzany przez urządzenia stworzone przez człowie-
ka (maszyny, pojazdy, samoloty). U osób, które mają 
uszkodzone komórki słuchowe albo zaburzenia w funk-
cjonowaniu włókien nerwowych odpowiedzialnych za 
przesyłanie bodźców z mózgu do komórek słuchowych, 
może wystąpić zjawisko głośnego słyszenia odgłosów 
o umiarkowanym w rzeczywistości natężeniu. Powo-
dem nadwrażliwości mogą być urazy akustyczne oraz 
niektóre choroby np. nadciśnienie, cukrzyca, nerwice.

Oprac. Jacek Wielhorski
Paula Czarniecka

Aleksandra Łobacz
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Mapa 4.1. Monitoring hałasu drogowego na terenie województwa lubuskiego w latach 2004-2008

ŻAGAŃ
ŻARY

ŚWIEBODZIN

SŁUBICE

SULĘCIN MIĘDZYRZECZ

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

ZIELONA GÓRA

GORZÓW WLKP.

KROSNO ODRZ.

NOWA SÓL WSCHOWA

130

131
132

132

137
137

137

138

138

138

151

158

158

160

160

282

287

289

289

292

296

297

315

12

12

12

22

22

24
24

27

27

29

31

32

32

32

279

2
2

3

3

3

3

292

12

Drogi wojewódzkie

Drogi krajowe

Skwierzyna

Sulechów

- 2006 r.- 2005 r.- 2004 r. - 2007 r. - 2008 r.



39

Pola elektromagnetyczne

39

P
o
l
a

e
l
e
k
t
r
o
m

a
g
n

e
t
y
c
z
n

e

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)

Pola elektromagnetyczne

39

P
o
l
a

e
l
e
k
t
r
o
m

a
g
n

e
t
y
c
z
n

e

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)

Pola elektromagnetyczne

39

Pola elektromagnetyczne

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)

Pola elektromagnetyczne

39

Pola elektromagnetyczne

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)

Pola elektromagnetyczne

39

Po
la

el
ek

tr
om

ag
ne

ty
cz

ne

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)

Pola elektromagnetyczne

39
Po

la
el

ek
tr

om
ag

ne
ty

cz
ne

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)

Pola elektromagnetyczne

39

Po
la

el
ek

tr
om

ag
ne

ty
cz

ne

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)

Pola elektromagnetyczne

39

Po
la

el
ek

tr
om

ag
ne

ty
cz

ne

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)

Pola elektromagnetyczne

39

Po
la

el
ek

tr
om

ag
ne

ty
cz

ne

V. Pola elektromagnetyczne

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych             
(fot. Jacek Wielhorski)



Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008

40

Tabela 5.1. Lokalizacja punktów pomiarowych oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
na obszarze województwa lubuskiego w 2008 r.

Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi ba-
dania monitoringowe poziomów pól elektromagne-
tycznych (PEM) w środowisku. W okresie od 2005-
2008 r. wykonano pomiary w ogółem 84 punktach 
pomiarowych, zlokalizowanych na terenach miej-
skich i wiejskich. W żadnym z badanych punktów nie 
stwierdzono występowania natężeń pól elektromag-
netycznych przekraczających normy. Na podstawie 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmierzone, 
uśrednione wartości nie przekraczają 30 % wartości 
poziomu dopuszczalnego (określonego w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych w środo-
wisku  oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów, Dz. U. Nr 192 z dnia 14 listopada 2003 r., 
poz. 1883). 

W 2008 roku badania poziomów pól elek-
tromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach 
pomiarowych na obszarze województwa lubuskie-
go.  Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. 
mieszkańców i  pozostałych miast oraz  tereny wiej-
skie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów 
badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizo-
wanych  w miejscach dostępnych dla ludności (zgod-
nie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska). Lokalizację punktów monito-
ringu i wyniki badań PEM w roku 2008 przedstawio-
no w tabeli 5.1.

1. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych

PTK Centertel (Orange) nr 4557

Centrum

PTC Era GSM 900

nr 41072

PTK Centertel, (Orange) UMTS

1
Zielona Góra

Plac Pocztowy 17
15°30´20" 51°56’14”

PTK Centertel, (Orange) GSM

1800

< 0,8

2
Zielona Góra

ul. Zawadzkiego 18
15°29’23” 51°55’49”

P4 Sp. z o.o.

nr ZGO 1015
< 0,8

3
Zielona Góra

ul. Energetyków 4
15°29’42” 51°57’10”

P4 nr ZGO 1017
< 0,8

Polkomtel Plus GSM nr BT 30683

ul. Wrocławska

P4 Sp. z o.o. Play UMTS

PTK Centertel (Orange) GSM

900, GSM1800 UMTS

4
Zielona Góra

ul. A. Struga 5
15°31’26” 51°55’47”

PTC Era GSM 900, GSM 1800

UMTS

< 0,8

Stacja bazowa telefonii

komórkowej nr 41088

P4 Sp. z o.o. Play UMTS5
Zielona Góra

ul. Podgórna 20
15°30’49” 51°56’23”

PTK Centertel (Orange) GSM

1800

< 0,8

6

Zielona Góra

ul. Szosa Kisielińska

2c

15°32’19” 51°56’17”

P4 nr ZGO 1024

< 0,8

7
Zielona Góra

ul. Wiśniowa 2
15°29’38” 51°55’48

P4 nr ZGO 1013
< 0,8

Stacja bazowa telefonii

komórkowej nr 4383 Zacisze

PTC Era GSM 900, GSM 1800

UMTS

8
Zielona Góra

ul. Prosta 13
15°28’30” 51°56’37”

PTK Centertel Orange

< 0,8

P4 Sp. z o.o. Play

nr GOR 1030

ul. Kwiatowa 55

Polkomtel GSM Plus nr 31517

ul. Spółdzielców 1-5
9

Gorzów Wlkp.

ul. Budowlanych 10
15°13’43” 52°13’43”

PTC Era GSM

nr 42118

ul. Spółdzielców 9-13

1,12

Nr

punktu

pom.

Miejsce badań
Długość

geograficzna

Szerokość

geograficzna

Instalacje w pobliżu

punktu pomiarowego*

Zmierzona

składowa

elektryczna**

[V/m]
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Tabela 5.1. Lokalizacja punktów... cd.

Nr

punktu

pom.

Miejsce badań
Długość

geograficzna

Szerokość

geograficzna

Instalacje w pobliżu

punktu pomiarowego*

Zmierzona

składowa

elektryczna**

[V/m]

Polkomtel GSM Plus nr BT 31602

ul. Dekerta 75-77

dz.nr 228/1

PTC Era GSM nr 42181

ul. Dekerta 75-77 dz.nr 228/1

10
Gorzów Wlkp.

ul. Czartoryskiego
15°14’34” 52°45’47”

P4 Sp. z o.o. Play nr GOR 1024

ul. Dekerta 87-89

1,15

PTK Centertel nr 4517 PG01

Gorzów PEC

ul. Niemcewicza
11

Gorzów Wlkp.

ul. Niemcewicza 24
15°12’27” 52°44’15”

P4 Sp. z o.o. Play

nr GOR 1008

ul. Stanisławskiego 2

1,02

PTK Centertel (Orange) nr 4501

ul.Podmiejska 2 (RON)

Polkomtel GSM Plus nr 33441

ul. Podmiejska Boczna 21 (RON)

Polkomtel GSM Plus nr 31510

ul. Podmiejska Boczna 21 (RON)

12
Gorzów Wlkp.

ul. Zubrzyckiego 13
15°15’20” 52°44’18”

PTC Era GSM nr 42011

ul. Zubrzyckiego 2a

1,79

PTK Centertel (Orange) nr 4502

ul. Sikorskiego 3-4

Polkomtel GSM Plus nr 33787

ul. Dąbrowskiego 33

Polkomtel GSM Plus nr 33781

ul. Chrobrego

(wieża katedry)

P4 Sp. z o.o. Play

nr GOR 1003

ul. Sikorskiego 8-9

13

Gorzów Wlkp.

ul. Dzieci

Wrzesińskich 1

15°14’35” 52°43’57”

PTC Era GSM nr 42010

ul. Chrobrego (wieża katedry)

1,05

PTK Centertel (Orange)

nr 4505

ul. Olimpijska 2
14

Gorzów Wlkp.

ul. Gwiaździsta 3
15°12’28” 52°43’37”

Radiolinia Stacji Stacjonarnych

GPZ Grupy Energetycznej

Enea S.A.

1,05

PTK Centertel (Orange)

nr 4503

ul. Kosynierów Gdyńskich 82

Polkomtel GSM Plus nr 33083

ul. Kosynierów Gdyńskich 82

PTC Era GSM nr 42085

ul. Kosynierów Gdyńskich 82

P4 Sp. z o.o. Play nr GOR 1004

ul. Kosynierów Gdyńskich 82

15

Gorzów Wlkp.

ul. Kosynierów

Gdyńskich 71

15°13’43” 52°44’17”

Nadajnik Telewizyjny

ul. Jagiellończyka 8 (LUW)

0,92

Polkomtel GSM Plus 900 MHz

Nr BT 31004

Polkomtel GSM Plus 900 MHz

nr 33114

PTC Era GSM 900 MHz , GSM

1800 UMTS

16

Nowa Sól

ul. Marszałka

Piłsudskiego 18

15°42’49” 51°48’36”

PTC ERAGSM 1800 MHz

nr 41370

< 0,8

17
Wschowa

ul. Osadnicza
16°19’42” 51°48’34”

PTK Centertel (Orange)

sp. z o.o. D34
< 0,8
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Tabela 5.1. Lokalizacja punktów... cd.

Nr

punktu

pom.

Miejsce badań
Długość

geograficzna

Szerokość

geograficzna

Instalacje w pobliżu

punktu pomiarowego*

Zmierzona

składowa

elektryczna**

[V/m]

Stacja bazowa
nr 33591 - Centrum

PTK Centertel (Orange) GSM
900, GSM 1800 UMTS

PTC Era GSM 900, GSM 1800
UMTS

18
Świebodzin

Plac Jana Pawła II
nr 2

15°31’55” 52°15’01”

P4 Sp. z o.o. Play UMTS

< 0,8

Stacja bazowa telefonii
komórkowej nr 41014

Polkomtel GSM Plus 900
nr 31542

19
Żary

ul. Emilii Plater 8
15°08’37” 51°38’18”

Polkomtel Plus GSM Plus 900
nr 33724

< 0,8

20
Żagań

ul. Rynek 12
15°19’12” 51°36’54”

Stacja bazowa telefonii
komórkowej nr 41015

< 0,8

21
Krosno Odrzańskie
ul. Ariańska 18

15°05’55” 52°02’49”
Stacja bazowa telefonii

komórkowej nr F1-4577-ZG3 < 0,8

22
Sulechów

Plac Ratuszowy 3
15°37’33” 52°05’10”

Stacja bazowa telefonii
komórkowej nr 4562 < 0,8

PTK Centertel (Orange)
nr 4535/1239

ul. Sportowa dz. nr 377
TP S.A.- radiowa stacja bazowa

SRDA (AirLoop)
ul. Sportowa 1

TP S.A. - radiolinia MDL
ul. Sportowa 1

23
Kostrzyn nad Odrą
ul. Oś. Leśne 1

14°39’12” 52°35’56”

TP S.A.- radiolinia MDL
ul. Sportowa 1

1,01

PTK Centertel (Orange)
nr 1273

ul. Cmentarna 6
dz. nr 589/10

PTC Era GSM nr 42026
ul. Cmentarna 6
dz. nr 589/10

24
Strzelce Krajeńskie

ul. Jedności
Robotniczej

15°31’05” 52°52’41”

Polkomtel GSM Plus nr 33309
ul. Cmentarna 6
dz. nr 589/10

< 0,8

PTK Centertel (Orange)
nr 4416 lub 4194

dz. nr 224/2- teren oczyszczalni
ścieków25

Drezdenko
ul. Łąkowa
dz nr 481

15°49’29” 52°50’28”
PTC Era GSM

nr 42100 dz. nr 224/2 -
teren oczyszczalni ścieków

< 0,8

26
Torzym

ul. Dworcowa 4
15°03’29” 52°18’48”

PTK Centertel nr 4286
ul. Kolejowa 4
dz. nr 6/17

0,93

27
Sulęcin

ul. Mickiewicza
15°07’06” 52°26’38”

P4 Sp. z o.o. Play nr SUL 3001
ul. Jana Paska 2

1,07

28
Słubice

ul. Wojska Polskiego
15-18

14°33’45” 52°21’21”
PTC Era GSM nr 42001

ul. Chopina 18
dz. nr 489/13

0,98

PTK Centertel nr 4525
ul. 2- Lutego
dz. nr 317/1

PTC Era GSM nr 42103
ul. 2- Lutego
dz. nr 317/1

29
Skwierzyna
ul. 2 Lutego

15°30’14” 52°35’55”

P4 Sp. z o.o. Play
nr MIR 3021
ul. 2- Lutego
dz. nr 317/1

< 0,8
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Nr

punktu

pom.

Miejsce badań
Długość

geograficzna

Szerokość

geograficzna

Instalacje w pobliżu

punktu pomiarowego*

Zmierzona

składowa

elektryczna**

[V/m]

Tabela 5.1. Lokalizacja punktów... cd.

P4 Sp. z o.o. Play
nr MIR 3001

ul. Staszica 18
Polkomtel GSM Plus nr 33107

ul. Sportowa
30

Międzyrzecz
ul. Sportowa 4

15°35’09” 52°26’42”

PTC Era GSM
nr 42101

ul. Staszica 18

< 0,8

31 Lipinki 16°04’55” 51°50’50”

Stacja bazowa telefonii
komórkowej - 41188 Lipinki

Tower
< 0,8

32 Świdnica 15°23’26” 51°53’28”
PTK Centertel (Orange)
nr F-4604-ZG1 ZG < 0,8

33 Kalsk 15°35’25” 52°07’23”
PTK Centertel

nr F5-4386-PWZI1 < 0,8

34 Lipinki Łużyckie 15°00’18” 51°38’27”
Polkomtel GSM Plus S.A. nr BT

31024 < 0,8

35 Niedoradz 15°39’46” 51°51’59”
PTK Centertel

< 0,8

36 Bojadła 15°48’55” 51°57’20”

Stacja bazowa telefonii
komórkowej

nr LWiMP/61u/2004 - Bojadła
< 0,8

Stacja bazowa telefonii
komórkowej
nr F-4600-ZG1

PTC Era GSM 900,
nr 41054

37 Leśniów Wielki 15°18’36” 51°58’57”

PTK Centertel (Orange) GSM 900

< 0,8

38 Małomice 15°28’59” 51°35’34”
Polkomtel Plus GSM Plus

nr 30589
< 0,8

39
Górzyca

ul. Różana 41
14°39’01” 52°29’14”

PTK Centertel (Orange) nr 4793
dz nr. 638/44

0,96

40
Lipki Wielkie
ul. Szosowa 46a

15°32’18” 52°43’26”
Polkomtel GSM Plus nr 30587

dz nr 317/1
0,82

PTK Centertel (Orange) nr 4750
ul.Gorzowska 11
dz nr. 15/17

PTC Era GSM nr 42075
ul. Gorzowska 11
dz nr. 15/17

41
Kłodawa

ul. Spokojna 6
15°12’47” 52°47’29”

Polkomtel GSM Plus nr 31507
dz nr 15/21

0,89

PTK Centertel (Orange) nr 4352
ul.3-Lutego dz nr. 503/13

42
Słońsk

ul. 3 Lutego 64a
14°48’37” 52°33’52” PTC Era GSM nr 42073

ul. 3-Lutego
dz nr. 503/13

< 0,8

43
Stare Kurowo

ul. Daszyńskiego 2
15°40’42” 52°51’18”

Polkomtel GSM Plus nr 31527
ul. Świerczewskiego 13 dz. Nr 756

0,95

44
Zwierzyn

ul. Wojska Polskiego
13

15°34’54” 52°50’12”
TP S.A.- radiowa stacja bazowa
SRDA ul. Wojska Polski ego

24 dz nr. 145/1
0,9

PTK Centertel (Orange) nr 4732
ul.Międzychodzka

dz nr. 200
Polkomtel GSM Plus nr 4355

ul. Międzychodzka
dz nr. 200/2

45
Pszczew

ul. Topolowa 1a
15°46’40” 52°29’33”

PTC Era GSM nr 4220
ul. Międzychodzka

dz nr. 200

0,98

* Instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne emitujące promieniowanie elektromagnetyczne wzakresie częstotliwości od 3MHzdo
3000Mhz zlokalizowanewodległości do 300modpunktu pomiarowego.

** Średnia arytmetyczna zmierzonychwartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości
co najmniej od 3MHzdo3000MHzuzyskanych dla punktu pomiarowego.
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W żadnym z wymienionych punktów pomia-
rowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środo-
wiska (Dz. U. Nr 192 z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 
1883) wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych 
promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu 
częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz (dla miejsc dostęp-
nych dla ludności) nie powinny przekroczyć 7 [V/m].
• Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycz-

nych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska (art. 123 POŚ). Jednocześnie, 
zgodnie z art. 124, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska prowadzi aktualizowany corocznie re-
jestr zawierający informacje o terenach, na których 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych pozio-
mów pól elektromagnetycznych.

• Wojewódzki inspektor ochrony środowiska planuje 
i prowadzi badania zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól elektromagnetycznych w śro-
dowisku (Dz. U. Nr 221 z dnia 27 listopada 2007 r.,  
poz. 1645).

• Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz metody sprawdzania i wyzna-
czania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych są określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 
Nr 192 z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 1883).

Oprac. Paula Czarniecka
Aleksandra Łobacz
Przemysław Susek
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Mapa 5.1. Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych w 2008 r.
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VI. Ochrona powierzchni ziemi

Rekultywacja terenów pokopalnianych     
(fot. archiwum WIOŚ Zielona Góra)
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Wykres 6.1. Kierunki wyłączeń gruntów rolnych i leśnych w latach 2004-2008 w województwie lubuskim
 (źródło: GUS)

W latach 2004-2008 na obszarze województwa 
lubuskiego wyłączeniu z produkcji rolniczej i leśnej 
uległo ogółem 948 ha gruntów, z tego 724 ha gruntów 
rolnych oraz 224 ha gruntów leśnych.

Najwięcej gruntów rolnych i leśnych wyłączo-
no na potrzeby osiedlowe – 396 ha (41,9 %), przemy-
słowe – 185 ha (19,6 %), inne – 148 ha (15,6 %) oraz 

komunikacyjne – 129 ha (13,6 %). W dalszej kolejno-
ści uplasowały się następujące kierunki wyłączenia: 
użytki kopalniane – 68 ha (7,2 %) oraz zbiorniki wod-
ne – 20 ha (2,1 %).

Kierunki wyłączenia wraz z powierzchniami 
gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej w po-
szczególnych latach przedstawiono na wykresie 6.1.
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Strukturę użytkowania powierzchni w woje-
wództwie lubuskim determinują funkcje rolnicze i leśne, 
obejmujące łącznie około 90 % powierzchni wojewódz-
twa. Składają się na nie: użytki rolne (około 41 %) oraz 
grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia (około 51 %).

Na terenie województwa lubuskiego nie zaob-
serwowano radykalnych zmian w zakresie struktury 
użytkowania gruntów. Na przestrzeni lat 2004-2008 
w skali województwa wzrosła powierzchnia gruntów 
pod wodami – o 0,06 % (865 ha), użytków ekologicz-

nych o 0,05 % (689 ha) oraz gruntów zabudowanych 
i zurbanizowanych – o 0,08 % (1 181 ha). Zmalał udział 
użytków rolnych o 0,13 % (1 848 ha), a także nieużytków 
i terenów różnych o 0,18 % (2 581 ha). Ciągłym fluktua-
cjom ulega powierzchnia gruntów leśnych oraz zadrze-
wień i zakrzewień – w zakresie od 49,08 % do 51,09 % 
powierzchni województwa. Pełną strukturę wykorzy-
stania powierzchni województwa wraz z jej zmianami 
w latach 2004-2008 przedstawiono na wykresie 6.2.

Wykres 6.2. Zmiany struktury użytkowania gruntów w latach 2004-2008 w województwie lubuskim (źródło: GUS)

1.  Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i leśnej

2.  Zmiany struktury użytkowania gruntów
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Powierzchnia gruntów wymagających rekulty-
wacji ogółem wynosi ok. 0,1 % powierzchni wojewódz-
twa lubuskiego. W okresie 2004-2008 powierzchnia 

gruntów zdewastowanych wzrosła o 16 ha (0,3 %), 
wzrosła również powierzchnia gruntów zdegradowa-
nych o 226 ha (47,5 %) (wykres 6.3).
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Wykres 6.3. Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji w województwie lubuskim w latach 2004-2008
 (źródło: GUS)

Na terenie województwa lubuskiego sukce-
sywnie przybywa ekologicznych gospodarstw rolnych. 
W latach 2004-2007 ich liczba wzrosła z 66 do 361 
(wzrost ponad 5-krotny). Z ogólnej liczby ekologicz-
nych gospodarstw rolnych w 2007 r. wymagany cer-
tyfikat posiadało 175 gospodarstw (48,5 %), natomiast 
186 gospodarstw (51,5 %) było na etapie jego uzyski-
wania.

Ciągłemu zwiększeniu ulega również po-
wierzchnia ekologicznych gruntów rolnych – 
z 2 566,9 ha w roku 2004 do 18 200,9 ha w roku 2007 
(ponad 7-krotne zwiększenie powierzchni). W 2007 r. 
gospodarstwa posiadające certyfikat objęły powierzch-
nię 6 853,9 ha (37,7 % ogółu), natomiast pozostała po-
wierzchnia gospodarstw, tj. 11 347,0 ha (62,3 %) znaj-
dowała się w okresie przejściowym (wykres 6.4).

Wykres 6.4. Gospodarstwa ekologiczne w województwie lubuskim w latach 2004-2007 (źródło: GUS)
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3.  Ekologiczne gospodarstwa rolne

Uprawa rzepaku                                         
(fot. archiwum WIOŚ Zielona Góra)
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Przykłady działań podejmowanych na terenie 
województwa na rzecz ochrony powierzchni ziemi, 
w tym działania rekultywacyjne:
1. Teren modernizowanej stacji paliw płynnych PKN 

ORLEN S.A. nr 253 w Skwierzynie.
W ramach prac rekultywacyjnych na powierzch-
ni 375 m2 dokonano wymiany zanieczyszczonych 
gruntów w rejonie pól zbiornikowych i dystry-
bucyjnych. Prace prowadzono kierując się oceną 
organoleptyczną gruntów dokonywaną w trakcie 
prac demontażowych i wydobywczych, lokalnie 
uzupełnioną analizami polowymi. Zanieczyszczo-
ny grunt przetransportowano do CPN EKOSER-
WIS w Czerwieńsku, gdzie poddany został proce-
sowi remediacji.

2. Teren stacji paliw zlokalizowanej przy ul. 30-go 
Stycznia w Międzyrzeczu, dzierżawionej przez fir-
mę ARTEX Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Zasięg zanieczyszczenia gruntu substancjami ropo-
pochodnymi był ograniczony do rejonu zbiornika 
paliwowego podziemnego oraz punktu dystrybu-
cji paliwa (rejon dystrybutora). Zanieczyszczenie 
gruntu stwierdzono w przelocie od 0,9 do maks. 
3,0 m ppt. Prace rekultywacyjne prowadzone były 

w 2006 r. w dwóch etapach. W pierwszym eta-
pie zlikwidowane zostało źródło zanieczyszczenia 
(zbiornik paliwowy i zanieczyszczony grunt wokół 
niego). W drugim etapie wykonano sieć otworów 
służących do napowietrzania warstwy wodonośnej, 
celem przyspieszenie procesów biodegradacji.

3. Teren modernizowanej stacji paliw PKN ORLEN 
S.A. nr 300 w Międzyrzeczu ul. Pamiątkowa.
Substancjami ropopochodnymi zanieczyszczony 
był grunt zalegający bezpośrednio przy zadołowa-
nych zbiornikach paliwowych oraz w sąsiedztwie 
dystrybutorów paliw. Objętość zanieczyszczonego 
gruntu przeznaczonego do wymiany oszacowano 
na 250 m3. Wydobyty zanieczyszczony grunt został 
przewieziony do miejsca jego oczyszczenia i odzy-
sku.
Na terenie stacji paliwowej stwierdzono zanie-
czyszczenie wody podziemnej w pierwszym pozio-
mie wodonośnym, a poza nią - w drugim poziomie 
wodonośnym. Oczyszczenie wody podziemnej re-
alizowano poprzez odpompowanie zanieczyszczo-
nych wód gruntowych oraz przewietrzanie strefy 
nienasyconej, polegające na wtłaczaniu sprężone-
go powietrza poniżej poziomu wód podziemnych.

Oprac. Ewa Chrustek
Elżbieta Wulkiewicz

4.  Przykłady działań na rzecz ochrony powierzchni ziemi
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VII. Gospodarowanie odpadami

Solarna suszarnia osadów w Żarach        
(fot. Wojciech Konopczyński)
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Zgodnie z danymi GUS na terenie woje-
wództwa lubuskiego w 2007 r. wytworzono ogółem 
994,2 tys. Mg odpadów, w tym 727,0 tys. Mg odpa-
dów z sektora przemysłowego (z wyłączeniem odpa-
dów komunalnych). Odpady powstające w wyniku 
działalności przemysłowej stanowią ok. 73 % ogólnej 
masy wytworzonych odpadów. Uzyskane informacje 
wskazują, iż w roku 2008 nastąpił wzrost procentowe-

Wykres 7.1. Ilość odpadów wytworzonych w województwie lubuskim w latach 2004-2007 na tle zmian PKB
 (źródło: GUS)

1. Wytwarzanie odpadów

go udziału odpadów przemysłowych w ogólnej masie 
wytworzonych odpadów do poziomu 87 %. 

Wzrost ilości powstających odpadów obser-
wuje się już od roku 2004. Spowodowane to jest oży-
wieniem gospodarki na terenie województwa, na co 
wskazuje m.in. wzrost wartości Produktu Krajowego 
Brutto (wykres 7.1). 

Od roku 2004 na terenie województwa lubu-
skiego obserwuje się systematyczny spadek ilości od-
padów komunalnych zbieranych w ciągu roku, z ilo-
ści 284,0 tys. Mg (ok. 281 kg/mieszkańca) do ilości 
267,2 tys. Mg (ok. 260 kg/mieszkańca) w roku 2007. 
Jedynie w roku 2008 zauważalny był wzrost wskaźni-
ka jednostkowego do wartości ok. 393 kg / mieszkańca. 
W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost ilości 
wytworzonych odpadów komunalnych o ok. 40 % 
(wykres 7.2). Szacuje się, że około 2/3 ilości odpa-
dów komunalnych generują gospodarstwa domowe, 
1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktu-
ry. 

2.  Gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi
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Wykres 7.2. Odpady komunalne zebrane w województwie lubuskim w latach 2004-2008 w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca (źródło: GUS i Urząd Marszałkowski)

Malejący trend w latach 2004 – 2007 wynikał 
zarówno z ograniczenia wytwarzania odpadów komu-
nalnych, jak i pozbywania się odpadów w niewłaściwy 
sposób (np. porzucanie odpadów w lasach, spalanie 
w domowych piecach) i niezgodnym ze stanem fak-
tycznym raportowaniem ilości odpadów odbieranych 
przez podmioty gospodarcze od właścicieli nierucho-
mości. Znaczny wzrost, który został zaobserwowany 
w roku 2008 wynikał m. in. z prowadzenia bardziej 
uporządkowanej gospodarki odpadami.

Z każdym rokiem rośnie na terenie wojewódz-
twa lubuskiego udział odpadów zebranych w sposób 
selektywny w ogólnej masie wytworzonych odpadów 
komunalnych. Nadal stanowi on niewystarczający od-
setek, który ulega jednak poprawie, z 2,5 % w 2007 r. 
do 7 % w roku 2008.
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Wykres 7.3. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi w województwie lubuskim w 2007 r. (źródło: GUS)
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(fot. Marta Nowak)
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Na terenie województwa lubuskiego w ciągu 
kilku ostatnich lat notuje się systematyczny wzrost ilo-
ści odpadów poddawanych recyklingowi. W okresie 
od 2001 do końca 2008 roku na terenie województwa 
oddano do eksploatacji łącznie 6 linii sortowniczych 
zlokalizowanych na terenie składowisk odpadów ko-
munalnych w: Zielonej Górze, Chróściku koło Gorzo-
wa Wlkp., Długoszynie koło Sulęcina, w Kunowicach 
(gmina Słubice), w Żarach oraz Zbąszynku. W najbliż-
szych latach zaplanowano oddanie do użytku kolejne-
go obiektu tego typu przy składowisku komunalnym 
w miejscowości Kiełcz.

Instalacjami, które w sposób znaczący przy-
czyniają się do minimalizacji ilości odpadów trafiają-
cych na składowiska w województwie lubuskim są:
- kompostownia na składowisku w Raculi k/Zielo-

nej Góry,
- kompostownia Zakładu Utylizacji Odpadów 

w Chróściku, 
- kompostownia Celowego Związku Gmin CZG-12 

w Długoszynie,
- spalarnie odpadów w Gorzowie Wlkp. i Nowej 

Soli.
Sortownia oraz kompostownia w Chróściku 

dzięki nowej technologii przetwarzania odpadów ko-
munalnych i innych niż komunalne przyczyniła się 
do ograniczenia o ok. 60 % ilości składowanych odpa-
dów. Na liniach tych instalacji zmieszane odpady ko-
munalne poddawane są sortowaniu, kompostowaniu 
(wyselekcjonowana frakcja biodegradowalna), a od-
zyskane surowce wtórne – doczyszczaniu i sprzedaży. 
Ponadto zakład przyjmuje również surowce wtórne 
pochodzące z selektywnej zbiórki, które są doczysz-
czane i rozdrabniane na linii surowców wtórnych 
i następnie sprzedawane. Zastosowana technologia, 
poza ograniczeniem ilości składowanych odpadów, 
przyczynia się również do 3,5-krotnego wydłużenia 
żywotności składowiska. 

ZUO w Gorzowie pod koniec 2007 r. oddał 
do eksploatacji pierwszą i jedyną w województwie lu-
buskim kwaterę o pojemności 30 tys. m3 na odpady 
zawierające azbest. Ponadto planuje w 2009 r. uru-
chomić pierwszy w Polsce zakład przetwarzania ba-
terii.

Od roku 2008 w gminie Brody funkcjonuje 
specjalistyczna instalacja do produkcji paliwa alter-
natywnego w oparciu o wysortowane odpady opako-

3.  Działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów składowanych

waniowe i odpadowe drewno. Tego typu instalacja 
jest planowana również do uruchomienia w gminie 
Bogdaniec. Elementem systemu gospodarki odpa-
dami będzie Eko-Bio-Energetyczne Gospodarstwo 
w Stanowicach, zlokalizowane na gruntach i w obiek-
tach po byłym PGR Stanowice, w gminie Bogdaniec. 
W zakładzie, oprócz linii do produkcji paliwa alter-
natywnego, działać będzie linia do produkcji brykie-
tów z odpadowego drewna do kominków.

Koniec 2006 roku to okres, kiedy zaczęto 
planować uruchomienie we Wschowie dużego zakła-
du przetwarzania zużytego sprzętu elektroniczne-
go i elektrycznego z pierwszą w Polsce instalacją do 
przerobu zużytych urządzeń zawierających freony. 
Ostatecznie w 2007 roku na terenie zakładu STENA 
Sp. z o.o. w Warszawie Oddział we Wschowie zaczęły 
funkcjonować dwie linie przetwarzania:
• linia przetwarzania zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego;
• linia przetwarzania zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego zawierającego freon.
Należy zauważyć, iż stopniowo zwiększa się 

świadomość społeczeństwa o konieczności właściwe-
go postępowania z określonymi rodzajami odpadów. 
I tak np. obserwuje się znaczny wzrost ilości zbiera-
nego zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go, z ilości 4846 Mg w 2007 r. do poziomu 12809 Mg 
w 2008 roku.

Na terenie województwa lubuskiego prowa-
dzone są liczne kampanie edukacyjne mające na celu 
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
W placówkach oświatowych prowadzone są akcje edu-
kacyjne, m.in. „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, 
organizowane przez ZUO Gorzów (na terenie gmin 
Związku Celowego MG-6) i ZUOK Długoszyn (na ob-
szarze działania CZG-12). Podobne akcje prowadzo-
ne są w Zielonej Górze i innych miastach. Co roku, 
podobnie jak na terenie całego kraju, przeprowadza-
na jest akcja „Sprzątanie Świata”. 

Ważnym elementem promującym ekologicz-
ne postawy jest organizowanie konferencji krajowych 
i międzynarodowych poświęconych gospodarce od-
padami, paliwom alternatywnym itp. oraz wspieranie 
rzeczowe i finansowe konkursów ekologicznych dla 
dzieci i młodzieży.

Oprac. Marzena Masłowska
Paweł Popko

Bazując na dostępnych danych statystycz-
nych (do roku 2007) należy wskazać, iż głównym spo-
sobem gospodarowania odpadami przemysłowymi 
w województwie lubuskim było poddanie ich proce-
som odzysku (wykres 7.3). Przykładem jest rok 2007, 
w którym spośród ilości 727,0 tys. Mg odzyskowi 
poddano 512,2 tys. Mg (70 %) odpadów przemysło-
wych, a unieszkodliwiono – 159,1 tys. Mg (w tym 
przez składowanie 92,7 tys. Mg). Czasowo magazy-

nowano niespełna 8 % odpadów przemysłowych, tj. 
55,7 tys. Mg. Analizując lata 2004-2007 można stwier-
dzić, że zmniejszyła się ilość odpadów przemysłowych 
poddanych odzyskowi na rzecz unieszkodliwiania 
w instalacjach i na składowiskach.

W 2007 r. najwięcej odpadów przemysło-
wych wytworzono w powiecie żarskim – 130,2 tys. Mg 
i w Gorzowie Wlkp. – 113,5 tys. Mg.
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VIII. Ochrona przyrody

Rzeka Drawa – Drawieński Park Narodowy             
(fot. Wojciech Konopczyński)
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Według ustawy o ochronie przyrody 
z 16 kwietnia 2004 roku (rozdz. 2, art. 6.1 – Dz. U. 2004 
nr 92 poz.880) prawnymi formami ochrony przyrody 
w Polsce są: 

1) parki narodowe,
2) rezerwaty przyrody,
3) parki krajobrazowe,
4) obszary chronionego krajobrazu,
5) obszary Natura 2000,
6) pomniki przyrody,
7) stanowiska dokumentacyjne,

Tabela 8.1. Formy ochrony przyrody w województwie lubuskim, stan na dzień 31.12.2008 r.

1. Tereny i obiekty prawnie chronione

8) użytki ekologiczne,
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na koniec roku 2008 ochrona przyrody w wo-
jewództwie lubuskim realizowana była we wszystkich 
wyżej wymienionych formach. Poniżej przedstawiono 
opis poszczególnych form ochrony przyrody.

Powierzchnie obszarów chronionych i ich 
udział procentowy w powierzchni województwa nie 
sumują się, gdyż w wielu przypadkach różne obszary 
pokrywają się lub jedne zawierają się w drugich.

Lp. Formy ochrony przyrody

Liczba obiektów,

w tym położone

częściowo w woj.

lubuskim

Powierzchnia na

terenie województwa

lubuskiego [ha]

% powierzchni

województwa

1 Parki narodowe 2 (1) 13.664,89 0,98
2 Rezerwaty przyrody 55 3.636,39 0,26

3 Parki krajobrazowe 8 (4) 77.312,42 5,5

4 Obszary chronionego krajobrazu 38 438.481,1 31,3

5 Pomniki przyrody 1107 - -

6 Użytki ekologiczne 344 3.124,34 0,22

7 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 7 9.783,11 0,7

8 Stanowiska dokumentacyjne 1 5,6 0,0004

9 Obszary Natura 2000 34 385.120 27,5

10 Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów 180 - -

1.1. Parki narodowe
Definicja parku narodowego wg ustawy o ochronie przyrody
Art. 8. 1. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, nauko-
wymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie 
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przy-
rody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody 
oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Charakterystyka lubuskich parków narodowych: 
1. Drawieński Park Narodowy utworzony 10 kwiet-

nia 1990 r., o powierzchni 11.441,34 ha, z czego 
5.590,89 ha (48,87 %) leży na terenie woj. lubuskie-
go – w gminie Dobiegniew. Pozostałe części parku 
należą do województw: zachodniopomorskiego 
i wielkopolskiego. Położony jest w mezoregionie 
Równiny Drawskiej i reprezentuje przyrodę Pojezie-
rza Południowo-Pomorskiego. Występują tu liczne 
rynny lodowcowe z jeziorami. Dominującym typem 
środowiska są lasy (84 % powierzchni parku), wody 
powierzchniowe (8,2 %) – rzeki Drawa i Płociczna 
oraz jeziora (13) o łącznej powierzchni ok. 760 ha. 
Powierzchnie rolne stanowią tylko 4 % powierzchni 
parku. Na terenie parku stwierdzono występowanie 
924 gatunków roślin naczyniowych, 209 gatunków 
mszaków, 210 gatunków porostów i 187 gatunków 
grzybów wielkoowocnikowych w 224 zbiorowiskach 
roślinnych. Stwierdzono także występowanie 234 
gatunków kręgowców.

2. Park Narodowy „Ujście Warty” utworzony 1 lipca 
2001 r., o powierzchni 8.074 ha położony u ujścia 
Warty do Odry. Obejmuje ochroną rozległe siedli-
ska ptaków wodnych i błotnych. Na terenie Parku 
stwierdzono występowanie 266 gatunków ptaków, 
z czego 174 lęgowych. Teren Parku jest bardzo 
ważnym miejscem dla ptaków zarówno w sezonie 
lęgowym jak i w okresie przelotów i zimowania, 
przede wszystkim dla gęsi, kaczek i łabędzi. Wystę-
puje tu również 39 gatunków ssaków i 35 gatunków 
ryb. Świat roślin jest także reprezentowany bogato, 
stwierdzono 500 gatunków roślin naczyniowych 
w 60 zbiorowiskach roślinnych.

 Łącznie tą formą ochrony objęty jest obszar 
13.664,89 ha, co stanowi 0,98 % powierzchni wojewódz-
twa lubuskiego.
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1.2. Rezerwaty przyrody
Definicja rezerwatu wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 13. 1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosy-
stemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory 
i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kul-
turowymi lub walorami krajobrazowymi.

Ochroną rezerwatową na terenie województwa 
objęte są najcenniejsze ekosystemy leśne, torfowiskowe, 
wodne, stepowe oraz miejsca występowania cennych 
gatunków roślin i zwierząt. 

W chwili powstania województwa lubuskiego 
w 1999 r., istniało 48 rezerwatów przyrody o łącznej 
powierzchni 6 244,22 ha (0,45 % powierzchni woje-
wództwa). W ciągu ostatnich dziewięciu lat powstało 
10 nowych rezerwatów, a kilka zostało znacznie po-
większonych, natomiast rezerwat Słońsk o powierzchni 
4 244,34 ha zmienił status i wraz z otaczającymi terena-
mi znalazł się w granicach nowopowstałego Parku Naro-
dowego Ujście Warty. Rezerwaty Nietoperek II i Bagno 
Chłopiny II przyłączone zostały do pierwotnych re-

Tabela 8.2. Rezerwaty wg typów w województwie lubuskim

Liczba obiektów wg stanu na dzień
Typ rezerwatu

01.01.1999 r. 31.12.2008 r.

leśne 26 32

torfowiskowe 6 7

faunistyczne 8 6

wodne 4 4

florystyczne 3 4

stepowe 1 2

Bieliki  (Haliaeetus albicilla) dorosły z młodym
(fot. Sławomir Rubacha)

zerwatów powstałych na tym terenie, czyli Nietoperek 
(50,77 ha) i Bagno Chłopiny (118,99 ha). Likwidacji 
uległ rezerwat Czapliniec Lemierzycki ze względu na 
zanik przedmiotu ochrony – kolonii czapli siwej. Zmia-
ny te spowodowały, że łączna powierzchnia rezerwatów 
przyrody w województwie lubuskim zmniejszyła się 
w stosunku do 1999 r. o 2 607,83 ha.

Obecnie (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) na 
terenie województwa lubuskiego znajduje się 55 rezer-
watów o łącznej powierzchni 3 636,39 ha (0,26 % pow. 
województwa). Porównanie liczby rezerwatów wg ty-
pów, w momencie powstania województwa lubuskiego 
i na koniec 2008 r. przedstawia tabela 8.2.

Kulik wielki (Numenius arquata)
– Park Narodowy Ujście Warty 

(fot. Sławomir Rubacha)



Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008

58

Mapa 8.1. Obszary chronione na terenie województwa lubuskiego
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Tabela 8.3. Charakterystyka rezerwatów województwa lubuskiego (kolejność wg daty utworzenia)

Lp. Nazwa
rezerwatu

Typ
rezer-
watu

Pow.
(ha)

Rok
utwo-
rzenia

Lokalizacja Cel ochrony Walory przyrodnicze

1 Bukowa Góra leśny 10,64 1954 Gm. Otyń

m. Bobro-

wniki N-ctwo

Przytok

ochrona naturalnego lasu porastającego

strome zbocze spełniającego również rolę

zabezpieczającą przed erozją gleby

W rezerwacie występują cenne fragmenty

kwaśnej buczyny porastające stromą skarpę

odrzańską. Na terenie rezerwatu znajduje się

bogate stanowisko paprotki zwyczajnej.

2 Bażantarnia leśny 17,88 1959 gm. Otyń

N-ctwo

Przytok

zachowanie naturalnego siedliska lasu

mieszanego wśród obszaru zniekształconego

gospodarką człowieka

Rezerwat o niezbyt wysokich walorach

przyrodniczych, położony przy drodze

krajowej, ze względu na długi okres ochrony

występuje znaczny udział drzew martwych ze

specyficzną fauną.

3 Czaplenice fauni-
sty-
czny

8,10 1959 gm.

Drezdenko

przy jez.

Solecko N-

ctwo Karwin

półwysep z fragmentem lasu sosnowego

w wieku 140-170 lat z kolonią czapli siwej

Rezerwat usytuowany na niedostępnym

półwyspie Jeziora Solecko, pośród lasów

Puszczy Noteckiej. Ochronie podlega kolonia

czapli siwej usytuowana w starodrzewiu

sosnowym w wieku 140-170 lat.

4 Czaplisko 2,90 1959 gm. Drezden-
ko zach. brzeg
jez. Łąkie
(Witalskie) N-
ctwo Karwin

ochrona starych drzew sosnowych rodzimego
pochodzenia (160-190 lat) Dąb pomnikowy
około 300 lat

Rezerwat położony około 3,5 km na
południowy-zachód od poprzedniego, na
półwyspie jeziora Łąkie. Ochronie podlega
starodrzew sosnowy w wieku 160-190 lat.
Wcześniej istniała tutaj kolonia czapli siwej.

5 Łabędziniec 2,79 1959 gm.
Drezdenko
N-ctwo
Karwin

5 wysp o pow. 0,05 do 2,17 ha na jez.
Solecko z bogatą fauną szczególnie ptactwa
wodno-błotnego. Pojedyncze sosny 150 lat,
dęby 300 lat

Rezerwat chroni 5 wysp o różnej
powierzchni, od 0,05 ha do 2,17 ha. Wyspy są
miejscem gnieżdżenia się ptaków wodnych.
Gniazdują tutaj łabędzie, czaple oraz
kormorany. Wyspy porośnięte są
starodrzewem sosnowym z bogatym
podszytem. Spotkać tu można również
pojedyncze egzemplarze dębów w wieku
około 300 lat o charakterze pomnikowym.

5 Zimna Woda leśny 88,69 1959 gm. Zielona
Góra m.
Kiełpin
N-ctwo
Przytok

zachowanie lasu jesionowo-olszowego
częściowo naturalnego pochodzenia

Rezerwat o przedwojennym „rodowodzie”,
utworzony w 1939 roku jako rezerwat
torfowiskowy. Obecnie dominują tu
zbiorowiska lasów łęgowych z bogatym
runem. Rezerwat usytuowany jest w szerokiej
dolinie Śląskiej Ochli. W południowej części
rezerwatu znajduje się tzw. „Królewska
Droga”, którą tworzy szpaler wiekowych
dębów.

7 Bagno
Chłopiny

torfo-
wisko-
wy

118,99 1963 gm. Lubiszyn
N-ctwo
Różańsko

ochrona torfowiska z sukcesją roślinności, od
pływającego płata mszarnego do lasów
torfowiskowych

Jeden z najcenniejszych rezerwatów w
województwie, z licznymi stanowiskami
storczyków.

8 Buczyna
Szprotawska

leśny 152,32 1965 gm.
Szprotawa
N-ctwo
Szprotawa

zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego
pochodzenia naturalnego rosnącego na
granicy zasięgu buka o cechach buczyny
karpackiej

Niezwykle cenny obiekt przyrodniczy,
chroniący najdalej na północ wysunięte
zbiorowiska żyznej buczyny sudeckiej,
z żywcem kremowym. Innym walorem
rezerwatu jest jedyne znane w województwie
stanowisko popielicy, która w rezerwacie
tworzy stabilną populację. Buczyny
w rezerwacie osiągają wiek 180-190 lat.

9 Nad Jeziorem
Trześniowskim

leśny 47,73 1965 gm. Łagów
N-ctwo
Świebodzin

zachowanie ze względów naukowych
dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu
lasu bukowego pochodzenia naturalnego
z domieszką innych gatunków drzew

W rezerwacie chronione są lasy bukowe
w typie kwaśnej buczyny niżowej,
porastające strome zbocze rynny
polodowcowej. Na początku XVIII wieku był
tu ulokowany zwierzyniec przyzamkowy.

10 Wilanów leśny 67,16 1966 gm. Strzelce
Kraj.
N-ctwo
Strzelce Kraj.

ochrona fragmentu lasu mieszanego
pochodzenia naturalnego z udziałem buka na
krańcowym zasięgu występowania

W rezerwacie występują wiekowe buczyny
w wieku 150-170 lat reprezentujące zespoły
kwaśnej i żyznej buczyny niżowej. W
centrum rezerwatu znajduje się jezioro wśród
urozmaiconej rzeźby terenu.

11 Buczyna
Łagowska

leśny 115,86 1968 gm. Sulęcin
N-ctwo
Świebodzin

drzewostan bukowy na krańcu gromadnego
występowania; liczne wąwozy i jary
w tworach moreny czołowej

Duży rezerwat chroniący lasy bukowe
reprezentujące głównie zespół kwaśnej
buczyny niżowej. Na niewielkich
powierzchniach spotyka się płaty żyznej
buczyny niżowej z łanami rzadkiej trawy
perłówki jedno-kwiatowej. W rezerwacie
występują rzadkie gatunki ptaków związane
ze starymi buczynami – gołąb siniak i
muchołówka mała. Rezerwat charakteryzuje
się urozmaiconą rzeźbą terenu związaną z
kulminacją w tym miejscu moreny czołowej.
Różnice wysokości na terenie rezerwatu
dochodzą do 100 metrów.

12 Uroczysko
Grodziszcze

leśny 15,75 1969 Gm.
Szczaniec
N-ctwo
Babimost

zachowanie wielogatunkowego lasu
liściastego wraz ze średniowiecznym
grodziskiem

Rezerwat chroniący fragment tzw. Puszczy
Szczanieckiej – dużego kompleksu łęgów
i niskich grądów położonych w dolinie
Leniwej Obry. Na terenie rezerwatu znajduje
się średniowieczne grodzisko. Występują
rzadkie gatunki lasów liściastych kokorycz
pusta i listera jajowata.

fauni-
sty-
czny

fauni-
sty-
czny
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Tabela 8.3. Charakterystyka rezerwatów... cd.

Lp. Nazwa
rezerwatu

Typ
rezer-
watu

Pow.
(ha)

Rok
utwo-
rzenia

Lokalizacja Cel ochrony Walory przyrodnicze

13 Żurawie
Bagno

44,52 1970 gm. Przewóz
N-ctwo
Wymiarki

zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej
i torfowiskowej

Dobrze zachowane torfowisko pośrednie,
z licznymi gatunkami cennych roślin.
Występuje tutaj bardzo licznie rosiczka
okrągłolistna i rzadkie gatunki torfowców. Na
terenie rezerwatu corocznie gniazduje kilka

flory-
sty-
czny

par żurawi.
14 Wrzosiec 64,96 1970 gm. Lipinki

Łużyckie
N-ctwo
Wymiarki

zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych fragmentu lasu z wrzoścem
bagiennym

Jedyny rezerwat chroniący populację wrzośca
bagiennego. Podczas badań florystycznych
odnaleziono w pobliżu rezerwatu liczne
stanowiska przygiełki brunatnej (gatunku
z Czerwonej księgi roślin). W celu ochrony
populacji wrzośca znajdującego się poza
granicami rezerwatu, w roku 2002 rezerwat
powiększono.

15 Pawski Ług 34,52 1970 gm. Łagów
N-ctwo
Świebodzin

zachowanie zbiorowiska roślinności
bagiennej i torfowiskowej

Rezerwat objęty ochroną już przed II wojną
światową, w 1933 roku. Do 2002 roku
ochroną objęte było tylko torfowisko z
mszarem wysokotorfowcowym. Występują
tutaj wełnianka pochwowata, rosiczka
okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna,
czermień błotna oraz ciekawe mszaki -
torfowiec magellański, próchniczek bagienny,
georgia przeźroczysta i widłoząb wiciowaty.
Po powiększeniu w granicach rezerwatu
znalazły się stare buczyny oraz jeziorko
dystroficzne.

16 Dębowy
Ostrów

leśny 1,84 1970 gm.
Świebodzin
N-ctwo
Świebodzin

zachowanie fragmentu naturalnego lasu
o charakterze dąbrowy wielo-gatunkowej
z występującą konwalią majową

Najmniejszy rezerwat województwa,
chroniący kwaśną dąbrowę rosnącą na
niedostępnym półwyspie jeziora Paklicko.
W warstwie runa płatowo występuje konwalia
majowa.

17 Lemierzyce leśny 3,32 1970 gm. Słońsk
m. Lemierzyce
N-ctwo Ośno

ochrona fragmentu lasu mieszanego o
charakterze naturalnym; drzewostan w wieku
150-300 lat na tarasie i stoku pradoliny rzeki
Warty

Fragment dobrze wykształconego grądu na
skarpie pradoliny Warty. Obecnie wraz
z przylegającym rezerwatem Dolina Postomii
skarpa pradoliny Warty chroniona jest na
obszarze ponad 70 ha.

18 Nad Młyńską
Strugą

leśny 132,56 1970 gm. Przewóz
N-ctwo
Wymiarki

zachowanie fragmentu lasu dębowo-
bukowego z charakterystycznym
wielogatunkowym runem

Rezerwat położony w dolinie Nysy
Łużyckiej. Chroni fragmenty łęgów
nadrzecznych oraz przyujściowy odcinek
rzeki Skrody, wcinający się głęboko w
krawędź doliny Nysy. W rezerwacie
występują pojedyncze okazy jodły pospolitej
na krańcach jej zasięgu.

19 Czarna Droga leśny 21,95 1972 gm. Trzciel
N-ctwo
Trzciel

chroni dwa sąsiadujące zespoły lasu: grąd
niski i buczynę

Rezerwat chroni głównie drzewostan
dębowo-grabowy z dużym udziałem jesionu,
reprezentujący zespół grądu niskiego. Nazwa
rezerwatu pochodzi od występujących tu gleb
w typie czarne ziemie właściwe. Runo
rezerwatu jest niezwykle bujne. Spotkać tu
można między innymi lilię złotogłów. W
rezerwacie występują również duże płaty
żyznej buczyny niżowej. Buki osiągają wiek
ponad 120 lat. Ozdobą rezerwatu jest dąb
szypułkowy o obwodzie pnia 750 cm.

20 Jeziora
Gołyńskie

3,10 1972 gm. Pszczew
przy jeziorach
Gołyń Duży
i Gołyń Mały
N-ctwo
Trzciel

ochrona fragmentu jeziora osuszonego
przez las i rzadkiej roślinności: wełnianeczki
alpejskiej, rosiczki okrągło- i długolistnej
oraz storczyka-wątlika błotnego

Rezerwat florystyczny utworzony dla
ciekawej roślinności porastającej głównie
strefę przybrzeżną jezior Gołyń Duży i Mały.
W pasie szuwarów występuje rzadka kłoć
wiechowata związana z wapiennym
podłożem. Na brzegu torfowiska, które
wykształciło się pomiędzy jeziorami,
występują liczne populacje rosiczki
okrągłolistnej i długolistnej. Spotkać tu
można rzadkiego storczyka – wątlika
błotnego.

21 Pamięcin stepo-
wy

11,80 1972 gm. Górzyca
okolice
Pamięcina

zachowanie zbiorowiska roślinności stepowej
na obszarze wąwozów

Pierwszy rezerwat stepowy na terenie
województwa. Chroni dobrze zachowane
stanowiska gatunków murawowych.
Występuje tu ostnica Jana, mikołajek polny,
pajęcznica liliowata. Dzięki zabiegom
aktywnej ochrony (wypas, wycinki krzewów
i drzew), zagrożone ekosystemy rezerwatu
mają szansę na przetrwanie.

22 Bogdaniec I leśny 20,83 1974 gm. Witnica
N-ctwo
Bogdaniec

ochrona naturalnych lasów liściastych: dęby
i graby w wieku 170-190 1at

23 Bogdaniec II leśny 40,03 1974 gm.
Bogdaniec
N-ctwo
Bogdaniec

ochrona naturalnych lasów liściastych: dęby
i graby w wieku 170-190 1at

Oba rezerwaty wraz z utworzonym w 1996
roku rezerwatem Bogdaniec III położone są
blisko siebie, na krawędzi pradoliny Warty.
Rezerwaty chronią dobrze wykształcone
grądy i żyzne buczyny. Grądy tworzą
dąbrowy w wieku 170-190 lat, z licznymi
drzewami o charakterze pomnikowym. W
drzewostanie licznie występuje również grab.
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rezerwatu
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Lokalizacja Cel ochrony Walory przyrodnicze

24 Annabrzeskie
Wąwozy

leśny 56,11 1977 gm. Bytom
Odrzański
obr.
Małomice
N-ctwo
Szprotowa

zachowanie i ochrona lasu mieszanego
z udziałem drzewostanów starszych klas
wiekowych rosnących na stromych zboczach
wąwozu

Rezerwat chroni zróżnicowane gatunkowo
lasy porastające rozczłonkowaną krawędź
pradoliny Odry w rejonie Wzgórz
Dalkowskich. Różnice wysokości
względnych dochodzą w rezerwacie do 60
metrów. Występują tu zbi orowiska kwaśnych
buczyn, oligotroficznych dąbrów z bukiem
oraz łęgów jesionowych. Stwierdzono
również płaty roślinności ciepłolubnej z
dziurawcem nadobnym. W rezerwacie
stwierdzono 192 gatunki roślin naczyniowych
oraz faunę typową dla starodrzewia
bukowego.

25 Laski leśny 42,92 1977 gm. Babimost
obr. Kargowa
N-ctwo
Babimost

ochrona naturalnego lasu pierwotnego oraz
prowadzenie badań nad powstawaniem
przejściowych form

Rezerwat jest usytuowany w dolinie Leniwej
Obry, chroni zbiorowiska leśne łęgu
wiązowego, łęgu olszowo-jesionowego oraz
grądu z licznymi drzewami o wymiarach
pomnikowych.

26 Nietoperek 50,77 1980 gm.
Międzyrzecz
gm. Lubrza
w
podziemnych
fortyfikacjach
Międzyrzecki-
ego Rej.
Umocnionego

ochrona miejsc zimowania oraz kolonii letniej
nietoperzy; w zimie spotyka się ponad 20 tys.
osobników z 12 gatunków nietoperzy

Najważniejszy rezerwat faunistyczny na
terenie województwa. Chroni miejsca
zimowania oraz letnie kolonie nietoperzy.
Stwierdzono tutaj występowanie 12
gatunków. W zależności od warunków zimuje
tutaj od 20 do 30 tysięcy osobników, głównie
nocków dużych i nocków rudych. Jest to
jedno z najważniejszych zimowisk nietoperzy
w Europie.

27 Jezioro Święte wodny 19,51 1983 gm. Kolsko
N-ctwo Sława
Śl.

zachowanie jeziora zasilanego wodami
podziemnymi oraz stanowisk rzadkich
gatunków roślin wodnych

Rezerwat powołano do ochrony jeziora
z podwodnymi łąkami ramienic. Niestety
podczas ostatnich badań botanicznych jeziora
okazało się, że łąki ulegają zanikowi. Wiąże
się to prawdopodobnie ze zmianą trofii
i kwasowości wód jeziora.

28 Mesze wodny 19,88 1983 gm. Kolsko
N-ctwo Sława
Śl.

zachowanie zarastającego jeziora z
charakterystycznymi zespołami oraz rzadkimi
gatunkami roślin wodnych i bagiennych

Rezerwat chroni zarastające jezioro z
wykształcającym się torfowiskiem.

29 Zdroiskie
Buki

leśny 75,57 1983 gm. Strzelce
Kraj. Santok
i Zwierzyn
N-ctwo
Kłodowa
i Strzelce
Kraj.

ochrona fragmentu naturalnego lasu
mieszanego z dużym udziałem buczyn
pomorskich na krańcowym stanowisku
gromadnego zasięgu występowania

Rezerwat chroni głównie dorodne buczyny
w głęboko wciętej dolinie rzeki Santocznej.
Teren jest niezwykle urozmaicony, z licznymi
wąwozami. Zbocza porasta żyzna buczyna,
a dno doliny zajmują łęgi olszowo-jesionowe.
Wiek niektórych starych buków osiąga 200
lat.

30 Janie im.
Włodzimierza
Korsaka

wodny 50,52 1984 gm.
Lubniewice
N-ctwo
Lubniewice

ochrona płytkiego i wąskiego jez. Janowiec
(Janie) pochodzenia lodowcowego rozległego
bagna powstałego w procesie zarastania
jeziora oraz pasa lasu będącego najstarszą
częścią basenu pojeziornego

Rezerwat chroni płytkie, zarastające jezioro
w dolinie rzeki Lubniewki, która przepływa
przez jezioro. Lustro wody pokryte jest przez
zespół lilii wodnych z grążelem żółtym i
grzybieniami białymi. Wokół jeziora
wykształcił się szuwar turzycowy. Przez teren
rezerwatu przebiega ścieżka dydaktyczna
prezentująca poszczególne stadia zarastania
jeziora.

31 Dębowiec 9,39 1984 gm. Gubin
N-ctwo Gubin

zachowanie starodrzewia dębowego oraz
stanowiska chronionych owadów: jelonka
rogacza oraz kozioroga dębosza

Rezerwat chroni fragment starej dąbrowy
z licznymi dębami o charakterze drzew
pomnikowych. Jest to miejsce występowania
jednej z najliczniejszych w województwie
populacji jelonka rogacza – największego
chrząszcza w Polsce. Niestety podczas prac
faunistycznych na terenie rezerwatu, nie
stwierdzono występowania kozioroga
dębosza, odkryto jednak inne interesujące
gatunki owadów związanych z martwym
drewnem

32 Kręcki Łęg leśny 65,57 1987 gm. Zbąszynek
N-ctwo
Babimost

zachowanie naturalnych zespołów łęgu
olszowo-jesionowego i olsu porzeczkowego
z drzewami pomnikowymi oraz bogatej
awifauny

Rezerwat chroni dobrze zachowane lasy
łęgowe i olsy w dolinie Leniwej Obry. Na
terenie rezerwatu występuje populacja ponad
1000 osobników wawrzynka wilczełyko.
Stwierdzono występowanie rzadko
spotykanych, biało kwitnących egzemplarzy.
Występuje tutaj również storczyk plamisty
i listera jajowata.

33 Uroczysko
Węglińskie

leśny 6,82 1987 gm. Gubin
N-ctwo Gubin

zachowanie naturalnego wielo-gatunkowego
starodrzewia z licznymi dębami
pomnikowymi

Rezerwat o urozmaiconej rzeźbie usytuowany
jest na obszarze Wzniesień Gubińskich.
Ochronie podlega starodrzew dębowy
z domieszką buka i licznymi dębami o
charakterze drzew pomnikowych. Na terenie
rezerwatu znajduje się źródło z ciekawą florą.

34 Młodno 92,91 1988 gm. Cybinka
N-ctwo
Cybinka

zachowanie torfowiska niskiego oraz
fragmentu łąk z charakterystycznymi
zespołami roślinności

Niezwykle ciekawe torfowisko wraz
z kompleksem łąk, z licznymi populacjami
storczyków i reliktowych mchów. Na terenie
rezerwatu występuje żółw błotny oraz rzadkie
gatunki ptaków wodno-błotnych. Rezerwat
wraz z otaczającymi łąkami stanowi ostoję
siedliskową sieci Natura 2000.
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35 Dąbrowa
Brzeźnicka

leśny 5,88 1989 gm. Brzeźnica
N-ctwo
Krzystkowice

zachowanie fragmentów grądu oraz dąbrowy
świetlistej z licznymi dębami pomnikowymi

Rezerwat chroni starodrzew dębowo-grabowy
reprezentujący zespół grądu niskiego. Nad
brzegiem przepływającej przez rezerwat
Brzeźnicy, wśród zarośli łęgowych, spotkać
można dorodne kępy chronionej paproci -
pióropusznika strusiego

36 Pniewski Ług 6,84 1990 gm. Lubrza
N-ctwo
Świebodzin

zachowanie torfowiska wysokiego oraz
stanowiska rosiczki okrągłolistnej

Rezerwat chroni torfowisko z ciekawą florą.
Spotkać tu można rosiczkę okrągłolistną,
bagnicę torfową oraz łany przygiełki białej.

37 Mokradła
Sułowskie

45,27 1990 gm. Rzepin
N-ctwo
Rzepin

ochrona i zachowanie rzadkich i ginących
gatunków roślin i ptaków wodno-błotnych na
zarastającym jeziorze i podtopionym
kompleksie torfowisk

Rezerwat chroni dwa sąsiadujące ekosystemy
– zarastające jezioro oraz torfowisko
zarastające karłowatą sosną. Stwierdzono
tutaj 43 gatunki ptaków głównie wodno-
błotnych jak błotniak stawowy, żuraw, bąk.
Zalatuje tu również rybołów.

38 Jezioro
Lubówko

leśny 77,50 1991 gm. Drezdenko
N-ctwo
Smolarz

ochrona i zachowanie unikatowego
urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz
buczyny pomorskiej o naturalnym
charakterze

Rezerwat chroni stare buczyny w typie żyznej
i kwaśnej buczyny niżowej otaczające
malownicze Jezioro Lubówko o niezwykłej
turkusowej barwie. Na uwagę zasługuje
urozmaicona rzeźba terenu.

39 Jezioro
Wielkie

236,30 1991 gm. Trzciel
N-ctwo
Trzciel

ochrona miejsc lęgowych rzadkich gatunków
ptaków wodnych i błotnych oraz żerowisk
i miejsc odpoczynku ptaków

Rezerwat chroni rozległe jezioro w dolinie
Obry z trzema wyspami wraz z otaczajacymi
lasami. Jezioro w miejscach wypłyceń
porośnięte jest zespołem lilii wodnych
z grążelem żółtym i grzybieniami białymi.
Strefa szuwarowa, a szczególnie niedostępne
wyspy, są miejscem licznego występowania
ptaków. Stwierdzono tutaj 120 gatunków,
a wśród nich 32 zagrożone wyginięciem
w kali kraju.

40 Dębina leśny 12,18 1996 gm. Kłodawa
N-ctwo
Kłodawa

ochrona fragmentu lasu liściastego, a
szczególnie zespołu grądu środkowo
europejskiego z bogatym i typowo
wykształconym runem

Rezerwat chroni stary las dębowo-grabowy
z omieszką lipy z bogatym runem,
reprezentujący zespół grądu
środkowoeuropejskiego. W wyniku badań
lichenologicznych na terenie rezerwatu
stwierdzono występowanie 50 gatunków
porostów.

41 Bogdaniec III leśny 11,23 1996 gm. Bogda-
niec N-ctwo
Bogdaniec

ochrona fragmentu dąbrowy o charakterze
naturalnym; teren falisto pagórkowaty

Rezerwat opisany
z rezerwatami Bogdaniec I i II

42 Dąbrowa na
Wyspie

leśny 4,40 1996 gm.
Przytoczna
obr.
ewidencyjny
Lubikowo

zachowanie ze względów naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych lasu
liściastego na malowniczej wyspie jez.
Lubikowskiego

Wyspa położona jest w południowo-
wschodniej części jeziora Lubikowskiego.
Flora naczyniowa rezerwatu liczy 103
gatunki. Występuje tu chroniony bluszcz
pospolity w formie płożącej-naziemnej

43 Rybojady 5,61 1996 gm. Trzciel
N-ctwo
Trzciel

ochrona i zachowanie jednego z większych
i lepiej zachowanych torfowisk
przejściowych wraz z występującą florą i
fauną

Rezerwat chroni dobrze zachowane
torfowisko przejściowe z ciekawą florą.
Występuje tutaj rosiczka okrągłolistna,
turzyca bagienna, modrzewnica zwyczajna,
przygiełka biała, żurawina błotna.

44 Rzeka
Przyłężek

wodny 35,08 1996 gm. Kłodawa
N-ctwo
Kłodawa

ochrona i zabezpieczenie właściwych
warunków dla tarlisk oraz rozwoju ryb
łososiowatych (pstrąg potokowy) i innych
gatunków ryb na wydzielonym odcinku rzeki
Przyłężek

Ochroną objęty jest fragment rzeki Przyłężek
o czystej i dobrze natlenionej wodzie,
z tarliskami ryb łososiowatych, do których
należą pstrąg potokowy i głowacz
białopłetwy. Na zboczach wzdłuż rzeki rosną
dorodne drzewostany bukowe.

45 Santockie
Zakole

leśny 454,94 1998 gm. Deszczno zachowanie pozostałości lasów łęgowych
w postaci kęp starych drzewostanów dla
zachowania ich unikatowych zasobów
genowych oraz ochrona miejsc lęgowych

Największy rezerwat w województwie,
chroniący pozostałości łęgów
nadwarciańskich. Walorem rezerwatu jest
kilkaset wiekowych dębów. Występują tu
licznie starorzecza i oczka wodne. Teren ten
jest miejscem bytowania 177 gatunków
ptaków. Występu je tu między innymi kulik
wielki, gęś gęgawa, rybitwa białoskrzydła i
białowąsa.

46 Bogdanieckie
Cisy

leśny 21,24 2000 gm. Bogdaniec
N-ctwo
Bogdaniec

zachowanie ze względów naukowych i
dydaktycznych jednej z najliczniejszych
w Polsce populacji cisa, rozwijającej się
w środowisku lasu mieszanego w strefie
wschodniej granicy zasięgu geograficznego

Rezerwat chroni liczną populację cisa,
rozwijającą się w lesie mieszanym. Cisy
rozprzestrzeniły się dzięki ptakom z rodziny
drozdowatych z kilku osobników dorosłych
rosnących przy niedalekich zabudowaniach.

47 Dolina Ilanki 239,23 2000 gm. Torzym
N-ctwo
Torzym

zachowanie różnego rodzaju torfowisk,
zespołów w obrębie naturalnego i
półnaturalnego krajobrazu wyróżniającego się
bogactwem flory, fauny i swoistych rzadkich
fitocenoz

W wyniku dużej zmienności warunków
hydroekologicznych powstało wiele torfowisk
i innych ekosystemów bagiennych i wodnych
w dolinie Ilanki. W obrębie rezerwatu
stwierdzono występowanie trzech typów
torfowisk. Ostatnią pozostałością
pierwotnego zbiornika jest jezioro Pniów,
otoczone pływającym trzęsawiskiem,
nasuwającym się od brzegu i zarastającym
taflę wody.

torfo-
wisko-
wy

torfo-
wisko-
wy

torfo-
wisko-
wy

torfo-
wisko-
wy

fauni-
sty-
czny



Ochrona przyrody

63

O
ch

ro
na

pr
zy

ro
dy

Tabela 8.3. Charakterystyka rezerwatów... cd.

Lp. Nazwa
rezerwatu

Typ
rezer-
watu

Pow.
(ha)

Rok
utwo-
rzenia

Lokalizacja Cel ochrony Walory przyrodnicze

48 Radowice leśny 55,60 2000 gm. Sulechów

gm.

Trzebiechów

N-ctwo

Sulechów

zachowanie ze względów naukowych i

dydaktycznych zbiorowisk łęgu jesionowo-

olszowego i lasu dębowo-grabowego na silnie

urzeźbionej krawędzi wysoczyzny

polodowcowej

Rezerwat chroni zbiorowiska grądów

zajmujące zbocza bogato urzeźbionej doliny

potoku z licznym udziałem drzew o

charakterze pomnikowym.

Dno wąwozu zajmuje przystrumykowy łęg

jesionowo-olszowy oraz grąd niski.

49 Uroczysko

Lubiatowskie

leśny 188,42 2000 gm.

Drezdenko

N-ctwo

Karwin

zachowanie ze względów naukowych i

dydaktycznych walorów przyrodniczych i

krajobrazowych jeziora, ochrona biotopu

ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, skarp

jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością

Rezerwat stanowią rozległe, porośnięte

lasami, pola sandrowe z jeziorem

Lubiatówko. Zbiorowiska roślinne tworzą 16

zespołów, w tym bardzo dobrze rozwinięty

zespół łęgów przystrumykowych. Występują

tu naturalne źródliska i wywierzyska.

50 Łęgi koło

Słubic

leśny 397,94 2003 gm. Słubice zachowanie lasów łęgowych w dolinie

rzecznej

Jeden z największych rezerwatów w

województwie chroniący dobrze zachowane

lasy łęgowe w dolinie Odry.

51 Torfowisko
Osowiec

18,24 2003 gm.
Dobiegniew
obr. Stare
Osieczno

zachowanie ekosystemów torfowiskowych i
fitocenozy mszystego szuwaru kłociowego z
cenną florą roślin naczyniowych i
zarodnikowych

Torfowisko powstałe w wyniku zarastania
płytkiego zbiornika wodnego z dobrze
rozwiniętym mszarem kłociowym oraz
mszarem przygiełkowym z szuwarami
turzycowymi. W południowej części
torfowiska zachował się fragment otwartego
lustra wody z dobrze rozwiniętą roślinnością
pływającą.

52 Dolina
Postomii

leśny 68,66 2005 gm. Słońsk zachowanie naturalnych ekosystemów
leśnych i nieleśnych

Rezerwat chroni fragment doliny rzeki
Postomii wraz ze skarpą porośniętą dobrze
zachowanym grądem, z licznymi dębami o
charakterze pomnikowym. W rezerwacie
występują gatunki puszczańskie np. owady
związane z martwym drewnem - pachnica
dębowa i kozioróg dębosz. W runie występuje
mająca tylko kilka stanowisk w
województwie kokorycz drobna.

53 Żurawno leśny 22,88 2006 gm. Lubsko,
Tuplice,
Brody

zachowanie ze względów naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu
leśnego ekosystemu nizinnego ze
stanowiskami rzadkich gatunków roślin i
zwierząt.

Rezerwat leży w dolinie niewielkiej rzeki
Rzeczycy, stanowiąc mozaikę różnych
środowisk wodnych, bagiennych i leśnych.
Wśród zajmujących ponad 2/3 rezerwatu
fitocenoz leśnych dominują lasy łęgowe i
grądowe. Na terenie rezerwatu oznaczono
124 gatunki roślin naczyniowych należących
do 51 rodzin. Wśród stwierdzonych gatunków
roślin na uwagę zasługuje przede wszystkim
pióropusznik strusi, występujący tu licznie w
ilości ok. 800 – 1200 egzemplarzy. W obrębie
jeziorka Żurawno dominują różne fitocenozy
szuwaru trzcinowego. Na terenie rezerwatu
występuje bardzo bogata fauna wielu grup
bezkręgowców, ryb, ssaków, płazów oraz
gadów.

54 Mierkowskie
Suche Bory

leśny 131,40 2006 gm. Lubsko zachowanie szerokiego spektrum
ekosystemów borowych, od ubogich muraw
napiaskowych i suchych borów porastających
kompleks wydm śródlądowych, po bory
świeże i wilgotne, wraz ze specyficzną
chronioną fauna i florą.

Rezerwat stanowi kompleks częściowo
odsłoniętych wydm śródlądowych. Na terenie
rezerwatu stwierdzono występowanie jedynie
26 gatunków roślin naczyniowych.
Najliczniejsze to trawy, złożone i
wrzosowate. Stwierdzono tu występowanie
wielu gatunków rzadkich i ginących owadów,
szczególnie z grupy chrząszczy kózkowatych.

55 Gorzowskie
Murawy

73,39 2006 gm. Gorzów
Wlkp.

zachowanie zbiorowisk roślinności
kserotermicznej, szczególnie muraw
ostnicowych, kłosownicowych i
szczotlichowych oraz stanowisk gatunków
roślin i zwierząt, między innymi ostnicy
włosowatej, pajęcznicy liliowatej, dzwonka
syberyjskiego, ostrołódki kosmatej,
świergotka polnego i ślimaka żeberkowego

Kompleks muraw w rezerwacie należy do
najcenniejszych tego typu obiektów w Polsce
Zachodniej. Najcenniejszym zbiorowiskiem
roślinnym rezerwatu jest murawa ostnicowa.
Oprócz niej występują tu także murawy
kłosownicowe oraz szczotlichowe.

Razem 3636,39

torfo-
wisko-
wy
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1.3. Parki krajobrazowe
Definicja parku krajobrazowego wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 16. 1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kul-
turowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego 
rozwoju.

Łączna powierzchnia parków krajobrazowych 
wynosi obecnie 77 312,42 ha (5,5 % powierzchni wo-
jewództwa), otuliny – 57 192,69 ha (4,1 % powierzch-
ni województwa), co łącznie stanowi 134 108,86 ha 
(9,6 % powierzchni województwa). Na terenie parków 
krajobrazowych znajduje się 13 rezerwatów przyrody 
o łącznej powierzchni 489,58 ha. Powierzchnia par-
ków bez znajdujących się w nich rezerwatów wynosi 
76 822,84 ha. Poniżej przedstawiono syntetyczny opis 
istniejących w województwie lubuskim parków krajo-
brazowych:
1. Łagowski Park Krajobrazowy położony jest na te-

renie gmin: Łagów, Sulęcin i Torzym, został utwo-
rzony w kwietniu 1985 r. Powierzchnia parku wy-
nosi 4 929 ha, a otuliny 6 612 ha. Posiada bogatą 
rzeźbę polodowcową. Liczne jeziora zajmują 8 % 
powierzchni parku (m.in. jezioro Trześniowskie 
i Łagowskie). Teren porośnięty jest dorodnymi 
drzewostanami bukowymi. Lasy stanowią 64 % 
powierzchni parku. Na terenie parku znajdują się 
trzy rezerwaty: „Buczyna Łagowska”, „Pawski Ług” 
i „Nad Jeziorem Trześniowskim”.

2. Pszczewski Park Krajobrazowy położony jest na 
terenie gmin: Pszczew, Trzciel, Międzychód, Mię-
dzyrzecz, Miedzichowo i Przytoczna, został utwo-
rzony w marcu 1987 r. Powierzchnia parku w woj. 
lubuskim wynosi 9 300 ha, a jego otuliny 18 455 ha. 
Położony jest we wschodniej części województwa 
lubuskiego na obszarze Bruzdy Zbąszyńskiej i Po-
jezierza Poznańskiego. Krajobraz parku jest bardzo 
urozmaicony. W jego centralnej części znajduje się 
„rynna jezior pszczewskich” (m.in. jeziora: Wielkie, 
Chłop, Szarcz i Lubikowskie) oraz fragmenty doli-
ny rzeki Obry. We wschodniej części parku znajduje 
się malownicza dolina rzeki Kamionki. Rezerwaty 
na terenie parku to: „Jeziora Gołyńskie”, „Jezioro 
Wielkie”, „Dąbrowa na Wyspie”, „Rybojady” i „Doli-
na Kamionki” (woj. wielkopolskie).

3. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy położo-
ny jest na terenie gmin: Kłodawa, Barlinek, Strzelce 
Krajeńskie, Pełczyce i Nowogródek Pomorski. Park 
utworzony został w październiku 1991 r. Powierzch-
nia parku w woj. lubuskim wynosi 12 142,77 ha, 
a otuliny – 11 713,19 ha. Znajduje się w północnej 
części województwa lubuskiego. Część południową 
parku zajmuje Puszcza Gorzowska, skupiająca bory 
i lasy mieszane oraz liczne jeziora zajmujące rynny 
polodowcowe - m.in. jeziora Lubie i Chłop. W czę-
ści północnej leży Dolina rzeki Płoni. W parku utwo-
rzono pięć rezerwatów przyrody, są to: „Dębina”, 

„Markowe Błota” (woj. zachodniopomorskie), „Rze-
ka Przyłężek”, „Skalisty Jar Libberta” (woj. zachod-
niopomorskie) i „Wilanów”.

4. Park Krajobrazowy „Ujście Warty” położony jest 
na terenie gmin: Kostrzyn, Górzyca, Słońsk, Bo-
leszkowice i Witnica, został utworzony w grudniu 
1996 r. W woj. lubuskim zajmuje powierzchnię 
18 733,97 ha. Położony jest w widłach Odry i War-
ty. Okresowo podtapiany, jest siedliskiem ptaków 
wodnych i błotnych. Tereny rolnicze zajmują znacz-
ne powierzchnie, dominują użytki zielone. Cenne 
przyrodniczo są także kserotermiczne skarpy doliny 
Odry. Rezerwaty na terenie parku to: „Lemierzy-
ce” i „Pamięcin”.

5. Gryżyński Park Krajobrazowy położony jest na 
terenie gmin: Bytnica, Krosno Odrzańskie, Czer-
wieńsk, Skąpe i Łagów, utworzony został w kwietniu 
1996 r. Znajduje się w środkowej części Ziemi Lubu-
skiej. Powierzchnia parku wynosi 2 755 ha, a otuliny 
20 412,5 ha. Ochronie poddane zostały tereny po-
lodowcowej rynny rzeki Gryżyna o znacznych walo-
rach krajobrazowych i przyrodniczych, mało zmie-
nione gospodarką człowieka. 86,6 % powierzchni 
parku stanowią lasy.

6. Krzesiński Park Krajobrazowy położony jest na te-
renie gmin: Gubin, Cybinka i Maszewo, został po-
wołany w lipcu 1998 r. Znajduje się w zachodniej 
części województwa, w widłach rzek Odry i Nysy 
Łużyckiej. Zajmuje powierzchnię 8 546 ha i nie po-
siada otuliny. Ze względu na dolinny charakter do-
minują tereny rolnicze, głównie użytki zielone.

7. Przemęcki Park Krajobrazowy położony jest na 
terenie gmin: Przemęt, Włoszakowice, Wijewo 
i Wschowa, został powołany w listopadzie 1991 r. 
Powierzchnia parku w województwie lubuskim wy-
nosi 2 894 ha (Rozporządzenie Wojewody Lubu-
skiego z dnia 14 lutego 2008 r., Dz. U. Woj. Lub. Nr 
14, poz.341). Rezerwaty na terenie parku to: „Wyspa 
Konwaliowa”, „Jezioro Trzebidzkie”, „Torfowisko 
nad Jeziorem Świętym”, „Kwaśna Dąbrowa”. Żaden 
z rezerwatów nie leży w woj. lubuskim.

8. Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” o pow. 
18 200 ha, bez otuliny. Utworzony został 
27.09.2001 r. Park położony jest na terenie gmin: 
Brody, Tuplice, Trzebiel, Przewóz i miasta Łękni-
ca. Jego zadaniem jest ochrona cennych utworów 
geologicznych i terenów przyrodniczo-kulturo-
wych w strefie pogranicza z Niemcami. Na terenie 
parku znajduje się rezerwat przyrody „Nad Młyń-
ską Strugą”.
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1.4. Obszary chronionego krajobrazu
Definicja obszaru chronionego krajobrazu wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 26. 1. Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na: 
1) wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze wzglę-
du na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub
2) istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Po 1 stycznia 1999 r. w województwie lubuskim 
znalazły się obszary chronionego krajobrazu o łącznej 
powierzchni 445 390 ha, z tego:
• po byłym województwie gorzowskim - 195 990 ha,
• po byłym województwie zielonogórskim - 

229 400 ha,
• po byłym województwie leszczyńskim - 20 000 ha.

W byłym województwie gorzowskim obsza-
ry chronionego krajobrazu o powierzchni 318 386 ha 
wprowadzono rozporządzeniem Wojewody Gorzow-
skiego nr 12 z dnia 24 listopada 1998 r. Po wprowa-
dzeniu reformy administracyjnej kraju od dnia 1 stycz-
nia 1999 r. część obszarów chronionego krajobrazu 
(122 396 ha) znalazła się w województwach: zachodnio-
pomorskim i wielkopolskim,

W byłym województwie zielonogórskim obsza-
ry chronionego krajobrazu utworzono rozporządze-
niem Wojewody Zielonogórskiego nr 6 z dnia 10 lipca 
1996 r., na powierzchni 244 300 ha. Po wprowadzeniu 

reformy administracyjnej część z nich znalazła się na ob-
szarze województwa wielkopolskiego. Ubyło 12 300 ha 
w gminie Wolsztyn i 2 600 ha w gminie Zbąszyń.

24 lipca 2003 roku rozporządzeniem Wojewo-
dy Lubuskiego zostały określone obszary chronionego 
krajobrazu i na koniec 2003 r. było ich 38, o łącznej po-
wierzchni 440 327 ha (31,5 % powierzchni wojewódz-
twa).

20 lipca 2006 roku rozporządzeniem Wojewody 
Lubuskiego zmienione zostały powierzchnie 3 obszarów 
chronionego krajobrazu i ogólna powierzchnia wynosi-
ła 438.533 ha (31,3 % powierzchni województwa).

W roku 2008 w dwóch rozporządzeniach Woje-
wody Lubuskiego zmienione zostały powierzchnie 3 ob-
szarów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 91 poz., 1373 i 116 poz. 
1670) i na koniec 2008 roku powierzchnia obszarów 
chronionego krajobrazu wynosiła 438.481,2 ha (31,3 % 
powierzchni województwa).

Tabela 8.4. Charakterystyka obszarów chronionego krajobrazu w województwie lubuskim

Lp. Nazwa obszaru
Powierzchnia

w ha
Położenie (gminy)

1. „1 - Puszcza Drawska” 42.157,8 Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce

Krajeńskie, Zwierzyń

2. „2 – Puszcza Barlinecka” 26.672 Gorzów Wlkp., Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Strzelce

Kraj., Zwierzyń

3. „3A – Lasy Witnicko-Dębieńskie” 7.904 Lubiszyn, Witnica

4. „3B – Lasy Witnicko-Dzieduszyckie” 1.803 Bogdaniec, Witnica

5. „4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci” 33.888 Deszczno, Drezdenko, GorzówWlkp., Przytoczna,

Santok, Skwierzyna, Stare Kurowo, Zwierzyń

6. „5 – Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty” 15.086 Bogdaniec, Deszczno, Krzeszyce, Lubiszyn, Słońsk,

Witnica

7. „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej” 12.000 Drezdenko
8. „7 – Gorzycko” 8.720 Przytoczna, Pszczew
9. „8A – Dolina Obry” 10.092 Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Skwierzyna
10. „8B – Dolina Jeziornej Strugi” 5.708 Łagów, Sulęcin, Międzyrzecz, Bledzew
11. „9 – Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie” 14.917 Bledzew, Deszczno, Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin,

Torzym, Łagów
12. „10 – Dolina Postomii” 2.457,35 Krzeszyce, Sulęcin
13. „11A – Ośniańska Rynna z jeziorem

Radachowskim”
2.223 Ośno, Słońsk

14. „11B – Ośniańska Rynna” 2.145 Ośno, Rzepin
15. „12 – Zbąszyńska Dolina Obry” 1.050 Trzciel
16. „13 – Rynna Paklicy i Ołoboku” 20.533 Czerwieńsk, Świebodzin, Lubrza, Międzyrzecz, Skąpe
17. „14 – Dolina Ilanki” 7.864 Cybinka, Rzepin, Słubice, Torzym
18. „15 – Słubicka Dolina Odry” 14.075 Cybinka, Słubice, Górzyca
19. „16 – Puszcza nad Pliszką” 32.244 Cybinka, Bytnica, Maszewo, Skąpe, Torzym, Łagów
20. „17 – Rynny Obrzycko-Obrzańskie” 23.375 Babimost, Bojadła, Świebodzin, Kargowa, Kolsko,

Międzyrzecz, Nowa Sól, Sulechów, Szczaniec, Trzciel,
Trzebiechów, Zbąszynek

21. „18 – Krośnieńska Dolina Odry” 13.265 Czerwieńsk, Gubin, Krosno Odrz., Sulechów, Zielona
Góra

22. „19 – Gubińskie Mokradła” 1.884 Gubin
23. „20 – Pojezierze Sławsko-Przemęckie” 16.737 Kolsko, Nowa Sól, Sława, Wschowa
24. „21 – Nowosolska Dolina Odry” 9.852 Bojadła, Nowa Sól, Siedlisko, Otyń, Sulechów,

Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra
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Lp. Nazwa obszaru
Powierzchnia

w ha
Położenie (gminy)

25. „22 – Wzniesienia Zielonogórskie” 3.573 Świdnica
26. „23 – Dolina Śląskiej Ochli” 10.350 Świdnica, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń,

Zielona Góra
27. „24 – Rynna Pławska” 3.000 Dąbie
28. „25 – Dolina Bobru” 13.131 Dąbie, Żagań, Bobrowice, Krosno Odrz., Małomice,

Nowogród Bobrz., Szprotawa
29. „26 – Bronków-Janiszowice” 3.529 Bobrowice
30. „27 – Dolina Nysy” 3.216 Brody, Gubin
31. „28 – Wzgórza Dalkowskie” 3.982 Bytom Odrz., Niegosławice, Nowa Sól, Nowe

Miasteczko
32. „29 – Dolina Brzeźnicy” 2.542 Brzeźnica, Nowogród Bobrz.
33. „30A – Wschodnie okolice Lubska” 17.536 Brody, Gubin, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Tuplice
34. „30B – Zachodnie okolice Lubska” 7.907 Nowogród Bobrz., Żary, Jasień, Lubsko
35. „31 – Dolina Szprotawki” 5.570 Niegosławice, Szprotawa
36. „32 – Las Żarski” 2.360 Żary
37. „33 – Bory Bogumiłowskie” 8.910 Żary, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel
38. „34 – Bory Dolnośląskie” 26.223 Żagań, Gozdnica, Iłowa, Małomice, Przewóz, Wymiarki

Razem 438.481,2

Tabela 8.4. Charakterystyka obszarów... cd.

1.5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Definicja zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 43. Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługują-
ce na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. 

Na początku 1999 roku w momencie powstania 
województwa lubuskiego funkcjonowały cztery zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe. Do końca 2008 roku po-
wołano cztery nowe.

Tabela 8.5. Charakterystyka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych województwa lubuskiego

Lp. Nazwa zespołu Położenie
Pow.

w ha
Przedmiot ochrony

1. „Uroczysko Lubniewsko” gm. Lubniewice 1 436,90 Naturalny krajobraz jeziora

Lubniewsko z otaczającymi go lasami

2. „Jezioro Wielkie” gm. Witnica 3 768 Naturalny charakter jeziora i otaczających

go lasów

3. „Uroczyska

Międzyrzeckiego Rejonu

Umocnionego”

gm. Międzyrzecz 5 230,46 Zachowanie umocnień militarnych

wraz z otaczającą przyrodą

4. „Uroczysko Jezior

Ośniańskich

gm. Ośno Lubuskie 2 046 Naturalny krajobraz jezior wraz

z otaczającymi terenami

5. „Uroczysko Doliny

Lenki”

gm. Ośno Lubuskie 1 232,70 Naturalny krajobraz zlewni rzeki Lenki

6. „Drezdeneckie

Uroczyska”

gm. Drezdenko 1184,76 Ekstensywnie użytkowane grunty rolne

położone w Dolinie Noteci o wysokich

walorach przyrodniczych

7. „Park Słowiański” gm. Szprotawa 85,74 Zachowanie krajobrazu pradoliny

Bobru o wyjątkowych wartościach

przyrodniczo-widokowych, repre-

zentatywnych dla zalesionej strefy

nadrzecznej z dawnymi rozlewiskami

i starymi korytami rzecznymi.

8. „Kijewickie Kerki” gm. Skwierzyna 29,01 Ochrona walorów widokowych

i estetycznych fragmentu doliny rzecznej

Ogółem 15.013,57
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1.6. Pomniki przyrody
Definicja pomników przyrody wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 28. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej 
wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krze-
wy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

W grudniu 1998 r. w woj. gorzowskim znaj-
dowało się 777 pomników przyrody, a w woj. zielo-
nogórskim 1067. Po zmianach administracyjnych na 
terenie woj. lubuskiego pozostało 1510 pomników. 
W 2006 r. Wojewoda Lubuski rozporządzeniami 
z 28 lutego i 19 maja zweryfikował liczbę pomników 
przyrody ustanawianych przez wojewodę na 694 

obiekty, natomiast ustanowionych uchwałami rad 
gminnych było 346 obiektów. W 2007 r. rady gmin 
ustanowiły 58 pomników przyrody, co daje na koniec 
tego roku liczbę 1098 obiektów, z czego 404 ustano-
wione są uchwałami rad gminnych. W roku 2008 
uchwałami rad gminnych ustanowiono 12 nowych 
pomników przyrody, a zniesiono 3. 

Tabela 8.6. Charakterystyka pomników przyrody w województwie lubuskim
Liczba obiektówRodzaj obiektu 10.01.1999 r. 31.12.2008 r.

Pojedyncze drzewo 1216 849

Grupa drzew 199 173

Aleja drzew 21 25

Głaz narzutowy 38 36

Skałki 1 0

Inne 35 24

Razem 1510 1107

1.7. Użytki ekologiczne
Definicja użytków ekologicznych wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 30. 1. Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie 
dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 
i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin 
i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.

W byłych województwach gorzowskim i zielo-
nogórskim na koniec roku 1998 istniały 703 użytki eko-
logiczne o łącznej powierzchni 2 557,10 ha. W 1999 r. 
w wyniku reformy administracyjnej, a także w wyniku 
zmian przepisów o ochronie przyrody, liczba użytków 
zmniejszyła się znacznie. Dopiero w marcu 2002 r., kie-

dy rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego uznano 
za użytki ekologiczne 295 obiektów przyrodniczych, 
stan ten się poprawił. Liczba użytków ekologicznych na 
koniec roku 2008 wynosiła 344 obiekty, a powierzchnia 
3 124,34 ha, co stanowi 0,22 % powierzchni wojewódz-
twa.

1.8. Ochrona strefowa
Definicja ochrony gatunkowej wg ustawy o ochronie przyrody:
Art. 46. 1. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występu-
jących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na 
zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także 
zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
2. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu 
i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Dla kilkunastu gatunków zwierząt wyznaczane 
są strefy ochronne miejsc rozrodu i regularnego prze-
bywania. 

Według stanu na 31.12.2008 r. na terenie woje-
wództwa znajdowało się 180 stref. Najwięcej stref - 75, 

utworzono dla ochrony bielika, 52 strefy utworzono dla 
bociana czarnego. Dla kani rudej istniały 23 strefy, kani 
czarnej 8, rybołowa 11, orlika krzykliwego 7, żółwia 
błotnego 3 i 1 strefa dla wilka. 

Oprac. Andrzej Wąsicki
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Natura 2000 jest paneuropejską siecią ekologicz-
ną, mającą na celu zapewnienie trwałej egzystencji 
wybranym zagrożonym typom ekosystemów oraz gi-
nącym gatunkom roślin i zwierząt ważnych z punktu 
widzenia Wspólnoty Europejskiej (Liro i in. 2002). 

Natura 2000 nie ma zastępować systemów krajo-
wych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podsta-
wy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali 
kontynentu. Polega to na wybraniu (według okre-
ślonych kryteriów), a następnie skutecznej ochronie 
określonych obszarów.

Obszary te wynikają z:
• Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) - obszary 

specjalnej ochrony ptaków (OSO) utworzone w celu 
ochrony gatunków ptaków wymienionych w załączni-
ku I dyrektywy;

• Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) - spe-
cjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) utworzone 
w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 
gatunków zwierząt i roślin na podstawie kryteriów 
wymienionych w załączniku III dyrektywy.

Od maja 2004 r. polski Minister Środowiska zaczął 
przesyłać do Komisji Europejskiej (po uzgodnieniu 
z rządem) listy kolejnych proponowanych obszarów 
Natura 2000 z terenu Polski. Pierwsza lista zawierała 
184 obszary, o powierzchni zaledwie 11 716 km2, czyli 
około 3,7 % powierzchni kraju. W miarę dokonywa-
nia uzgodnień dla kolejnych obszarów sukcesywnie 
były przesyłane kolejne propozycje.

Równolegle do prac nad wersją rządową, własny 
projekt przygotowały organizacje pozarządowe zaj-
mujące się ochroną przyrody (Pawlaczyk i in. 2004). 
Na podstawie dostępnych danych oraz opinii eks-
pertów zaproponowały własny projekt dodatkowych 

2. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie lubuskim

obszarów Natura 2000 nazywany Shadow List (Lista 
Cieni). W roku 2008 Ministerstwo Środowiska powo-
łało do życia Wojewódzkie Zespoły Specjalistyczne, 
których zadaniem była weryfikacja propozycji zawar-
tych w Shadow List oraz zaproponowanie dodatko-
wych obszarów, aby określić docelowy kształt sieci Na-
tura 2000 na terenie poszczególnych województw. 

W przypadku obszarów specjalnej ochrony pta-
ków (OSO) lista 12 obszarów z terenu województwa 
(mapa 8.2, tabela 8.7), po zaakceptowaniu przez Ko-
misję Europejską, została już wyznaczona wraz z po-
zostałymi 124 obszarami na terenie Polski na pod-
stawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
5 września 2007 r. (Dz.U. nr 179 poz. 1275). 

W przypadku specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk (SOO) proces ich wyznaczania jeszcze się nie 
zakończył. Po ostatniej - przesłanej do Komisji Eu-
ropejskiej w październiku 2007 r. - transzy obsza-
rów z terenu województwa lubuskiego, w propozycji 
rządowej znalazły się 23 obszary siedliskowe (SOO), 
z tym że jeden obszar - Ujście Warty wyznaczony zo-
stał w tych samych granicach jako ptasi i siedliskowy. 

W dniu 12 grudnia 2008 r. Komisja Europejska 
zatwierdziła 175 nowych obszarów mających znacze-
nie dla Wspólnoty z terenu Polski, w tym 18 nowych 
obszarów w regionie alpejskim i 157 w regionie kon-
tynentalnym. W województwie lubuskim zatwierdzo-
ne zostały wszystkie przesłane do Komisji Europej-
skiej 23 obszary siedliskowe (mapa 8.3, tabela 8.8).

W tej sytuacji w Polsce oficjalnie zatwierdzone są 
łącznie 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, 
w tym: 33 obszary w regionie alpejskim i 331 w regio-
nie kontynentalnym, zajmujące 2 891 231,53 ha, tj. 
8,37 % powierzchni kraju traktowanej łącznie z mor-

Lp. Typ obszaru Kod Nazwa Pow. [ha] % w woj.
lubuskim

Powierzchnia
w woj. lubuskim

[ha]
1 PTASI PLB020005 BORY DOLNOŚLĄSKIE 172093,39 27 46465,22

2 PTASI PLB080002 DOLINA DOLNEJ NOTECI 22241,50 100 22241,50

3 PTASI PLB080004 DOLINA ŚRODKOWEJ ODRY 33677,79 100 33677,79

4 PTASI PLB080005
JEZIORA PSZCZEWSKIE I

DOLINA OBRY
14793,28 54 7988,37

5 PTASI PLB320016 LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ 186840,7 29 54183,80

6 PTASI PLB020008 ŁĘGI ODRZAŃSKIE 17999,42 3 539,98

7 PTASI PLB320015
OSTOJA WITNICKO-

DĘBNIAŃSKA
46993,07 34 15977,64

8 PTASI PLB300011 POJEZIERZE SŁAWSKIE 39144,83 44 17223,73

9 PTASI PLB080001 PUSZCZA BARLINECKA 26505,63 62 16433,49

10 PTASI PLB300015 PUSZCZA NOTECKA 178255,8 24 42781,39

11 PTASI PLB020003 STAWY PRZEMKOWSKIE 4605,419 30 1381,63

12 ŁĄCZNY PLC080001 UJŚCIE WARTY 33297,35 100 33297,35

RAZEM 776448,179 x 292191,89

Tabela 8.7. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) NATURA 2000 województwa lubuskiego
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ską strefą ekonomiczną (2 527 671,93 ha na lądzie, 
tj. 8,10% powierzchni lądowej kraju). Dla wszystkich 
tych obszarów można stosować pełną procedurę z art. 
6 dyrektywy siedliskowej. Wraz z wydaniem rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska, obszary te formalnie 
staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk. 

Komisja Europejska planuje kolejną aktualizację 
list do końca 2009 r.

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW 
(12 obszarów) zajmują w granicach województwa łącz-
ną powierzchnię 292 191,89 ha, co stanowi 20,8 % 
powierzchni województwa.

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK 
(aktualnie 23 obszary zatwierdzone przez Komisję 
Europejską) zajmują w granicach województwa łącz-
ną powierzchnię 126 225,6 ha, co stanowi 8,8 % jego 
powierzchni. Uwzględniając ponad 40 dodatkowych 
obszarów z tzw. Shadow List, oraz nowych propozy-
cji Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego łączna 
powierzchnia obszarów siedliskowych może wzrosnąć 
do ok. 213 000 ha, co stanowi 15,2 % powierzchni 
województwa. 

Tabela 8.8. Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) NATURA 2000 zatwierdzone przez Komisję Europejską
 do dnia 31.12.2008 r.

Lp. Typ obszaru Kod Nazwa

Pow.

całkowita

[ha]

% w woj.

lubuskim

Powierzchnia

w woj. lubuskim

[ha]

1 SIEDLISKOWY PLH080007
BUCZYNA SZPROTAWSKO -
PIOTROWICKA 1423,3 59 839,75

2 SIEDLISKOWY PLH080008
BUCZYNY ŁAGOWSKO-
SULĘCIŃSKIE 6771,023 100 6771,02

3 SIEDLISKOWY PLH020050 DOLINADOLNEJ KWISY 5972,175 27 1612,49

4 SIEDLISKOWY PLH080009 DOLINA ILANKI 2232,832 100 2232,83

5 SIEDLISKOWY PLH080001 DOLINA LENIWEJ OBRY 7137,658 100 7137,66

6 SIEDLISKOWY PLH080011 DOLINA PLISZKI 4838,993 100 4838,99

7 SIEDLISKOWY PLH080002
JEZIORA PSZCZEWSKIE I
DOLINAOBRY 15305,73 56 8571,21

8 SIEDLISKOWY PLH320010 JEZIORO KOZIE 179,3588 22 39,46

9 SIEDLISKOWY PLH080012
KARGOWSKIE ZAKOLA
ODRY 3070,28 100 3070,28

10 SIEDLISKOWY PLH320044 LASY BIERZWNICKIE 8792,303 6 527,54

11 SIEDLISKOWY PLH020018 ŁĘGI ODRZAŃSKIE 18002,9 3 540,09

12 SIEDLISKOWY PLH080013 ŁĘGI SŁUBICKIE 825,101 100 825,10

13 SIEDLISKOWY PLH080024
MOPKOWYTUNEL KOŁO
KRZYSTKOWIC 48,05018 100 48,05

14 SIEDLISKOWY PLH080003 NIETOPEREK 7377,372 100 7377,37

15 SIEDLISKOWY PLH080014
NOWOSOLSKADOLINA
ODRY 6040,332 99 5979,93

16 SIEDLISKOWY PLH080029 TORFOWISKA SUŁOWSKIE 44,31831 100 44,32

17 SIEDLISKOWY PLH080004 TORFOWISKO CHŁOPINY 498,4894 100 498,49

18 SIEDLISKOWY PLH080005 TORFOWISKO MŁODNO 239,3586 100 239,36

19 SIEDLISKOWY PLH080015 UJŚCIE ILANKI 908,4493 100 908,45

20 SIEDLISKOWY PLH080006 UJŚCIE NOTECI 3994,54 100 3994,54

21 ŁĄCZNY PLC080001 UJŚCIE WARTY 33297,35 100 33297,35

22 SIEDLISKOWY PLH080027
UROCZYSKABORÓW
DOLNOŚLĄSKICH 12227,39 59 7214,16

23 SIEDLISKOWY PLH320046
UROCZYSKA PUSZCZY
DRAWSKIEJ 65815,96 45 29617,18

RAZEM 205043,26359 x 126225,62
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Mapa 8.2. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 
Natura 2000 wyznaczone na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
5 września 2007 r. (Dz.U. nr 179 poz. 1275) 
(źródło: www.natura2000.mos.gov.pl)

Mapa 8.3. Obszary Natura 2000 zatwierdzone przez 
Komisję Europejską do dnia 12.12.2008 r. 
(ciemnozielone) oraz obszary znajdujące się 
na tzw. Shadow List (jasnozielone) 

 (źródło: www.natura2000.mos.gov.pl)

Aktualnie łączna powierzchnia, znajdujących się 
w woj. lubuskim, obszarów sieci Natura 2000, zarów-
no ptasich jak i siedliskowych (zatwierdzonych przez 
Komisję Europejską) wynosi 385 120 ha, co stanowi 
27,5 % powierzchni województwa. W przypadku 6 ob-
szarów ptasich dochodzi do częściowego pokrywania 
się powierzchni z obszarami siedliskowymi. Jednak 
wielkość ta może ulec zwiększeniu. 

Szczegółowe opisy obszarów Natura 2000 z terenu 
województwa lubuskiego, z podziałem na ptasie i sied-
liskowe, znajdują się w raporcie p.t.: „Stan środowiska 
w województwie lubuskim w 2007 roku” (źródło: Stan-
dardowe Formularze Danych - tzw. SDF-y, zamieszczo-
ne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 
www.mos.gov.pl).

Oprac. dr Marek Maciantowicz 
Regionalna Dyrekcja Lasów

Państwowych w Zielonej Górze

Bączek (Ixobrychus minutus) - Jez . Tarnowskie Duże
(fot. Sławomir Rubacha)
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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŒRODOWISKA

W ZIELONEJ GÓRZE

BIBLIOTEKA MONITORINGU ŒRODOWISKA

Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 2009
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze

65-231 Zielona Góra, ul. Siemiradzkiego 19

tel. 068 45-48-550, fax 068 45-48-459

http://www.zgora.pios.gov.pl

e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl

Delegatura w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyñska 48

tel. 095 735-52-20, fax 095 735-52-22

http://www.gorzow.pios.gov.pl

e-mail: sekretariat@gorzow.pios.gov.pl
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