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1. Ogólna charakterystyka jeziora Głębokiego
Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza o kodzie PLLW10378 znajduje się w powiecie
międzyrzeckim, gmina Międzyrzecz. Należy do jezior rynnowych o wydłużonym kształcie,
przypominającym doliny rzeczne. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna głębokość, zaś ich
dna obfitują w liczne głęboczki i oddzielające je progi oraz wypłycenia. Jedna z najbardziej
istotnych cech jezior rynnowych jest ich kierunkowość ściśle związana z przebiegiem
głównych ciągów moren czołowych. W rynnie Jeziora Głębokiego można wyróżnić trzy
charakterystyczne odcinki. Odcinek północny, z Jeziorem Głębokim, środkowy, który
przebiega południkowo od jeziora do wsi Święty Wojciech oraz południowy, aż po
Wysoczyznę Trzemeszeńską.
Położenie jeziora określają następujące współrzędne geograficzne: 15°32,6’ długości
geograficznej wschodniej i 52°29,7’ szerokości geograficznej północnej. Jezioro położone jest
na obszarze bezodpływowym w dorzeczu dolnej Obry (rys. 1.). Wysokość zwierciadła średniej
wody wynosi 50,6 m n.p.m. Brzegi jeziora porastają lasy iglaste, północne i południowe są
podmokłe i bagniste. Na podstawie planu batymetrycznego jeziora (rys.2, tab.1.) można
wyróżnić cztery charakterystyczne elementy jego misy. Są to: brzeg jeziora jako efekt
działania erozji i akumulacji fal, słabo rozwiniętą platformę przybrzeżną, dobrze
wykształcony stok jeziorny i dno z niewielkim powierzchniowo głęboczkiem. Strefa platformy
przybrzeżnej stanowi łącznie 33,5% (42 ha) powierzchni jeziora, zaś dno rozciąga się na
głębokości od 11 do 20 m (39,5% - 49 ha). W środkowej części dna znajduje się głęboczek,
wynoszący 25,3 m.
Duża przezroczystość wody, dochodząca do blisko 7 m oraz urozmaicona rzeźba dna
i bogata roślinność wodna przyciąga wielu amatorów nurkowania. Bogaty jest również skład
gatunkowy ichtiofauny. Jezioro obfituje w leszcze, sielawę, sieję, szczupaka, płocie, liny,
okonie, węgorze oraz wzdręgi. Od wielu lat systematycznie obniża się poziom wody
w jeziorze, a dotyczy to przede wszystkim zmian w wielkości misy jeziornej (ilości wody)
i całego ekosystemu. Obecna powierzchnia jeziora stanowi około 85% jego wielkości z okresu
największego rozwoju, zaś długość linii brzegowej zmniejszyła się o około 1000 m. Od
początku XXI wieku poziom wody w jeziorze obniżył się o ok. 120 cm. Przyczyny tego zjawiska
nie są znane, według wstępnych ekspertyz wyschły dopływy zasilające akwen
i prawdopodobnie nastąpiło przesiąkanie wody w kierunku zachodnim. Istnieje też hipoteza,
że za obniżenie poziomu wody odpowiedzialne są studnie głębinowe należące do ośrodków
wypoczynkowych położonych nad brzegiem Głębokiego.
Walory naturalne jeziora sprawiły, że Jezioro Głębokie stało się ulubionym miejscem
wypoczynku mieszkańców Międzyrzecza i okolic. Nad jeziorem działalność usługową
prowadzą ośrodki wypoczynkowe, które zajmują łącznie około 15% linii brzegowej. Na
wyższym, wschodnim brzegu przy drodze krajowej nr 3 znajduje się duży kompleks
wypoczynkowy. Ulokowanych jest tu kilka ośrodków posiadających kąpieliska z pomostami,
zajazd „Głębokie”, domki campingowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego i leśne pole
biwakowe.
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Rys.1. Mapa zlewni Jeziora Głębokiego

W roku 2012 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu utworzono
kąpielisko nad Jeziorem Głębokie, którego organizatorem jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu
i Wypoczynku w Międzyrzeczu. Kąpielisko zlokalizowane jest na działce o nr ewidencyjnym
398 i 424 obr. 4 Święty Wojciech, wzdłuż linii brzegowej na długości około 130 m. Sezon
kapieliskowy trwa zwykle od 1 lipca do 31 sierpnia, zaś maksymalnie z kąpieliska korzysta
dziennie około 2000 osób.
Plaża główna przy kąpielisku jest piaszczysta i zajmuje powierzchnię około 1875 m 2,
zaś plaża trawiasta zajmuje powierzchnię 8750 m2. Na plaży w sezonie turystycznym
umieszczone są kosze na odpady komunalne o pojemności 0,2 m3.
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Rys. 2. Plan batymetryczny Jeziora Głębokiego (źródło: IRŚ)

 Lokalizacja:
Makroregion: Pojezierze Lubuskie
Mezoregion: Bruzda Zbąszyńska o kodzie 315.44
Wysokość n.p.m.: 50,6 m
Szerokość geograficzna: 52,50605
Długość geograficzna: 15,721031
Dorzecze: Odra, Warta, Obra
 Dane morfometryczne: (źródło: Instytut Rybactwa Śródlądowego, 1960)
Powierzchnia zwierciadła: 124,9 ha
Powierzchnia wysp: 0,0 ha
Głębokość maksymalna: 25,3 m
Głębokość średnia: 9,2 m
Objętość: 11530,4 tys. m3
Długość maksymalna: 2280 m
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Szerokość maksymalna: 825 m
Długość efektywna: 1850 m
Szerokość efektywna: 825 m
Linia brzegowa ogółem: 5800 m
Linia brzegowa wysp: 0 m
Udział hypolimnionu w całej objętości jeziora: około 27%
Powierzchnia dna czynnego: około 53 ha
Powierzchnia zlewni całkowitej = zlewnia bezpośrednia (wg MPHP): 19,4 km2
Współczynnik Schindlera: 1,79
Wymiana wody około: 5%
Jezioro nie ma dopływu ani odpływu wód powierzchniowych.
Typ abiotyczny: 2a (jeziora o wysokiej zawartości wapnia, na obszarze Niżu
Środkowopolskiego, na utworach młodoglacjalnych, o małym wpływie zlewni,
stratyfikowane).
Tab. 1. Wykaz izobat Jeziora Głębokiego
Izobata
0
1
2,5
5
7,5
10
12,5
15
20
25

Powierzchnia
określona izobatą
[ha]
124,90
105,80
93,90
82,90
72,30
59,10
46,70
31,90
3,80
0,02

Objętość warstwy między
izobatami [tys. m3]
1152,6
1496,4
2208,2
1938,2
1639
1273,3
976,5
778
68,2
0,02

 Użytkowanie
typ rybacki: leszczowe
gospodarka rybacka: jest prowadzona
transport wodny: nie ma
ujęcie do picia: nie ma
ujęcia dla przemysłu: nie ma
liczba ośrodków wczasowych w zlewni bezpośredniej: 1
liczba pól namiotowych w zlewni bezpośredniej: 1
liczba miast w zlewni bezpośredniej: 0
liczba wsi w zlewni bezpośredniej: 0
zabudowa rekreacyjna: nieliczna
forma użytkowania w zlewni bezpośredniej: przewaga lasów
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Ścieki z ośrodka wypoczynkowego i pól namiotowych gromadzone są w szambach
i wywożone na oczyszczalnię w Międzyrzeczu.
Na podstawie mapy pokrycia terenu według projektu CORINE Land Cover 2006
(CLC2006) na obszarze zlewni całkowitej Jeziora Głębokiego zajmującej wraz z jeziorem
20,5 km2 wyróżniono 5 klas pokrycia terenu (rys. 3.). Dominującą formą pokrycia terenu
stanowią lasy zajmujące łącznie 81,8% powierzchni zlewni:
 Lasy iglaste (312) - 11.155 km2, (54,4%);
 Lasy mieszane (313) - 5.625 km2, (27,4%);
 Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211) - 2.226 km2, (10,9%);
 Zbiorniki wodne (512) - 1.146 km2, (5,6%);
 Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej (243) 0.364 km2, (1,8%).

Rys. 3. Pokrycie terenu zlewni Jeziora Głębokiego wg. CLC2006
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2. Ocena i badania Jeziora Głębokiego w latach 1993-2013
Do roku 2006 jezioro było badane zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu
Środowiska, który wówczas obejmował wszystkie jeziora o powierzchni powyżej 50 ha,
odgrywających ważną rolę w zasobach wodnych kraju, jak również zbiorniki mniejsze, ważne
dla regionu z gospodarczego lub ekologicznego punktu widzenia.
Badania prowadzono na stanowiskach pomiarowych (do roku 2012 na dwóch
stanowiskach, a od roku 2013 na jednym stanowisku nr 1) w najgłębszych miejscach jeziora
w czasie cyrkulacji wiosennej i stagnacji letniej (1 m nad dnem i 1 m pod powierzchnią
wody). Do oceny stosowano wówczas System Oceny Jakości Jezior (SOJJ) opracowany
w Instytucie Ochrony Środowiska. Zgodnie z założeniami tej metody o ogólnej ocenie jakości
jeziora decydowały wszystkie wskaźniki fizyczno-chemiczne, biologiczne i bakteriologiczne,
przy czym te ostatnie determinowały klasę czystości. Jeżeli wartość miana coli odpowiadała
gorszej klasie czystości wód niż to obliczono na podstawie wskaźników fizycznych,
chemicznych i biologicznych, to o ostatecznym wyniku klasyfikacji decydowało miano coli.
Wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń porównywano z normami dla
odpowiednich klas czystości według SOJJ. Dla każdego wskaźnika przyporządkowywano
należną ilość punktów, a następnie obliczano średnią arytmetyczną uzyskanych punktów,
która wskazywała odpowiednią klasę czystości (I, II, III, poza klasą).
Ocena jeziora uzyskana na podstawie wskaźników fizyczno-chemicznych była
następnie weryfikowana wskaźnikiem sanitarnym, tj. mianem coli typu kałowego.
Jezioro oceniano również pod względem jego podatności na degradację, czyli stopnia
odporności jeziora na wpływy antropogeniczne. Kategorie podatności (I, II i III) odznaczało
się na podstawie warunków morfometrycznych i zlewniowych jeziora. Służyło to określeniu
efektywności ewentualnych zabiegów rekultywacyjnych. Jeziora o korzystniejszych
warunkach naturalnych mają większą szansę ochrony niż jeziora z natury podatne na
degradację.
Jezioro Głębokie jest umiarkowanie podatne na wpływy antropogeniczne (II kategoria
podatności na degradację). Większość cech morfometrycznych, hydrologicznych
i zlewniowych odpowiadała I i II kategorii (tab. 2.)
Tab.2. Ocena podatności na degradację Jeziora Głębokiego(na podstawie danych z 2007 r.)
Wskaźnik
Wartość wskaźnika
Punktacja
Głębokość średnia (m)
9,2
2
3
V jeziora / L jeziora (tys.m ) /(m)
1,99
3
Stratyfikacja wód %
15,8
3
2
3
P dna czynnego / V epilimnionu (m ) /(m )
0,09
1
Wymiana wody w roku %
5
1
Współczynnik Schindlera
0,5
1
P zlewni(z P jeziora) / V jeziora (m2) /(m3)
Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej
przewaga lasów
1
Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora
1,71 = II kategoria
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Od roku 2007 Jezioro Głębokie zostało wyznaczone do badań jako jezioro reperowe
(w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). Należy do grupy 22 jezior
reprezentujących najpowszechniejsze w Polsce typy jezior oraz pełne spektrum jakości wód.
Badane jest corocznie ze zwiększoną częstotliwością: 6-8 razy w roku, co ma na celu
dostarczenie danych o dynamice zmian stanu jezior w różnych warunkach antropopresji
i powinno ułatwić interpretację wyników badań jezior monitorowanych z mniejszą
częstotliwością.
Od 2007 roku realizuje się badania, które mają na celu określenie stanu wód
powierzchniowych wykonywanych w odniesieniu do jednolitych części wód (w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska) i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego,
ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu. Stan ekologiczny jest określeniem jakości struktury
i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie
wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników
fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód
powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas
jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry
stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny
umiarkowany, słaby i zły. O przypisaniu klasy ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki
klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa
stanu ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego.
Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje
się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw.
substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze
środowiskowymi normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym
stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych
stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan
chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”.
Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu
ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w
„dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako
dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach, tj.
gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan ekologiczny
sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby” bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako
będącą w złym stanie Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu „złego”,
niezależnie od wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, jeśli nie
są spełnione określone dla niej dodatkowe wymagania jakościowe związane
z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych lub ze względu na sposób jej
wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej).
Stan jednolitej części wód można ocenić również na podstawie jednego z trzech
wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli
wskazuje on na stan zły.
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Ocena obejmuje również procedurę dziedziczenia, przez które to pojęcie należy
rozumieć przeniesienie wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych,
hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy nie były one objęte
monitoringiem. Dziedziczenie oceny jest procesem aktualizacji wykonanej oceny o wyniki
uzyskane w kolejnym roku realizacji monitoringu środowiska w zakresie wód
powierzchniowych.
Zgodnie z System Oceny Jakości Jezior (SOJJ) Jezioro Głębokie ocenione zostało do II
klasy czystości na podstawie badań za lata 1993 i 1999, natomiast do I klasy czystości na
podstawie badań za rok 2005.
Na podstawie badań realizowanych w latach 2007-2013 oceniono stan ekologiczny
jeziora oraz stan chemiczny i ocenę stanu tej jcw (tab.3.). Generalnie jezioro to cechuje się
bardzo dobrym stanem ekologicznym oraz dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem
jcw. Ostatnią ocenę stanu Jeziora Głębokiego koło Międzyrzecza o kodzie PLLW 10378
wykonaną na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 roku przeprowadzono według
kryteriów zawartych w rozporządzeniu MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545) oraz w oparciu o wytyczne
opracowane przez GIOŚ.
Ocena elementów biologicznych
Spośród elementów biologicznych w roku 2013 badano fitoplankton, fitobentos i makrofity.
Wartość PMPL (0,00) oraz ESMI (0,688) odpowiadała klasie I, zaś wskaźnika fitobentosowego
IOJ (0,700) była na pograniczu klasy I i II.
Ocena elementów fizykochemicznych
W roku 2013 stan elementów fizykochemicznych oraz substancji syntetycznych
i niesyntetycznych określono jako dobry.
Ocena stanu ekologicznego
W roku 2013 stan ekologiczny jeziora określono jako bardzo dobry.
Ocena stanu chemicznego
W związku z tym, że w roku 2013 substancje chemiczne nie były badane, zastosowano
proces dziedziczenia z roku 2010. Wówczas stan chemiczny jeziora oceniono jako dobry.
Stan jednolitej części wód jeziora Głębokiego badanego w roku 2013 określono jako dobry.
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Tab. 3. Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu jednolitej części wód Jeziora Głębokiego k. Międzyrzecza badanego
w latach 2007-2013 z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat poprzednich (według obowiązujących wówczas rozporządzeń i wytycznych, w tym rozporządzenia MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, rozporządzenia MŚ z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla subst.
priorytetowych)
Przezroczystość
[m]

Nasycenie
hypolimnionu
tlenem
[%]

Tlen nad dnem
[mg O2/l]

Azot ogólny
[mg N/l]

Fosfor ogólny
[mg P/l]

Chlorofil „a”
[µg/l]

Fitoplankton
PMPL

Makrofity
ESMI

Fitobentos
IOJ

Ichtiofauna
LFI+/LFI-CEN

Specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne
i niesyntetyczne

Elementy biologiczne

Przewodność
[µS/cm]

Elementy fizykochemiczne (wspierające)

Stan
ekologiczny

2007

288

5,8

6,4

-

0,713

0,033

2,4

-

-

-

-

-

bardzo dobry

-

-

2008

294

6,0

44,50

-

0,67

0,035

2,2

-

-

-

-

-

bardzo dobry

-

-

2009

292

6,2

17,3

-

0,64

0,043

1,3

-

-

-

-

-

bardzo dobry

-

dobry

2010

288

5,70

47,5

-

0,73

0,083

0,8

-

0,758

0,91

-

-

bardzo dobry

dobry

dobry

2011

276

5,0

7,5

-

0,65

0,044

4,0

0,11

-

-

-

-

bardzo dobry

dobry*

dobry

2012

277

6,1

7,5

-

0,66

0,017

2,5

0,00

0,770*

0,871

-

dobry

bardzo dobry

dobry*

dobry

2013

285

6,1

27,0

–

0,67

0,018

2,6

0,00

0,689

0,700

-/0,85*

dobry

bardzo dobry

dobry*

dobry

Rok badań

Objaśnienia:
* – dane i ocena dziedziczona

Stan
chemiczny

Stan jcw

Na podstawie badań zrealizowanych w analizowanym okresie można przyjąć, iż
pomimo okresowych fluktuacji jezioro to cechuje się stabilnością badanych parametrów
(tab.4, rys.4-8). Wieloletnie badania Jeziora Głębokiego potwierdziły, że jest jednym
z najczystszych akwenów Pojezierza Lubuskiego. Wartości wskaźników biogennych oraz
koncentracji chlorofilu „a” nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych dla I klasy.
Potwierdził to także dobry stan chemiczny i biologiczny. Na zbiorniku nie są obserwowane
zakwity fitoplanktonu, zaś duża przezroczystość wody sprawia, że jest ono bardzo atrakcyjne
pod względem turystyczno-rekreacyjnym.
W celu utrzymania obecnej jakości wód jeziora należy rygorystycznie przestrzegać
zasad jego ochrony, dążyć do ograniczenia presji turystycznej oraz prowadzić właściwą
gospodarkę na samym akwenie.

Tab. 4. Wartości średnioroczne charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń Jeziora Głębokiego
w latach 1993-2013
Wskaźnik
Rok
wartości średnioroczne
badań
azot ogólny
fosfor ogólny
przezroczystość
chlorofil „a”
przewodność w 20°C
(mg N/l)
(mg P/l)
(m)
(µg/l)
(µS/cm)
1993
1,08
0,04
5,5
2,0
310
1999

0,60

0,05

5,8

3,5

305

2005

0,60

0,02

4,5

3,8

312

2007

0,63

0,02

6,4

1,4

296

2008

0,66

0,04

6,0

2,2

294

2009

0,64

0,04

6,2

1,3

292

2010

0,73

0,08

5,7

0,8

288

2011

0,65

0,04

5,0

4,0

276

2012

0,66

0,02

6,0

2,5

277

2013

0,67

0,02

6,0

2,6

285

Wartości graniczne elementów fizykochemicznych jeziora Głębokiego
zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem MŚ z dnia z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U, poz. 1482)

≤1,5

≤0,06

≥2,5

-

≤600
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Rys. 4. Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] w Jeziorze Głębokim
k. Międzyrzecza w latach 1993-2013

Rys. 5. Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] w Jeziorze Głębokim k. Międzyrzecza
w latach 1993-2013
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Rys. 6. Średnioroczne wartości przezroczystości [m] w Jeziorze Głębokim k. Międzyrzecza w latach
1993-2013

Rys. 8. Średnioroczne wartości stężenia chlorofilu „a” [µg/l] w Jeziorze Głębokim k. Międzyrzecza
w latach 1993-2013
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Rys. 7. Średnioroczne wartości przewodnictwa [μS/cm] w Jeziorze Głębokim k. Międzyrzecza w latach
1993-2013
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