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1. Charakterystyka zlewni rzeki Gniłej Obry (Obry Leniwej)
Zlewnia rzeki Gniłej Obry o powierzchni 416,06 km2 jest częścią większej zlewni –
Obrzycy, której powierzchnia wynosi 1790,14 km2. Gniła Obra jest prawostronnym i zarazem
jednym z największych (wraz z Południowym Kanałem Obry) dopływów Obrzycy o długości
40,622 km. Uchodzi do Obrzycy w 13,5 km nieopodal miejscowości Smolno Wielkie.
Znaczna większość zlewni Gniłej Obry, wg podziału Kondrackiego (2000), należy do
mezoregionu Bruzdy Zbąszyńskiej, natomiast od wschodu częściowo leży na obszarze
Pojezierza Łagowskiego, a od południa w niewielkim fragmencie do Kotliny Kargowskiej (rys.
1).
Pod względem administracyjnym rozpatrywana zlewnia leży na obszarze powiatów:
zielonogórskiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego oraz w niewielkiej części na terenie
powiatu wolsztyńskiego (woj. wielkopolskie).
Źródła Gniłej Obry zlokalizowane są na wysokości ok. 73 m n.p.m., na obszarach
zalesionych i zatorfionych, na północny wschód od Świebodzina, pomiędzy miejscowościami
Szumiąca i Stary Dwór. Koryto rzeki, wraz z jej biegiem, zmienia swój kształt. Do
miejscowości Babimost ma charakter rynny, natomiast poniżej Babimostu rozszerza się
i tworzy równinę.
Do prawostronnych dopływów Gniłej Obry należą: Lubinica (w km 29,9),
przepływająca przez miejscowość Świebodzin oraz niewielkiej długości (9,5 km) Dopływ ze
Smardzewa (w km 28,8). Natomiast, lewostronnym dopływem jest Dopływ z Brójc (w km
20,5). Do największych jezior w zlewni Gniłej Obry należą: jez. Wojnowskie Wschodnie,
którego rzeka ta jest dopływem, jez. Wojnowskie Zachodnie, z którego wypływa oraz jez.
Zamecko oraz jez. Lubinickie (Poznańskie), przez które przepływa rzeka Lubinica.
Wraz z dopływami i jeziorami Gniła Obra tworzy jednolitą część wód
powierzchniowych (jcwp) o nazwie: Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez.
Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim, której przypisano kod PLRW60001715687. Ta naturalna
jcwp została sklasyfikowana jako reprezentująca 17 typ abiotyczny (potok nizinny
piaszczysty). Odcinek od jez. Wojnowskiego Zachodniego do ujścia do rzeki Obrzycy należy
do jcwp Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno o kodzie PLRW60001915699.
Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez.
Różańskim, znajduje się na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Do tych
obszarów należą znajdujące się w obrębie zlewni Gniłej Obry: rezerwaty Czarna Droga,
Uroczysko Grodziszcze, Kręcki Łęg, Laski, specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
Leniwa Obra, obszary chronionego krajobrazu Rynny Obrzycko-Obrzańskie, Rynna Paklicy
i Ołoboku (rys. 2).
Specjalny obszar ochrony siedlisk Leniwa Obra (kod obszaru: PLH080001), włączony
w europejską sieć Natura 2000, został powołany w celu ochrony m.in. takich siedlisk jak:
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane ekstensywnie, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi
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wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe będące siedliskami priorytetowymi, wydmy
śródlądowe z murawami napiaskowymi, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.
Dodatkowo, z uwagi na to, iż omawiana jcwp jest bezpośrednim odbiornikiem
ścieków komunalnych m.in. z oczyszczalni ścieków w miejscowości Świebodzin oraz
Babimost, została uznana za narażoną na eutrofizację ze źródeł komunalnych.

Rys. 1. Zlewnia rzeki Gniła Obra w obrębie mezoregionów geograficznych wg Podziału Kondracki 2000
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Rys. 2. Obszary chronione w obrębie zlewni rzeki Gniła Obra.
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Rys. 3. Klasy pokrycia terenu w obrębie zlewnii Gniłej Obry na podstawie CORINE Land Cover 2012
5

Stan czystości rzeki Gniła Obra na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1991-2015

Opisywany obszar zlewnii Gniłej Obry zajmowany jest przez 18 klas użytkowania
powierzchni zgodnie z klasyfikacją sporządzoną w ramach projektu CORINE Land Cover 2012
(CLC2012), co zostało zobrazowane na rysunkach 3-4. Klasą użytkowania terenu, która
zajmuje najwięcej powierzchni zlewni to grunty orne poza zasięgiem urządzeń
nawadniających, zajmujące 205,36 km2 co stanowi 47,3% całej powierzchni zlewni. Kolejną
klasą użytkowania terenu zajmującą znaczne powierzchnie stanowią lasy iglaste (28,7%),
które wraz z porastającymi niewielkie powierzchnie terenu lasami liściastymi (2,2%) oraz
mieszanymi (2,6%) zajmują łącznie 145,31 km2, co stanowi 33,5% powierzchni całej zlewni.
Znaczne powierzchnie zajmują również łąki, pokrywając 52,58 km 2, co stanowi 12,1% zlewni
Gniłej Obry.

Rys. 4. Procentowy udział poszczególnych klas użytkowania (wg CLC2012) zlewni Gniłej Obry

Omawiany obszar należy do obszarów słabo zurbanizowanych, gdzie powierzchnia
zabudowy (zwartej i luźnej) nie przekracza 4% powierzchni rozpatrywanego terenu (rys. 3-4).
W obrębie zlewni Gniłej Obry strefy przemysłowe i handlowe zajmują marginalną przestrzeń,
której powierzchnia wynosi zaledwie 0,70 km2 i stanowi 0,16% opisywanego obszaru. Biorąc
pod uwagę powyższe zestawienie, można powiedzieć, iż zlewnia omawianej rzeki obecnie
nie jest poddawana zbyt dużej antropopresji ze strony przemysłu czy też ogromnej presji ze
strony działalności komunalnej. Gniła Obra, jak również jej dopływy stanowiące jednolitą
część wód Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez.
Różańskim przepływa przez występujące na tym obszarze miejscowości m.in.: Świebodzin,
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Myszęcin, Brójce, Wojnowo, Babimost, Kolesin, Nowe Kramsko, Podmokłe Wielkie,
Szczaniec. Jest również pośrednim i bezpośrednim odbiornikiem ścieków komunalnych
z oczyszczalni ścieków znajdujących się na obszarze jej zlewni w: Świebodzinie (Lubinicka
Struga - powyżej Jeziora Lubinieckiego), Babimoście (Gniła Obra) oraz Zbąszynku (systemem
rowów - do ziemi) oraz szeregu przydomowych oczyszczalni ścieków.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego omawiany rejon, poza kilkoma
miastami (wspomnianymi powyżej), cechuje się niższą gęstością zaludnienia niż pozostała
część województwa lubuskiego, dla której średnia wartość to 72,8 osoby na 1 km 2 (GUS
2011, rys. 5).

Rys. 5. Gęstość zaludnienia na obszarze zlewnii Gniłej Obry (dane ze spisu powszechnego z 2011 r.,
źródło: GUS).
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2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w jcwp Gniła Obra do wypływu z jez.
Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim
W okresie obejmującym ponad 20 lat (tab. 1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Zielonej Górze prowadził badania w różnych punktach pomiarowokontrolnych omawianej jcwp (rys. 6).

Rys. 6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych, w których jcwp Gniła Obra do wypływu z jez.
Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim była badana w latach 1991 – 2015
8
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Należy podkreślić, iż z biegiem lat zmieniało się podejście do prowadzenia
monitoringu wód powierzchniowych i liczba tych punktów ulegała redukcji. W cyklu
wodnym, obejmującym lata 2010 – 2015, do ocenienia jcwp wyznaczono jeden ppk. W 2012
r. był to punkt Gniła Obra - odpływ jeziora Wojnowskiego Zachodniego O-31, w 2015 r.
badania prowadzono w punkcie Gniła Obra - powyżej jez. Wojnowskiego Wschodniego
dopływ A – 21.
3. Ocena stanu jakości jednolitej części wód Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego
Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim w latach 1991 – 2015
Na przestrzeni lat klasyfikacja wód powierzchniowych przeprowadzana była na
podstawie różnych, zmieniających się rozporządzeń (tab. 1). Zmianie ulegały kryteria oceny,
sposób oceny, jak również ilość klas czystości. Poniższa tabela przedstawia klasyfikację
czystości wód rzeki Gniłej Obry w latach 1991-2015.
Ostatnie badania Gniłej Obry WIOŚ w Zielonej Górze wykonywał w 2009, 2012 i 2015
roku, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie przepisami prawnym tj. Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz.
685), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U.
2011 nr 258 poz. 1550) wraz z uwzględnieniem, przy sporządzaniu oceny za rok 2015,
nowelizacji ww. rozporządzenia (Dz. U. z 30 października 2014 r., poz. 1482). W 2012 jcwp
monitorowana była w punkcie: Gniła Obra – odpływ jez. Wojnowskiego Zachodniego O-31
(ujście do Obrzycy) (tab. 1), w którym prowadzony był monitoring operacyjny. W roku 2015
badania na rzece Gniła Obra prowadzono w punkcie pomiarowo-kontrolnym: Gniła Obra –
powyżej jez. Wojnowskiego Wschodniego dopływ A-21 (poniżej Babimostu), w którym
realizowano monitoring diagnostyczny.
Ocena stanu jakości wód rzeki za 2009 r. została wykonana na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008), natomiast ocena
za 2012 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 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), które
wniosło szereg istotnych zmian w sposobie klasyfikacji wód. Zmieniła się m.in. metoda
obliczeniowa pozwalająca uzyskać końcowy wyniku podlegający ocenie w przypadku
wskaźników fizykochemicznych i chemicznych, a także uległy zmianie granice klas. Ogólnie
cała ocena stanu jcwp została rozbudowana, uszczegółowiona i wymagała dokonania oceny
spełnienia wymagań dodatkowych osobno dla każdego z obszarów chronionych, przez które
przepływa dana jcwp. Po określeniu spełnienia wymagań dodatkowych, dokonuje się oceny
stanu jcwp. Jeśli określone warunki nie zostaną spełnione, niezależnie od oceny stanu
ekologicznego i stanu chemicznego, ogólny stan jcwp oceniany jest jako zły.
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Tab. 1. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych, w których jcwp Gniła Obra do wypływu z jez.
Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim była badana w latach 1991 – 2015
wraz z odpowiednim aktem prawnym, na podstawie którego dokonano klasyfikacji jakości wód oraz
oceny stanu.
Rzeka

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego

Lubinica
(Lubinicka
Struga)

Lubinica – ujście do Gniłej
Obry

km
rzeki

Rok badań

0,5

1991 , 1992 ,
2
2
1993 , 1994 ,
2
2001

36,0

1992 ,

31,5

1992 , 2001

1

Gniła Obra - powyżej
Brójec
Gniła Obra - poniżej Brójec
(m. Wilenko)
Gniła Obra - poniżej ujścia
Lubinieckiej Strugi
Gniła Obra - powyżej
Babimostu

29,0
15,8

2

2

2

2

2

2

1992 , 1993 ,
2
2
1994 , 2001
2
2
1992 , 1993 ,
2
2
1994 , 2001
1

2

1991 , 1992 ,
2
2
1993 , 1994 ,
2
2
1999 , 2001
Gniła Obra - powyżej jez.
Wojnowskiego
Wschodniego dopływ A-21
(poniżej Babimostu)

6,9

Gniła Obra

2004

3

2009

4

2015

Gniła Obra - odpływ jez.
Wojnowskiego
Zachodniego O-31 (ujście
do Obrzycy)

Dz. U. 2014, poz.
1482

2

1991 , 1992 ,
2
2
1993 , 1994 ,
2
2
1995 , 1996 ,
2
2
1999 , 2001 ,
2
2
2002 , 2003
3
2004
2,7

2007

4

2008

4

Dz. U. Nr 116, poz.
503
Dz. U. Nr 116, poz.
503
Dz. U. Nr 116, poz.
503
Dz. U. Nr 116, poz.
503
Dz. U. Nr 42, poz.
248, Dz. U. Nr 116,
poz. 503
Dz. U. Nr 162, poz.
1008
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1

Akt prawny na,
podstawie którego
dokonano oceny
Dz. U. Nr 42, poz. 248

Ocena klasyfikacji
III

III
III
III
III
III
Stan ekologiczny
umiarkowany, stan
chemiczny dobry,
stan ogólny zły
Stan ekologiczny
dobry, stan
chemiczny poniżej
dobrego, stan
ogólny zły

Dz. U. Nr 42, poz. 248
III

Dz. U. Nr 162, poz.
1008
Dz. U. Nr 162, poz.
1008
Dz. U. Nr 162, poz.
1008

IV
Stan zły

Stan ekologiczny zły,
stan chemiczny
dobry, stan zły
Dz.
U.
Nr
257,
poz.
Stan
ekologiczny
5
2012
1545
dobry
1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków jakim
powinny odpowiadać ścieki oraz kar pieniężnych za naruszenie tych warunków (Dz. U. Nr 42, poz. 248)
2
Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie
klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U.
Nr 116, poz. 503)
3
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla reprezentowania stanu
wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji stanu
tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284)
2009

10
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4

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008)
5
Rozporządzenie Ministra Środowiska 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)
6
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.
U. 2014, poz. 1482)

W 2012 r. w ppk Gniła Obra - odpływ jeziora Wojnowskiego Zachodniego O-31
dokonano oceny spełnienia wymagań dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, która wykazała, że
wymagania zostały spełnione. Ocenę z 2015 roku w ppk została wykonano na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 30 października 2014 r., poz. 1482) oraz zgodnie
z wytycznymi GIOŚ.

Gniła Obra - powyżej jez. Wojnowskiego Wschodniego (fot. Przemysław Susek)

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe oceny stanu ekologicznego, chemicznego
i ogólnego stanu jcwp w latach 2009, 2012 i 2015 r.
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Tab. 3. Ocena stanu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu jcwp Gniła Obra do wypływu z jez.
Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim w 2009 i 2012 r., na podstawie badań
wykonanych w ppk: Gniła Obra - odpływ jeziora Wojnowskiego Zachodniego O-31
Nazwa punktu pomiarowo - kontrolnego
Kilometr rzeki

Gniła Obra - odpływ jez. Wojnowskiego Zachodniego O-31
2,7
Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez.
Nazwa ocenianej jednolitej części wód
Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim
Rok prowadzenia monitoringu
2009
2012
Elementy i wskaźniki jakości wód
Elementy biologiczne
Makrofity (Makrofitowy Indeks Rzeczny)
26,9
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
0,64
Klasa elementów biologicznych
III
I
Klasa elementów hydromorfologicznych
I
Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5)
Temperatura wody (°C)
23,7
17,5
Zawiesiny ogólne (mg/l)
20,4
Tlen rozpuszczony (mg O2/l)
7,2
9,5
BZT5 (mg O2/l)
13
5,7
ChZT-Mn (mg O2/l)
OWO (mg/l)
13,04
12,7
Przewodność w 20°C (μS/cm)
604
498
Substancje rozpuszczone (mg/l)
454
368
Siarczany (mg SO4/l)
Chlorki (mg Cl/l)
Wapń (mg Ca/l)
Magnez (mg Mg/l)
Twardość ogólna (mg CaCO3/l)
245
Odczyn pH
8,3-8,9
7,5-8,3
Zasadowość ogólna (mg CaCO3/l)
Azot amonowy (mg/l)
0,77
0,19
Azot Kjeldahla (mg N/l)
2,03
1,95
Azot azotanowy (mg/l)
2,07
0,26
Azot ogólny (mg/l)
3,54
2,23
Fosforany (mg PO4/l)
0,05
Fosfor ogólny (mg P/l)
0,52
0,24
Klasa elementów fizykochemicznych (grupy 3.1PSD
II
3.5)
Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
NIEBADANE
NIEBADANE
(grupa 3.6)
STAN EKOLOGICZNY
UMIARKOWANY
DOBRY
STAN CHEMICZNY
NIEBADANY
NIEBADANY
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DODATKOWYCH DLA
NIE
TAK
OBSZARU CHRONIONEGO (TAK/NIE)
STAN
ZŁY
BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY
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Tab. 4. Ocena stanu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu jcwp Gniła Obra do wypływu z jez.
Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim w 2009 oraz 2015 r., na podstawie badań
wykonanych w ppk: Gniła Obra - powyżej jez. Wojnowskiego Wschodniego dopływ A – 21
Gniła Obra - powyżej jez. Wojnowskiego
Nazwa punktu pomiarowo - kontrolnego
Wschodniego dopływ A - 21
Kilometr rzeki
8,7
Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z
Nazwa ocenianej jednolitej części wód
jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim
Rok prowadzenia monitoringu
2009
2015
Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości wód
Elementy biologiczne
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
0,490
0,563
Makrofity (Makrofitowy Indeks Rzeczny)
Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI)
Ichtiofauna
Klasa elementów biologicznych
Klasa elementów hydromorfologicznych

35,9

34,9

III
I

0,721
0,216
II
I

Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5)
Temperatura wody (°C)
19,1
11,9
Zawiesiny ogólne (mg/l)
22,5
5,4
Tlen rozpuszczony (mg O2/l)
3,5
7,2
BZT5 (mg O2/l)
6,5
2,6
ChZT-Mn (mg O2/l)
8,03
4,8
OWO (mg/l)
12,4
7,1
Przewodność w 20°C (μS/cm)
686
602
Substancje rozpuszczone (mg/l)
505
385
Siarczany (mg SO4/l)
84,1
58
Chlorki (mg Cl/l)
33,4
35,2
Wapń (mg Ca/l)
120,4
95,2
Magnez (mg Mg/l)
25,8
9,5
Odczyn pH
7,5-8,1
7,3-7,9
Azot amonowy (mg/l)
1,14
0,25
Azot Kjeldahla (mg N/l)
3,12
1,34
Azot azotanowy (mg/l)
2,36
0,34
Azot ogólny (mg/l)
5,36
1,75
Fosfor ogólny (mg P/l)
0,35
0,19
Klasa elementów fizykochemicznych (grupy 3.1PSD
II
3.5)
Substancje szczególnie szkodliwe - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (grupa 3.6)
Arsen (mg/l)
0,005
0,006
Bar (mg/l)
0,06
0,033
Bor (mg/l)
0,05
<0,025
Chrom sześciowartościowy (mg/l)
0,0007
<0,00025
Chrom ogólny (mg/l)
0,0018
<0,00025
Cynk (mg/l)
0,026
0,021
Miedź (mg/l)
0,005
0,008
Fenole lotne - indeks fenolowy (mg/l)
0,006
0,001
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Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy
(mg/l)
Glin (mg/l)
Cyjanki wolne (mg/l)
Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
(grupa 3.6)
STAN EKOLOGICZNY

0,005

<0,025

0,17
0,005

0,03
0,0016

II

II

UMIARKOWANY

DOBRY

Substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające (grupy 4.1 i 4.2)
Alachlor (µg/l)
Antracen (µg/l)
Atrazyna (µg/l)
Benzen (µg/l)
Bromowany difenyloeter (eter
pentabromodifenylowy) (µg/l)
Kadm i jego związki (µg/l)
C10-13 -chloroalkany (µg/l)
Chlorfenwinfos (µg/l)
Chlorpyrifos (chloropiryfos etylowy) (µg/l)
1,2-dichloroetan (EDC) (µg/l)
Dichlorometan (µg/l)
Di (2-etylokheksyl) ftalan (DEHP) (µg/l)
Diuron (µg/l)
Endosulfan (µg/l)
Fluoranten (µg/l)
Heksachlorobenzen (HCB) (µg/l)
Heksachlorobutadien (HCBD) (µg/l)
Heksachlorocykloheksan (HCH) (µg/l)
Izoproturon (µg/l)
Ołów i jego związki (rozp. i ogólny) (µg/l)
Rtęć i jej związki (µg/l)
Naftalen (µg/l)
Nikiel i jego związki (µg/l)
Nonylofenole (µg/l)
Oktylofenole (µg/l)
Pentachlorobenzen (µg/l)
Pentachlorofenol (PCP) (µg/l)
Benzo(a)piren (µg/l)
Benzo(b)fluoranten (µg/l)
Benzo(k)fluoranten (µg/l)
Benzo(g,h,i)perylen (µg/l)
Indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l)
Symazyna (µg/l)
Związki tributylocyny (µg/l)
Trichlorobenzeny (TCB) (µg/l)
Trichlorometan (chloroform) (µg/l)

0,25
0,003
1,1
1

<0,025
0,0005
0,05
1

0,25

0,025

2,5
10

<0,015
0,0045
<1,5
<2,5

0,005
0,0035
0,011
0,025
0,005
0,02
0,005
1,345
0,05
0,004
5,3
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0,0006
0,05
0,005

<0,025
<0,0015
0,001
<0,0015
<0,005
<0,0015
<0,025
0,63
0,014
<0,0005
1,38
<0,015
<0,0015
<0,0005
<0,05
0,0007

0,0025

0,0004

0,0002

0,003

1,25

<0,125

0,042
0,025

<0,0005
<0,025
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Trifluralina (µg/l)
Tetrachlorometan (µg/l)
Aldryna (µg/l)
Dieldryna (µg/l)
Endryna (µg/l)
Izodryna (µg/l)
DDT – izomer para-para (µg/l)
DDT całkowity (µg/l)
Trichloroetylen (µg/l)
Tetrachloroetylen (µg/l)
STAN CHEMICZNY
STAN

0,05

<0,0045

0,0008

0,000

0,008
0,014
2,2
2,2
DOBRY
ZŁY

<0,0015
<0,0015
<0,1
<0,1
PSD_sr
ZŁY

OBJAŚNIENIA DO TABEL:

Ocena elementów biologicznych i stanu
/ potencjału ekologicznego
stan bardzo dobry /
I
I
potencjał maksymalny
II
stan / potencjał dobry
II
stan / potencjał
III
III
umiarkowany
IV
stan / potencjał słaby
IV
V
stan / potencjał zły
V
Stan/potencjał ekologiczny (elementy
fizykochemiczne)
stan bardzo dobry /
I
I
potencjał maksymalny
II
stan / potencjał dobry
II
poniżej stanu / potencjału
PSD
PPD
dobrego

stan chemiczny
DOBRY

stan dobry
przekroczone stężenia
średnioroczne
przekroczone stężenia
poniżej stanu
maksymalne
dobrego
przekroczone stężenia
średnioroczne i
maksymalne

PSD_sr
PSD_max

PSD

stan
DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

Jak wynika z powyższych zestawień, jcwp Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego
Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim w 2009 r. osiągnęła zarówno w jednym jak
i w drugim badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym umiarkowany stan ekologiczny. W obu
przypadkach stan ten był zdeterminowany przez klasę elementów biologicznych (III klasa –
stan umiarkowany) gdzie Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR) sklasyfikowano jako II klasę
elementów biologicznych w pierwszym ppk i III klasę w drugim ppk, wskaźnik okrzemkowy IO
w pierwszym ppk sklasyfikowano do III klasy elementów biologicznych. Ocena elementów
fizykochemicznych (poniżej stanu dobrego), wspierających ocenę elementów biologicznych,
potwierdza stwierdzony stan umiarkowany dla obu badanych ppk. W ppk Gniła Obra powyżej jez. Wojnowskiego Wschodniego dopływ A – 21 wartości normatywne dla II klasy
przekroczyły następujące parametry fizykochemiczne wody: tlen rozpuszczony w wodzie,
biologiczne zapotrzebowanie tlenu po pięciu dniach (BZT 5) oraz azot Kjeldahla. Natomiast
w przypadku ppk Gniła Obra - odpływ jez. Wojnowskiego Zachodniego O-31 również BZT5
i azot Kjeldahla oraz dodatkowo fosfor ogólny przekroczyły wartości normatywne dla II klasy
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elementów fizykochemicznych. Pomimo, że w pierwszym ppk, gdzie prowadzony był
monitoring diagnostyczny, badany stan chemiczny został oceniony jako dobry, to po
uwzględnieniu oceny umiarkowanego stanu ekologicznego, stan jcwp został określony jako
zły.
Dodatkowo w 2009 r. w ppk powyżej jezior Wojnowskich prowadzony był monitoring
pod kątem spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać wody będące środowiskiem
życia ryb w warunkach naturalnych. Wykonana ocena na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 4 października 2002 r. (Dz. U. Nr 176, poz. 1455) wykazała, że woda nie
spełnia wymagań ze względu na zbyt wysoką zawartość substancji biogennych (związków
azotu i fosforu), okresowo zbyt wysokie stężenie zanieczyszczeń organicznych (wskaźnik
BZT5) oraz zbyt niską zawartość tlenu rozpuszczonego. W kolejnych latach z uwagi na zmianę
wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wdrożonych w ramach nowego
cyklu monitoringu wód tj. na lata 2010-2015nie prowadzono tego typu monitoringu.
W 2012 r. w ppk Gniła Obra - odpływ jez. Wojnowskiego Zachodniego O-31
realizowany był monitoring operacyjny, obejmujący jedynie wskaźniki należące do
elementów biologicznych oraz fizykochemicznych z grup 3.1-3.5, których ocena pozwoliła na
określenie stanu ekologicznego (tab. 3). W porównaniu do roku 2009 r. stwierdzono
poprawę stanu jakości jcwp. Wskaźnik biologiczny (IO - indeks okrzemkowy) został
zaklasyfikowany do I klasy (stan bardzo dobry). Również wskaźniki fizykochemiczne, które
w 2009 r. oceniono jako poniżej stanu dobrego (BZT5, azot Kjeldahla, fosfor ogólny) osiągnęły
w 2012 r. II klasę jakości wód, co w konsekwencji pozwoliło przypisać tej jcwp dobry stan
ekologiczny.
W roku 2015 WIOŚ w Zielonej Górze prowadził badania w ppk Gniła Obra - powyżej
jez. Wojnowskiego Wschodniego dopływ A – 21, w ramach monitoringu diagnostycznego.
Badano elementy biologiczne (fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe, makrofity,
ichtiofaunę - realizowaną przez wykonawcę zewnętrznego - Instytut Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie). Ocenę elementów biologicznych wykonano korzystając z tak zwanej oceny
eksperckiej, w ramach której podniesiono o jedną klasę Makrofitowy Indeks Rzeczny z III
klasy na II klasę oraz odrzucono wyniki ichtiofauny, gdyż pochodziły z dziedziczenia z roku
2014 oraz przypisana jej klasa znacząco odbiegała od pozostałych elementów biologicznych.
Elementy fizycznochemiczne z grupy 3.1-3.5 oraz substancje syntetyczne i niesyntetyczne
z grupy 3.6 przypisano do II klasy jakości. W konsekwencji przeprowadzonej klasyfikacji
przypisano badanej jcwp dobry stan ekologiczny. Jednakże, pomimo stwierdzonego dobrego
stanu ekologicznego stan chemiczny sklasyfikowano jako poniżej stanu dobrego z uwagi na
przekroczenie sumy dwóch związków zaliczanych do wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych tj. benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren. Ostatecznie z uwagi na
otrzymane wyniki klasyfikacji stanu chemicznego oceniono jcwp jako będącą w stanie złym.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat poddany ocenie element biologiczny tj. fitobentos
uległy poprawie w ppk Gniła Obra - powyżej jez. Wojnowskiego Wschodniego dopływ A – 21.
Wartość wskaźnika okrzemkowego IO poprawiła się z 0,490 na 0,563. W 2015 roku
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odnotowano w szczególności znaczny wzrost liczebności okrzemek z rodzaju Amphora, która
podwoiła się i stanowiła grupę dominującą. Ponadto, makrobezkręgowce bentosowe (indeks
MMI), które badano dla tego ppk po raz pierwszy, oceniono do stanu dobrego.
Stwierdzono również różnicę pomiędzy strukturą zbiorowisk oraz kompozycją
gatunkową makrofitów zaobserwowaną pomiędzy badaniami wykonanymi w 2009 i 2015
roku (tab. 4), o czym może również świadczyć niewielka różnica pomiędzy uzyskanymi
wynikami MIR (35,9 w 2009 r. i 34,9 w 2015 r.). Stwierdzono 8 gatunków makrofitów
współwystępujących w obu okresach badawczych, część z nich charakteryzowała się
podobnym pokryciem, a część zmniejszyła lub zwiększyła zajmowane powierzchnie.
Największą zmianę, jeżeli chodzi o wielkość pokrycia, odnotowano w przypadku takich
gatunków jak: strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia L.), która w 2015 roku stała się
gatunkiem dominującym, mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea L.). oraz niezapominajka
błotna (Myosotis scorpioides L.), które również zwiększyły zajmowaną przez siebie
powierzchnię na odcinku badanej jcwp (rys. 14).

Rys. 14. Pokrycie powierzchni zajmowanej przez poszczególne gatunki makrofitów w latach 2019
i 2015 na odcinku badawczym Makrofitowego Indeksu Rzecznego. Skala zajmowanej powierzchni:
1 – < 0,1%, 2 – 0,1-4%, 3 – 1-2,5, 4 – 2,5-5%, 5 – 5-10%, 6 – 10-25%, 7 – 25-50%, 8 – 50-75%,
9 – > 75%.

Poniżej zamieszczono wykresy (rys. 7-11) przedstawiające średnioroczne wartości
wybranych wskaźników fizykochemicznych jakości wód na przestrzeni lat 1991-2015, które
były badane w wymienionych wcześniej punktach pomiarowo-kontrolnych na rzece Gniła
Obra.
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Rys. 7. Średnioroczne wartości azotu ogólnego [mg N/l] w badanych punktach pomiarowokontrolnych na rzece Gniła Obra w latach 1991-2015

Rys. 8. Średnioroczne wartości azotu amonowego [mg N-NH4/l] w badanych punktach pomiarowokontrolnych na rzece Gniła Obra w latach 1991-2015
18
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Rys. 9. Średnioroczne wartości fosforu ogólnego [mg P/l] w badanych punktach pomiarowokontrolnych na rzece Gniła Obra w latach 1991-2015

Rys. 10. Średnioroczne wartości fosforanów [mg PO4/l] w badanych punktach pomiarowo-kontrolnych
na rzece Gniła Obra w latach 1991-2015
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Rys. 11. Średnioroczne wartości BZT5 [mg O2/l] w badanych punktach pomiarowo-kontrolnych na
rzece Gniła Obra w latach 1991-2015

Rys. 12. Średnioroczne wartości zawiesiny ogólnej [mg PO4/l] w badanych punktach pomiarowokontrolnych na rzece Gniła Obra w latach 2001-2015
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Rys. 13. Średnioroczne wartości ogólnego węgla organicznego [mg C/l] w badanych punktach
pomiarowo-kontrolnych na rzece Gniła Obra w latach 2007-2015

Rys. 13. Średnioroczne wartości przewodnictwa w 20oC [µS/cm] w badanych punktach pomiarowokontrolnych na rzece Gniła Obra w latach 2001-2015

Analizując wykresy (rys. 7-8), można zauważyć tendencje spadkowe stężenia azotu
ogólnego oraz azotu amonowego, przy czym najbardziej wyraźną tendencję spadkową dla
azotu ogólnego obserwowano w punkcie Gniła Obra - odpływ jez. Wojnowskiego
Zachodniego O-31. Obserwuje się wyższe stężenia w latach 90 XX wieku w porównaniu do
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tych stwierdzanych w drugiej dekadzie XXI wieku. Najwyższą wartość azotu ogólnego
zaobserwowano w ppk - poniżej ujścia Lubinickiej Strugi w 1994 r. (6,87 mg N/l), najniższą
w 2004 r. w ppk - odpływ jez. Wojnowskiego Zachodniego O-31 (1,92 mg N/l), natomiast
w przypadku azotu amonowego najwyższą wartość zaobserwowano w ppk - poniżej ujścia
Lubinickiej Strugi w 1992 r. (1 mg N-NH4/l), a najniższą w ppk - dopływ jez. Wojnowskiego
Wschodniego A - 21 (poniżej Babimostu) również w 1992 r. (0,16 mg N-NH4/l).
Zbliżona sytuacja miała miejsce w przypadku fosforu ogólnego oraz fosforanów.
Notowane stężenia fosforu ogólnego i fosforanów w latach 90 XX wieku były wyższe od
obserwowanych
w drugiej dekadzie XXI wieku (rys. 9-10). Wyraźny trend malejący zaobserwowano dla
punktu Gniła Obra – poniżej Lubinieckiej Strugi. Najwyższą wartość stwierdzono w ppk poniżej ujścia Lubinickiej Strugi w 1992 r. (1,06 mg P/l), najniższą wartość natomiast
stwierdzono w ppk - odpływ jez. Wojnowskiego Zachodniego O-31 w 2004 r. (0,0625 mg P/l).
W przypadku fosforanów wyraźny trend malejący zaobserwowano dla punktów Gniła Obra odpływ jez. Wojnowskiego Zachodniego O-31 oraz powyżej jez. Wojnowskiego Wschodniego
dopływ A – 21. Najwyższą wartość stwierdzono w ppk - poniżej ujścia Lubinickiej Strugi
w 1994 r. (2,35 mg PO4/l), natomiast najniższą wartość stwierdzono w ppk - poniżej Brójec
w 1992 r. (0,07 mg PO4/l).
W przypadku stężeń BZT5 nie sposób jest odnaleźć wyraźnych trendów zmian, tak jak
u wyżej omawianych związków biogennych, jednakże w ostatnim okresie badań stężenie
BZT5 (rys. 11) były niskie i nie miały wpływu na końcową ocenę stanu omawianej jcwp.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zawiesiny ogólnej (rys. 11), ogólnego węgla
organicznego (rys. 12) oraz przewodnictwa (rys. 13).
Podsumowując, dla większości badanych wskaźników fizykochemicznych,
w szczególności biogenów, obserwuje się tendencję malejącą zarówno w wieloleciu, jak
również malejące stężenia wraz z biegiem rzeki. Wyjątkiem jest ppk - poniżej Brójec,
w którym stwierdzone wartości w okresie prowadzonych badań mieściły się w przedziale
najniższych obserwowanych w wieloleciu. Na podstawie uzyskanych wyników widać, iż
największy wpływ na jakość wód Gniłej Obry ma rzeka Lubinica (Lubinicka Struga)
przepływająca przez Jezioro Lubinieckie, będące odbiornikiem ścieków z oczyszczalni ścieków
w Świebodzinie. Rzeka ta w okresie prowadzonych badań charakteryzowała się najwyższymi
stężeniami biogenów. Poprawa stanu wód Gniłej Obry uzależniona jest od jakości wód jej
dopływów, a jednocześnie jakość wód Gniłej Obry ma istotne znaczenie dla stanu wód jezior
Wojnowskich.
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