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1. Ogólna charakterystyka jeziora Konin (PLLW 10354) 

Jezioro Konin (Konińskie) położone jest nieco na wschód od głównego nurtu Obry  

i Jeziora Wielkiego, od którego oddziela je półwysep o wysokości względnej ok. 10 m  

i szerokości 250-300 m. W południowo-zachodniej części półwyspu znajduje się grobla  

z przepustami ułatwiającymi przepływ wody miedzy zatoką, rzeka Obrą i Jeziorem Wielkim. 

Kierunek przepływu wody na obu jeziorach zależy od poziomu wody w Obrze. Jezioro 

zaliczane jest do tzw. jezior korytowych, charakteryzujących się złożonym procesem 

formowania mis jeziornych i będących rozszerzeniem rzeki na pewnej długości.  Rozległą 

dolinę wykorzystuje rzeka Obra, która ma tutaj południkowy kierunek biegu i przepływa 

przez liczne jeziora, m.in. Lutol, Wielkie i Rybojady. Przez samo jezioro Konin Obra nie 

przepływa, jednak z powodu bliskiego położenia na prawym brzegu wywiera istotny wpływ 

na hydrologię akwenu. 

Leżące na wysokości 51,2 m n.p.m. jezioro Konin charakteryzuje się owalnym 

kształtem, słabo rozwiniętą linią brzegową, płaskim pobrzeżem i znacznymi wypłyceniami. 

Słabo urzeźbione dno pokrywa gruba warstwa osadów dennych. Stoki jeziorne bardzo 

łagodne, szerokimi pasami schodzące w głąb jeziora. Południowo-zachodni brzeg oddzielony 

jest od wyraźnie wysuniętego plosa. 

Wg podziału fizycznogeograficznego Polski (Kondracki, 1998) jezioro Konin leży  

w mezoregionie Bruzdy Zbąszyńskiej [315.44], czyli wschodniej części makroregionu – 

Pojezierza Lubuskiego [315.4]. Wspomniany mezoregion, który wcześniej T. Bartkowski 

(1970) nazwał Obniżeniem Obrzańskim, jest rzeczywiście szerokim obniżeniem między 

Pojezierzem Łagowskim (na zachodzie), a Pojezierzem Poznańskim (na wschodzie), które  

w krajobrazie zaznaczają się ciągami wzgórz morenowych najmłodszego zlodowacenia  

i występującymi między nimi jeziorami.  

Bruzda Zbąszyńska charakteryzuje się skomplikowanym układem hydrograficznym. 

Płynąca tutaj przez liczne jeziora na północ Obra ma na zachodzie sąsiednią Gniłą Obrę, 

która płynie na południe, a jej rynna jest bezjeziorna. Obie rzeki oddziela glacjotektoniczny 

Wał Zbąszynkowski z najwyższym wzniesieniem na północy koło Bukowca (133 m n.p.m.). 

Od wschodu do Bruzdy Zbąszyńskiej przylega Równina Nowotomyska, wzniesiona ponad 80 

m i zaliczona już do Pojezierza Poznańskiego.  

Jezioro Konin administracyjnie leży w gminie Trzciel, na wschodnich krańcach 

województwa lubuskiego, zaś fragmenty jego zlewni leżą już w województwie 

wielkopolskim. Zlewnia jeziora ma charakter nizinny o niewielkich deniwelacjach terenu 

rzędu 2-3 metrów.  

W ujęciu geomorfologicznym B. Krygowskiego (1961) omawiany teren stanowi część 

Bruzdy Zbąszyńskiej, która graniczy od zachodu z Wałem Zbąszynkowskim, a od wschodu 

Równiną Nowotomyską. Obszar zlewni bezpośredniej jeziora obejmuje niemal całkowicie 

tereny leśne. Na podstawie mapy pokrycia terenu według projektu CORINE Land Cover 2006 

(CLC2006) na obszarze zlewni całkowitej Jeziora Konin wynoszącej 2,588 km2 (zlewnia 
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bezpośrednia jeziora stanowi 0,4 km2) wyróżniono 5 klas pokrycia terenu (rys. 1.). 

Dominującą formą pokrycia terenu stanowią lasy, zajmujące łącznie blisko 69 % powierzchni 

zlewni. Brzeg zachodni jeziora porasta głównie olcha, pozostałe brzegi zajmują lasy sosnowe. 

 Lasy iglaste (312) – 1,78 km2 (68,8%);  

 Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211) – 0,24 km2 (9,3%); 

 Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej (243) 

– 0,22 km2 (8,6%); 

 Lasy mieszane (313) – 0,21 km2 (8,2%);  

 Łąki (231) – 0,13 km2 (5,1%). 

 

Jezioro posiada jeden dopływ – niewielki ciek zasilany wodami rowów melioracyjnych. 

Wpływa on na wschodnim brzegu jeziora. Z uwagi na specyficzną konfigurację terenu, tzn. 

brak różnic wysokościowych nie ma wyraźnego odpływu z jeziora. Odpływ z jeziora ma 

miejsce przez przepust w sztucznie usypanej grobli. Jezioro połączenie jest z Obrą i Jeziorem 

Wielkim. Kierunek przepływu wody zależy głównie od poziomu wody w rzece i kierunku 

wiatrów, przy wyższych stanach Obry występuje zjawisko tzw. „cofki”, a wody rzeki wlewają 

się do jeziora. 

 

2. Dane morfometryczne jeziora 

 Lokalizacja:                               

 

Makroregion (wg Kondrackiego, 2002): Pojezierze Lubuskie/Pojezierze Poznańskie,  

Mezoregion (wg Kondrackiego,2002): Pojezierze Poznańskie, Bruzda Zbąszyńska, 

Wysokość n.p.m.: 51,2 m,                                        

Szerokość geograficzna:  52°23,3’            

Długość geograficzna:  15°52,7 

Dorzecze: Obra -  Warta- Odra                         
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Rys. 1. Użytkowanie zlewni bezpośredniej jeziora Konin wg Corine Land Cover 2006 
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 Rys. 2. Zlewnia jeziora Konin  
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 Dane morfometryczne: (źródło: Instytut Rybactwa Śródlądowego, 1964)              

 

Powierzchnia zwierciadła: 93,5 ha                                         

             Powierzchnia wysp: 0,0 ha                                         

           Głębokość maksymalna: 4,3 m                                          

             Głębokość średnia: 2,1 m                                          

             Objętość: 1982,8  tys. m3                                        

             Długość maksymalna: 1380 m                                          

Szerokość maksymalna: 990 m                                          

Długość efektywna: 1380 m                                          

Szerokość efektywna: 990 m                                          

Linia brzegowa ogółem: 3850 m                                          

Linia brzegowa wysp: 0 m     

 Udział hypolimnionu w całej objętości jeziora: około 27% 

 Powierzchnia dna czynnego: 93,5 ha 

Współczynnik Schindlera: 1,7 

Wymiana wody około: 25%          

Jezioro Konin reprezentuje typ abiotyczny 2b – są to jeziora o wysokiej zawartości wapnia,  

o małym wpływie zlewni, niestratyfikowane. 

 

Tab. 1. Wykaz izobat Jeziora Konin (źródło: IRŚ, 1964) 

Izobata 
Powierzchnia 

określona izobatą 
[ha] 

Objętość warstwy między 
izobatami [tys. m3] 

0 93,5   

1 74,6 838,6 

2,5 37,8 827,4 

  316,8 
 

 

 

Jezioro Konin było badane przez różnych autorów (IRŚ Olsztyn, A. Choiński, J. Jańczak, 

IKŚ Wrocław, IMGW Poznań) i na przestrzeni lat zmieniały się również parametry 

morfometryczne jeziora (tab. 2), od zmniejszającej się powierzchni jeziora, po jego 

wypłycanie i ogromne zmniejszenie objętości misy jeziornej (o ok. 1 mln m3).  
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Rys. 3. Plan batymetryczny jeziora Konin (źródło: IRŚ, 1964) 
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Tab. 2. Dane morfometryczne jeziora Konin wg różnych autorów 

Rok 
badań 

Autor Powierzchnia 
zwierciadła 

wody  
(ha) 

Wysokość  
n.p.m 

(m) 
 

Objętość  
 

(tys.m3) 
 

 

 

Głębokość 
średnia 

(m) 
 

Głębokość  
maksymalna 

(m) 

1964 IRŚ 93,5 51,2 1982,8 
 

2,1 4,3 

1992 A. Choiński 84,5 50,2 - - - 

1996 J. Jańczak 79,5 51,2 874,5 
 

1,1 2,0 

1985 Instytut Kształtowania 
Środowiska we 
Wrocławiu, Zakład 
Ochrony Środowiska w 
Zielonej Górze 

77,2 - - - - 

2010 Centrum Limnologii 
IMGW Poznań 

87,6 52,0 2.734,6 
 

3,1 4,2 

 

 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: 2 (1 nieczynny) 

     liczba pól namiotowych w zlewni bezpośredniej: 1 

     liczba miast w zlewni bezpośredniej: 0 

     liczba wsi w zlewni bezpośredniej: 1 

     zabudowa rekreacyjna: brak 

 

3. Formy ochrony na terenie zlewni  

Jezioro Konin należy do tzw. Pojezierza Pszczewskiego, stanowiącego przedłużenie 

południowej rynny jezior z tzw. pojezierza obrzańskiego. Stanowi ono wschodnią odnogę  

w systemie Obry i leży na trasie przepływu jezior pszczewskich do Obry. W zlewni jeziora 

Konin znajdują się różne formy ochrony przyrody, m.in.: park krajobrazowy oraz obszary 

Natura2000 

 

3.1. Pszczewski Park Krajobrazowy   

Powstały w 1986 r. Pszczewski Park Krajobrazowy objął swoimi granicami północne 

obszary gminy Trzciel, w tym w całości jezioro Konin wraz ze zlewnią. Całość Parku  

o powierzchni 12 220 ha spaja w jedną krainę rozległa otulina (33 080 ha).  Park podlega 

ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody: 
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Na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego utworzono ponad 40 użytków 

ekologicznych w celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych unikatowych 

siedlisk. W większości są to obniżenia terenowe i położone w nich: bagna, oczka wodne, 

torfowiska, podmokłe łąki i trzcinowiska, zarośla łozowe.  

 

3.2. Obszar Natura2000 - Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080002 (obszar siedliskowy) 

 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk 

(Dyrektywa Siedliskowa), 

 Obszar biogeograficzny: kontynentalny, 

 Powierzchnia: 15305,7 ha, 

 Status formalny: obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska. 

 

Opis przyrodniczy: 

Obszar znajduje się na terenie Bruzdy Zbąszyńskiej stanowiącej szerokie obniżenie  

z licznymi torfowiskami niskimi i przejściowymi, lasami łęgowymi oraz eutroficznymi, 

płytkimi jeziorami. Ponad 30% powierzchni tego obszaru chronionego stanowią rzeka Obra, 

jeziora oraz powiązane z nimi siedliska – torfowiska, podmokłe łąki, bagna, szuwary i lasy. 

Obszar charakteryzuje się skomplikowanym układem hydrograficznym. Zaludnienie obszaru 

jest niewielkie. Wykorzystanie rekreacyjne jezior w części południowej, z uwagi na silną 

eutrofizację, ogranicza się do wędkarstwa oraz sportów wodnych, zaś w części północnej 

dominuje funkcja rekreacyjna wzdłuż obrzeży. Dominującą powierzchniowo funkcją 

użytkowania gruntów jest gospodarka leśna, lokalnie rolnictwo oraz gospodarka rybacka. 

 

Zagrożenia: 

Zbyt silna zmiana sposobu gospodarowania na obszarach użytkowanych rolniczo, 

presja zabudowy letniskowej i różnych form rekreacji prowadzi do degradacji eutrofizacji 

ekosystemów wodnych. Najistotniejsze dla ochrony obszaru jest zatrzymanie 

niekontrolowanego rozwoju zabudowy obrzeży jezior oraz presji rekreacji i wypoczynku,  

a także ochrona zbiorników wodnych przed postępującą eutrofizacją. 

 

3.3. Obszar Natura2000 - Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 (obszar ptasi) 

 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków 

(Dyrektywa Ptasia), 

 Obszar biogeograficzny: kontynentalny, 

 Powierzchnia: 14793,3 ha, 

 Status formalny: obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska. 

 

 

 



tel. 68 454 85 50                         

 

wios@zgora.pios.gov.pl

www.zgora.pios.gov.pl
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. H. Siemiradzkiego 19

65-231 Zielona Góra

fax 68 454 84 59

 
 

10 
 

Opis przyrodniczy: 

Obszar obejmuje szerokie, południkowe obniżenie położone pomiędzy Pojezierzem 

Łagowskim, a Pojezierzem Poznańskim, w regionie Bruzdy Zbąszyńskiej. Rzeka Obra 

przepływa przez szereg jezior leżących w rynnie polodowcowej, z których największe to 

Jezioro Zbąszyńskie (7,4 km2). Jeziora są płytkie, eutroficzne, otoczone rozległymi 

torfowiskami niskimi i przejściowymi wśród lasów łęgowych. Lesistość wynosi ok. 45% 

powierzchni obszaru, przeważają bory sosnowe. W ostoi utrzymują się też rozległe łąki  

i pastwiska. Zaludnienie w tym rejonie jest niewielkie, a w gospodarce dominuje stosunkowo 

intensywne rolnictwo oraz hodowla ryb. 

 

Zagrożenia: 

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się osuszanie terenu, wiosenne 

wypalanie roślinności, zmianę sposobu gospodarowania na obszarach użytkowanych 

rolniczo, a w kompleksach stawowych zarówno zaniechanie, jak i intensyfikację gospodarki 

stawowej. 

 

4. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie zlewni  

W gminie Trzciel 37,1% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej, natomiast na 

obszarach wiejskich tylko 10,9%. Na terenie zlewni bezpośredniej jeziora Konin w zasadzie 

brak jest bezpośrednich źródeł zanieczyszczenia wód tego zbiornika. W bezpośredniej zlewni 

znajduje się jedna wieś oraz dwa ośrodki wypoczynkowe i jedno pole namiotowe. Ścieki 

bytowe z funkcjonującego ośrodka wypoczynkowego „Abarex” są gromadzone  

w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciel. 

Drugi ośrodek jest od kilku sezonów nieczynny.  

 

 
Jezioro Konin przy wyższym stanie wody (fot. Marzena Masłowska) 
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Przedsiębiorstwo „Tartak Jabłonka” ze wszystkich swoich obiektów ścieki bytowo- 

gospodarcze również gromadzi w szambie. Kilka zabudowań wsi Jabłonka leży praktycznie na 

granicy zlewni bezpośredniej tego akwenu i nie stanowi zagrożenia dla jakości tych wód.  

Największym i praktycznie jedynym źródłem zanieczyszczenia jeziora Konin jest 

okresowy (przy wysokich stanach) wpływ zanieczyszczonych wód rzeki Obry. W tej sytuacji 

tylko pełna regulacja gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Obry powyżej jeziora Konin 

jest w stanie uchronić ten akwen od dopływu zanieczyszczeń i zahamować jego dalszą 

degradację.  

 

5. Ocena i badania Jeziora Konin w latach 1996-2015 

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 2 stanowiskach pomiarowych (w roku 1996 i 2000),  

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 charakteryzujące się 

korzystniejszymi warunkami naturalnymi mają większą szansę ochrony, niż jeziora z natury 

podatne na degradację. 

Do zakwalifikowania jeziora do jednej spośród 3 kategorii podatności na degradację 

decyduje przekroczenie normatywów poszczególnych wskaźników wykorzystanych w ocenie:  

 średnia głębokość jeziora,  

 stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej misy jeziora (V/L),  
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 procent stratyfikacji wód,  

 iloraz powierzchni dna czynnego tj. dna leżącego w zasięgu epilimnionu i objętości 

epilimnionu (Pe/Ve),  

 procent wymiany wody w roku,  

 współczynnik Schindlera, czyli iloraz powierzchni zlewni całkowitej mierzonej łącznie  

z powierzchnią jeziora i objętości jeziora [(Pz+Pj)/Vj], 

 sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej.  

 

Jezioro Konin jest podatne na wpływy antropogeniczne (III kategoria podatności na 

degradację - tab. 3). Jest to jezioro silnie zanieczyszczone, hipertroficzne, a uzyskanie 

poprawy jakości wody wymaga długotrwałych, kompleksowych działań na terenie zlewni 

jeziora. 

W 2006 roku spośród badanych wskaźników niekorzystne wartości przyjmowała 

średnia głębokość jeziora, stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej misy jeziora, 

procent stratyfikacji wód oraz iloraz powierzchni dna czynnego tj. dna leżącego w zasięgu 

epilimnionu i objętości epilimnionu. Korzystne cechy przejawiały się w procencie wymiany 

wody w roku i sposobie zagospodarowania zlewni bezpośredniej. 

 

Tab.3. Ocena podatności na degradację Jeziora Konin (na podstawie danych WIOŚ z 2006 r.) 

Wskaźnik Wartość wskaźnika Punktacja 

Głębokość średnia (m) 2,1 4 

V jeziora / L jeziora (tys.m3) /(m) 0,52 4 

Stratyfikacja wód %   0,0 4 

P dna czynnego / V epilimnionu (m2) /(m3) 0,47 4 

Wymiana wody w roku % 25 1 

Współczynnik Schindlera  
P zlewni(z P jeziora) / V jeziora (m2) /(m3) 

2,5 2 

Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej  77% - przewaga lasów 1 

Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora 2,86 = III  kategoria 

 

Zgodnie z System Oceny Jakości Jezior (SOJJ) Jezioro Konin w roku 1996 spełniało 

warunki odpowiadające III klasy czystości. Pod względem sanitarnym jezioro odpowiadało  

I klasie, co nie miało wpływu na wynik klasyfikacji końcowej. 

Ponownej oceny jeziora dokonano w roku 2000 i wówczas wody jeziora nie 

odpowiadały normom czystości. Pod względem sanitarnym jezioro odpowiadało II klasie, co 

nie miało wpływu na wynik klasyfikacji końcowej. 

Badania przeprowadzone w roku 2006 zaliczyły jezioro Konin do III klasy. Pod 

względem sanitarnym jezioro odpowiadało II klasie i nie zmieniało to ogólnej klasyfikacji. 

Od 2007 roku WIOŚ realizuje badania, które mają na celu określenie stanu wód 

powierzchniowych wykonywanych w odniesieniu do jednolitych części wód 
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powierzchniowych (jcwp) i prezentowany poprzez ocenę stanu ekologicznego, ocenę stanu 

chemicznego i ocenę ogólną stanu jcwp.  

Monitoring wód powierzchniowych prowadzony był zgodnie z zapisami: Ramowej 

Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), rozporządzenia 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 

nowelizacji ww. rozporządzenia (Dz. U. z 30 października 2014 r., poz. 1482) oraz zgodnie  

z wytycznymi GIOŚ. 

 Ocena stanu wód jeziornych przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, przy 

czym ocena jezior badanych w latach 2010-2012 wykonywana była w oparciu  

o rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545), ocena za rok 

2013 uwzględniała projekt jego nowelizacji, natomiast ocenę jezior badanych w latach 2014-

2015 wykonano na podstawie znowelizowanego rozporządzenia z dnia 22 października 2014 

r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482).  

Wstępna ocena stanu jezior w poszczególnych latach była wykonywana przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja 

dokonana została przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  

w Warszawie.  

Ocenę stanu jezior wykonano również dodatkowo w oparciu o wytyczne opracowane 

przez GIOŚ, opisujące procedury postępowania przy weryfikacji oceny stanu jednolitych 

części wód oraz procedurę dziedziczenia oceny, przez którą rozumie się przeniesienie 

wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz 

chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy w danym roku nie były one objęte 

monitoringiem. W praktyce oznacza to, iż dziedziczenie stanowi aktualizację wykonanej 

oceny o wyniki uzyskane w kolejnych latach. 

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. 
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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, oraz 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). Przyjmuje się, że wymogi dla obszarów 

chronionych są spełnione, jeśli ocena na podstawie wyników z ppk monitoringu obszarów 

chronionych wskazuje na przynajmniej dobry stan/potencjał ekologiczny i jednocześnie 

dobry stan chemiczny. 

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.  

Od roku 2012 na jeziorze Konin badania prowadzono w jednym punkcie 

reprezentatywnym dla jeziora (na głęboczku jeziora), z częstotliwością cztery razy w roku. 

Na podstawie badań realizowanych w roku 2012 i 2015 oceniono stan ekologiczny 

jeziora Konin oraz stan chemiczny i ocenę stanu tej jcwp. 

 

 

5.1 Ocena jeziora Konin w roku 2012 

Ocena elementów biologicznych  

Spośród elementów biologicznych w roku 2012 badano fitoplankton (PMPL), 

fitobentos (IOJ) i makrofity (ESMI). Wartość PMPL (4,57) oraz ESMI (0,233) wskazywała na zły 

stan, zaś wskaźnik fitobentosowy IOJ (0,503) odpowiadał klasie III.  

Wysoka koncentracja chlorofilu „a”, wysoka biomasa sinic oraz wysoka biomasa 

ogólna miała wpływ na ocenę opartą na multimertriksie fitoplanktonowym. Wiosną  

w próbce fitoplanktonu współdominowały okrzemki centryczne stanowiące 40,2% biomasy 

całkowitej oraz sinice – Limnothrix redekei, Planktothrix agardhii oraz Oscillatoria sp. 

(stanowiące 33,7% ogólnej biomasy fitoplanktonu). W okresie wczesnego lata (czerwiec) 

dominowały sinice, które stanowiły 66,4% biomasy ogólnej próbki. Wśród nich przeważała 
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Planktothrix agardhii (43,1%), Limnothrix redekei (12,0%) oraz Aphanizomenon issatschenkoi 

(7,6%). W próbce wrześniowej również dominowały sinice (Planktothrix agardhii – 50,2% 

oraz Cylindrospermopsis raciborskii – 93,6% ogółu biomasy). Należy zaznaczyć, że Limnothrix 

redekei  oraz Cylindrospermopsis raciborskii to gatunki potencjalnie toksyczne.  

Spośród okrzemek największą liczebność odnotowano dla gatunku Navicula 

cryptotenella, Gomphonema minusculum, Gomphonema parvulum var. Parvulius, 

Gomphonema minutum oraz Amphora veneta var. veneta.  

Fitolitoral jeziora Konin budują głównie szuwary turzycowe i szuwary właściwe. 

Niewielki jest udział roślinności o liściach pływających oraz znikomy udział roślinności 

zanurzonej. W jeziorze stwierdzono tylko 17 zbiorowisk roślinnych. Na stan ekologiczny 

jeziora wpłynęła również niewielka maksymalna głębokość występowania roślinności. 

Spośród zbiorowisk roślinnych najliczniej wystąpiły szuwary wąskopałkowe Typhetum 

angustifoliae (stanowiące 55% powierzchni zbiorowisk roślinnych), szuwary trzcinowe 

Phragmitetum communis i szuwary kosaćcowe Iridetum pseudacori. Gatunki tych roślin 

występują na siedliskach żyznych (eutroficznych).  

Ocena elementów fizykochemicznych 

W roku 2012 stan elementów fizykochemicznych określono jako poniżej dobrego. 

Zadecydowały o tym ponadnormatywne stężenia fosforu i azotu ogólnego, przezroczystość 

oraz warunki tlenowe. Stan substancji syntetycznych i niesyntetycznych określono jako 

dobry. 

Ocena stanu ekologicznego  

W roku 2012 stan ekologiczny jeziora określono jako zły. 

Ocena stanu chemicznego 

Stan chemiczny jeziora Konin badanego w roku 2012 pod kątem substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego wykazał przekroczenia sumy dwóch związków – 

benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, w związku z tym stan chemiczny był poniżej 

stanu dobrego.  

W związku z tym, że jezioro leży na obszarze chronionym przeznaczonym do ochrony siedlisk 

i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie, dokonano również oceny spełnienia tych wymagań. Ocena wykonana w roku 2012 

wykazała, że jezioro Konin nie spełniało tych wymagań dodatkowych. 

W ogólnej ocenie stan jednolitej części wód jeziora Konin badanego w roku 2012 określono 

jako zły. 

W 2012 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Państwowy Instytut 

Geologiczny – Instytut Badawczy wykonał badania osadów dennych jeziora Konin. Na 

podstawie uzyskanych wyników osady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że 

urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. nr. 55, poz. 498), sklasyfikowano jako 

niezanieczyszczone. W oparciu o kryteria geochemiczne w aspekcie zanieczyszczenia 
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metalami ciężkimi lub szkodliwymi związkami organicznymi sklasyfikowano jako osady 

miernie zanieczyszczone (klasa II), tzn. wartości stężeń były rzędu 10-20 razy wyższych od tła 

geochemicznego. Pod względem oceny biogeochemicznej, czyli oceny oddziaływania 

szkodliwych pierwiastków śladowych, WWA, polichlorowanych bifenyli i chloroorganicznych 

pestycydów zawartych w osadach na organizmy wodne, oceniono jako PEC, czyli 

stwierdzono stężenia zanieczyszczeń, powyżej których występują sporadyczne szkodliwe 

oddziaływanie na organizmy.   

 

Ocena jeziora Konin w roku 2015 

Ocena elementów biologicznych  

Spośród elementów biologicznych w roku 2015 badano fitobentos (IOJ). Wartość wskaźnika 

okrzemkowego (0,581) odpowiadała klasie III. Najwięcej osobników stwierdzono dla gatunku 

Navicula antonii, Navicula cryptotenella, Achnanthes minutissima var. minutissima, Amphora 

veneta var. veneta, Gomphonema parvulum var. parvulius i Gomphonema parvulum var. 

parvulum. W związku z tym, że jezioro Konin było badane w roku 2012 w ramach 

monitoringu diagnostycznego, pozostałe elementy biologiczne (fitoplankton i makrofity – 

stan zły) zostały oddziedziczone z roku 2012.  

Ocena elementów fizykochemicznych 

W roku 2015 stan elementów fizykochemicznych określono jako poniżej dobrego. 

Zadecydowały o tym ponadnormatywne stężenia fosforu i azotu ogólnego, przezroczystość 

oraz warunki tlenowe. Stan substancji syntetycznych i niesyntetycznych odziedziczono z roku 

2012 i określono jako dobry. 

Ocena stanu ekologicznego  

Ocena stanu ekologicznego po weryfikacji wskazywała na zły stan wód. 

Ocena stanu chemicznego 

W związku z tym, że w roku 2012 w wodach jeziora stwierdzono przekroczenia sumy dwóch 

związków – benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, ponownie dokonano poboru  

i oznaczeń tych substancji. Analiza stężeń sumy tych dwóch związków nie wykazała 

przekroczeń. Po weryfikacji stan chemiczny jeziora określono jako dobry.  

Ponadto ocena wykonana w roku 2015 wykazała, że jezioro Konin nie spełniało wymagań 

dodatkowych dla obszarów chronionych. 

W ogólnej ocenie stan jednolitej części wód jeziora Konin badanego w roku 2015 określono 

jako zły (tab. 4). 
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Tab. 4 Klasyfikacja stanu ekologicznego jeziora Konin na podstawie badań z 2015 r. 
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278 0,5 0,0 2,11 0,139 187,3 * 4,43 * 0,233 * 0,581 dobry * zły dobry zły 

* - dane dziedziczone 

 

5.2 Ocena eutrofizacji jeziora Konin  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził również 

badania jeziora Konin w celu określenia jego stopnia eutrofizacji. W roku 2006 badania 

przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r.  

w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 

źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093, tab. 5), zaś w roku 2012 i 2015 oceny stopnia 

eutrofizacji dokonano zgodnie z rozporządzeniami „klasyfikacyjnymi” z roku 2011 i 2014 (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545; Dz. U. z 2014 r., poz. 1482, tab. 6). Badania prowadzone przez 

WIOŚ potwierdziły, że jezioro jest zagrożone eutrofizacją (tab. 5). 

 

Tab. 5. Wartości średnioroczne charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń Jeziora Konin  
w latach 1996-2015 

 
Rok 

badań 

Wskaźnik 

wartości średnioroczne 

azot ogólny  
(mg N/l) 

fosfor ogólny  
(mg P/l) 

przezroczystość 
(m) 

chlorofil „a” 
(µg/l) 

przewodność w 20°C 
(µS/cm) 

1996 1,7 0,14 0,5 87,0 355 

2000 2,5 0,15 0,5 129,1 422 

2006 1,6 0,15 0,5 124,4 358 

2012 2,6 0,13 0,3 187,0 324 

2015 2,1 0,14 0,5 - 278 

Wartości graniczne elementów fizykochemicznych jeziora Konin 
zgodnie z  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) 

 ≤1,6 ≤0,10 ≥1,5 - ≤600 

 

6.Wybrane czynniki biologiczne i fizyko-chemiczne wpływające na jakość wód jeziora  

6.1. Analiza hydrobiologiczna 

Na podstawie badań zrealizowanych w analizowanym okresie można przyjąć, iż 

jezioro to cechuje się silną eutrofizacją wód. Zarówno wartości koncentracji chlorofilu „a”, 
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jak i skorelowanego z nim wskaźnikiem biomasy fitoplanktonu, wskazują na bardzo wysoką 

produkcję pierwotną jeziora. Wartość chlorofilu „a” na przestrzeni lat kształtowała się na 

poziomie 87 – 187 μg/dm3 (tab. 5, rys. 8).  

 

 
Rys. 4. Średnioroczne wartości stężenia chlorofilu „a” [µg/l] w jeziorze Konin w latach 1996-2015 

 

 

 
Zakwit na jeziorze Konin (fot. Przemysław Susek) 
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Na podstawie wieloletnich badań obserwuje się systematyczny wzrost stężenia 

chlorofilu w wodach jeziora. Potwierdziła to również analiza struktury fitoplanktonu.  

W badanych próbkach stwierdzono obecność znacznej ilości planktonu z grupy sinic, 

powodujących długotrwałe zakwity, zaś struktura zbiorowisk fitoplanktonowych jeziora 

wskazywała na jego silną eutrofię. Proces eutrofizacji, obok stałego pogarszania się 

użytkowych własności wody, przynosi stałe zmiany w sposobie funkcjonowania całego 

ekosystemu. Efektem zakwitu sinicowego jest duża koncentracja biomasy, zanik 

różnorodności gatunkowej, obecność znacznej liczby bakterii, szczególnie w fazie 

ustępowania zakwitu. Kolejnym, ważnym dla funkcjonowania całego ekosystemu jeziornego 

skutkiem są deficyty tlenowe, jak i toksyny uwalniane przez sinice, mające niekorzystny 

wpływ na całą piramidę troficzną ekosystemu.  

 

6.2. Warunki termiczno-tlenowe 

Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie warunkuje przebieg wszystkich procesów 

biologicznych i chemicznych, co w znacznym stopniu decyduje o jakości wód. Wspomniana 

wielkość fizyczna w znacznym stopniu uzależniona jest od czynników zewnętrznych (m.in. 

pogody). Podczas wieloletnich badań przeprowadzonych przez WIOŚ zaobserwowano  

w warstwie powierzchniowej przetlenienie wód, a w warstwie naddenej odtlenienie, co 

również może świadczyć o eutrofizacji (rys. 5). 

 

 
Rys. 5. Profil termiczno-tlenowy jeziora Konin w 2015 r. – pomiar letni 
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6.3. Przezroczystość 

Przezroczystość wody, zwana widzialnością, to miara przenikania światła i mierzona 

jest krążkiem Secchi’ego. Jej wartość zależna jest od obecności w wodzie cząstek 

zawieszonych, które rozpraszają i absorbują promienie słoneczne. Zmiany widzialności 

krążka Secchi’ego spowodowane są przede wszystkim przez ilość zawiesiny organicznej  

i mineralnej zawartej w wodzie. Najczęstszą przyczyną ograniczenia widzialności krążka 

Secchi’ego w jeziorach są tzw. zakwity glonów, zawiesina niesiona z wodami dopływów lub 

też pochodząca z resuspensji osadów dennych. Przezroczystość jeziora Konin  

w poszczególnych latach była niewielka i kształtowała się na poziomie 0,3 do 0,5 m na całej 

powierzchni zbiornika (tab. 5, rys. 6).  

 

 
Rys. 6. Średnioroczne wartości przezroczystości [m] w jeziorze Konin w latach 1996-2015 

 

6.4. Przewodność elektrolityczna właściwa  

Miarą zawartości substancji nieorganicznych w wodzie jest przewodność 

elektrolityczna właściwa (konduktywność). Jest to wielkość uzależniona od ilości jonów 

zawartych w wodzie. Na zróżnicowanie wartości tego parametru zasadniczy wpływ ma 

produkcja pierwotna, mogąca obniżać zawartość soli w wodzie. W naturalnych wodach 

pochodzenie jonów jest najczęściej uwarunkowane obecnością związków nieorganicznych. 

Przewodność odzwierciedla więc stopień mineralnego zanieczyszczenia wód. Przewodność 

elektrolityczna wód jeziora Konin była wysoka i na przestrzeni lat wahała się w granicach od 

278 do 422 μS/cm (tab. 5, rys. 7). Wysokie wartości przewodności elektrolitycznej są 

symptomem złej się jakości wód jeziora. W ostatnich latach obserwuje się systematyczny 

spadek wartości przewodnictwa wód jeziora.  
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Rys. 7. Średnioroczne wartości przewodnictwa [μS/cm] w jeziorze Konin w latach 1996-2015 

 

6.5. Związki biogenne – fosfor i azot 

Pierwiastkami wpływającymi na jakość wód jeziora Konin są przede wszystkim: fosfor 

i azot. Odgrywają one nadrzędną rolę w procesie eutrofizacji jeziora. Obecność tych 

związków decyduje o produktywności wód, a tym samym o ich jakości. Nadmierna zawartość 

ww. pierwiastków w wodzie stymuluje proces eutrofizacji, który nierzadko prowadzi do 

zachwiania równowagi ekologicznej zbiornika. Biogenem w znaczący sposób wpływającym 

na jakość wód jest fosfor. Jest jednym z głównych czynników powodujących eutrofizację 

jezior. Pierwiastek ten występuje w wodach w postaci nieorganicznej oraz w postaci 

rozpuszczonego fosforu organicznego. Fosforany są najlepiej przyswajalne przez organizmy, 

przez co odgrywają ogromną rolę w produkcji pierwotnej. Azot występuje w wodzie  

w formie gazu rozpuszczonego, jonów amonowych, azotanów oraz azotynów. W wodach 

jeziora Konin zawartość biogenów w wieloleciu kształtowała się na poziomie: fosforu 

ogólnego 0,13 - 0,15 mg P/dm3 (tab. 5, rys. 8), azotu ogólnego wahała się od 1,6 do 2,6 mg 

N/dm3 (tab. 5, rys. 9), fosforanów w przedziale 0,006 - 0,017 mg P/l (rys. 9), natomiast azotu 

amonowego 0,07 – 0,41 mg N-NH4/l (rys. 11). 
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Rys. 8. Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] w jeziorze Konin w latach 1996-
2015 
 

 

 
Rys. 9. Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] w jeziorze Konin w latach 1996-2015 
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Rys. 10. Średnioroczne wartości stężenia fosforanów [mg P/l] w jeziorze Konin w latach 1996-2015 
 
 

 
Rys. 11. Średnioroczne wartości stężenia azotu amonowego [mg N-NH4/l] w jeziorze Konin w latach 
1996-2015 
 
 

7. Podsumowanie  
Na stan czystości jeziora Konin wpływa bardzo wiele czynników, spośród których 

najważniejszy to przyspieszona eutrofizacja zbiornika oraz nadmierny przyrost osadów 

dennych. Warunki morfometryczne jeziora (mała głębokość średnia, niewielka objętość, czy 

też wielkość powierzchni dna czynnego, tj. dna leżącego w zasięgu epilimnionu) mają wpływ 

na szybsze, naturalne starzenie się zbiornika i sprawiają, że jezioro jest bardzo podatne na 

degradację.  
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Zbiornik ten charakteryzuje się bardzo dużą zawartością substancji biogennych 

(związków azotu i fosforu), częstymi zakwitami sinic, małą przezroczystością oraz 

możliwością wystąpienia stref beztlenowych w okresie letnim i zimowym.  

W przypadku jeziora Konin głównym dostarczycielem biogenów jest rzeka Obra, która 

przy wysokim stanie wód wprowadza do omawianego zbiornika swoje zanieczyszczone 

wody. Dotyczy to zwłaszcza południowej strony zbiornika, gdzie znajduje się prześwit grobli 

oddzielającej jezioro Konin od, będącego w bezpośrednim kontakcie z Obrą, Jeziora 

Wielkiego.  

Wieloletnie badania rzeki Obry prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze potwierdzają, że odcinek rzeki Obry przepływający przez 

województwo lubuskie charakteryzuje się złym stanem wód. Przyczynia się do tego zlewnia 

rzeki Obry, która powyżej jeziora Konin ma rolniczy charakter, jak również intensywna 

hodowla ryb w stawach. Ponadto Obra jest odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych  

i technologicznych. W efekcie do wszystkich tzw. „jezior obrzańskich” przez które rzeka 

przepływa, Obra wprowadza olbrzymie ilości niepożądanych substancji biogennych.  

Dużym niebezpieczeństwem dla jeziora Konin są również zdeponowane na jego dnie 

osady, które zawierają duże ilości związków biogennych nagromadzonych przez wcześniejsze 

lata. Ich duża miąższość, przekraczająca kilka metrów, w połączeniu z fatalnymi 

właściwościami wpływa wyjątkowo niekorzystnie na akwen. 

Położenie jeziora na terenie obszaru chronionego wymaga rygorystycznego 

przestrzegania zasad jego ochrony.  
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