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1. Wstęp 

Wieloletnie zaniedbania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej, jak  

i działań planistycznych doprowadziły w Polsce do gwałtownego przyspieszenia procesów 

eutrofizacyjnych w wielu naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. Skutki 

intensywnego rolnictwa, przyspieszenia odpływów wód, niekontrolowanej zabudowy 

rekreacyjno-wypoczynkowej i wielu innych nieprzemyślanych działań, w tym przede 

wszystkim niekontrolowanych dopływów zanieczyszczeń w postaci ścieków bytowych 

najbardziej odczuły zbiorniki o dużej podatności na degradację. Do takich zbiorników, ze 

względu na warunki morfometryczne i hydrologiczne zaliczyć można niewątpliwie jezioro 

Rudno. 

W jeziorach zachodzą liczne procesy biochemiczne, które stymulują naturalny proces 

ich samooczyszczania, jednak jego tempo może być zróżnicowane w zależności od 

parametrów morfometrycznych, charakteru zlewni czy stopnia antropopresji. W jeziorach 

silnie zeutrofizowanych takich jak jezioro Rudno naturalne samooczyszczanie może ulec 

całkowitemu zanikowi, o czym świadczyć mogą przekroczone dopuszczalne stężenia 

biogenów, zakwity glonów, czy też niska przezroczystość wody. 

Z uwagi na rosnące zainteresowanie organów administracji, jak również mediów  

i społeczności lokalnych tematyką niezadowalającej jakości wód jeziora Rudno oraz liczne 

skargi z tym związane, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

dokonał zbiorczego zestawienia z wielolecia wyników badań jeziora przeprowadzonych  

w latach 1991-2015. Z uwagi na fakt, iż jakość wód jeziora jest w znacznym stopniu 

uzależniona od jakości jego dopływów w opracowaniu uwzględniono również wyniki badań 

Obrzycy oraz Południowego Kanału Obry. 

 

2. Położenie geograficzne jeziora 

Jezioro Rudno (Orchowe, Rudzieńskie) położone jest na 52°00' szerokości 

geograficznej północnej i 15°59' długości geograficznej wschodniej, na wysokości  

55 m n.p.m., na terenie powiatów nowosolskiego oraz wolsztyńskiego, w gminach Kolsko 

oraz Wolsztyn, na pograniczu województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego (rys. 1 i 2). 

Jezioro posiada urozmaiconą linię brzegową z szeregiem zatok i półwyspów. Najbardziej 

charakterystyczny i najdłuższy (ok. 800 m) jest półwysep znajdujący się na północ od 

miejscowości Jesionka głęboko wchodzący w jezioro i dzielący akwen na dwie części (plosa), 

wschodnią – ploso Rudzieńskie i zachodnią – ploso Jesieńskie. Jednocześnie linia 

przebiegająca wzdłuż ww. półwyspu i dalej w linii prostej na północ na drugi brzeg jeziora 

rozgranicza administracyjnie jezioro na dwie części: zachodnią należącą do województwa 

lubuskiego i wschodnią należącą do województwa wielkopolskiego. 
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Rys. 1. Lokalizacja oraz całkowita zlewnia jeziora Rudno 

 

Jezioro zlokalizowana jest na terenie Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, mezoregionu 

Kotliny Kargowskiej. Południowo-zachodnia część leży w granicach Pojezierza 

Leszczyńskiego, mezoregionu Pojezierza Sławskiego (rys. 3). Pradolina Warciańsko-

Odrzańska położona jest w obrębie form związanych z ostatnim zlodowaceniem. Kotlina 

Kargowska tworzy rozległą piaszczystą równinę o powierzchni 624 km2, powstałą w miejscu, 

gdzie sandr Bruzdy Zbąszyńskiej dochodzi do pradoliny. Forma doliny jest tu zatarta. 

Powierzchnia równiny urozmaicona jest wałami wydm i porośnięta lasami. 

Jezioro Rudno znajduje się w granicach dwóch obszarów ochronionego krajobrazu 

(rys. 4): od wschodu w zlewni Południowego Kanału Obry - Pojezierze Sławskie, Pradolina 

Obry i Rynna Zbąszyńska oraz od zachodu w zlewni Obrzycy - Rynny Obrzycko-Obrzańskie. 
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Rys. 2. Lokalizacja oraz bezpośrednia zlewnia jeziora Rudno 
 

 
Rys. 3. Jezioro Rudno w granicach regionów fizycznogeograficznych 
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Rys. 4. Jezioro Rudno w granicach obszarów chronionych 

 

3. Morfometria 

Jezioro Rudno (kod jcwp: PLLW10015) jest zbiornikiem naturalnym o typie 

abiotycznym 3b (jezioro o wysokiej zawartości wapnia, dużym wpływie zlewni, 

niestratyfikowane). Jezioro to nie posiada wysp. Brzeg ma wyraźny charakter klifowy, jest 

zdeformowany sztucznie w obrębie ośrodków wczasowych. Płaski brzeg występuje jedynie 

na niewielkich odcinkach. Od strony wschodniej, w rejonie miejscowości Rudno, brzeg 

jeziora zlewa się z pagórkami wydmowymi, których wierzchołki wznoszą się nad poziom 

zwierciadła wody. Platforma przybrzeżna, której zasięg pokrywa się z porostem roślinności 

zanurzonej jest stosunkowo szeroka i jest wyraźnie poszerzona przy dopływie rzeki Obrzycy, 

w zatokach oraz dopływie z jeziora Wilcze. Na ukształtowanie dna misy jeziora duży wpływ 

mają wpadające do niego rzeki: Obrzyca, Południowy Kanał Obry i odpływ z jeziora Wilcze 

tworząc wyraźne stożki napływowe sięgające kilkadziesiąt metrów w głąb jeziora. Dno misy 

jeziora jest bardzo regularnie wysłane warstwą osadów dennych. 

Poniżej, odpowiednio w tabelach 1 i 2 oraz na rysunku 5 zaprezentowano 

najważniejsze dane morfometryczne jeziora oraz jego plan batymetryczny. 

 

 



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

 
 

6 
 

Tab. 1. Dane morfometryczne jeziora Rudno 

izobata 
powierzchnia 

określona izobatą [ha] 
objętość. warstwy między 

izobatami [tys. m3] 

0 163,00 - 

1 149,00 1559,3 

2,5 124,50 2048,5 

5 59,60 2251,7 

7,5 5,80 700 

  30 

 

 
Rys. 5. Plan batymetryczny jeziora Rudno 
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Tab. 2. Parametry morfometryczne jeziora Rudno (źródło: Instytut Rybactwa Śródlądowego  
w Olsztynie, 1959 r.) 

Powierzchnia zwierciadła wody  163,0 ha 

Powierzchnia wysp  0,0 ha 

Głębokość maksymalna  9,1 m 

Głębokość średnia  4,05 m 

Objętość wód 6590,4 tys. m3 

Długość maksymalna  2550 m 

Szerokość maksymalna  1150 m 

Długość efektywna  1600 m 

Szerokość efektywna  1150 m 

Linia brzegowa ogółem  8800 m 

Linia brzegowa wysp  0 m 

 

Jezioro zalicza się do zbiorników o bardzo wysokiej podatności na degradację (poza 

kategorią – tab. 3). Brak stratyfikacji termicznej, długa linia brzegowa w stosunku do 

objętości wód, bardzo duża (2300%) wymiana wód w roku, wysoki współczynnik Schindlera, 

wskazujący na bardzo dużą zlewnię całkowitą jeziora w stosunku do objętości jego wód, dość 

niska głębokość średnia jeziora i epilimnion kontaktujący się z całą powierzchnią dna jeziora 

wpływają na obniżenie naturalnych możliwości obronnych jeziora, przed degradującym 

wpływem zanieczyszczeń. 

 

Tab. 3. Ocena podatności na degradację jeziora Rudno 

Wskaźnik Wartość wskaźnika Punktacja 

Głębokość średnia (m) 4,1 3 

V jeziora / L jeziora  

(tys.m3)/(m) 
0,75 4 

Stratyfikacja wód % 0,0 4 

P dna czynnego / V epilimnionu  

(m2)/(m3) 
0,18 3 

Wymiana wody w roku % 2300 4 

Współczynnik Schindlera  

P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora (m2)/(m3) 
175,4 4 

Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej przewaga lasów 1 

Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora 3,29 = poza kategorią 

 

4. Hydrologia i charakterystyka zlewni 

Do jeziora wpływają dwa znaczące cieki wodne o stosunkowo dużym przepływie, od 

południa rzeka Obrzyca, a od wschodu Południowy Kanał Obry. Ponadto do jeziora od 

północy wpływają wody z położonego obok jeziora Wilcze i od południa niewielki rów 
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melioracyjny. Misa jeziora składa się z części rynnowej – zachodniej, przez którą przepływa 

rzeka Obrzyca, części wschodniej – głębszej o bardziej otwartej toni, do której uchodzi 

Południowy Kanał Obry i dużej zatoki północnej, do której wpływa dopływ z jeziora Wilcze. 

Brzeg jeziora jest w większości porośnięty krzakami i drzewami, na obrzeżu  

w większości występują lasy iglaste, w mniejszej części grunty orne i użytki zielone,  

a pozostałą część stanowią tereny zabudowań wsi Rudno i Jesionka. Charakter przepływowy 

jeziora niekorzystnie wpływa na jakość jego wód gdyż pełni ono rolę osadnika 

zatrzymującego zawiesinę i inne zanieczyszczenia płynące rzekami, które akumulowane są  

w osadach dennych. Duża część tych substancji, po procesie mineralizacji, krąży w wodzie 

jeziora w obiegu materii. 

Jezioro Rudno położone jest w zlewniach dwóch dużych rzek: Obrzycy i Południowego 

Kanału Obry. Za początek Obrzycy można przyjąć odpływ zachodniej części Jeziora 

Sławskiego, w okolicy miejscowości Lubiatów. Powierzchnia zlewni rzeki Obrzycy od źródeł 

do jeziora Rudno wynosi 347,2 km2. Południowym Kanałem Obry (bądź Obrzańskim Kanałem 

Południowym) nazywany jest jeden z kanałów odwadniających Pradolinę Berlińską na 

odcinku Doliny Środkowej Obry. Rozpoczyna się w okolicy miejscowości Bonikowo i uchodzi 

do wschodniej części jeziora Rudno. Jego zlewnia wraz z dopływami bezpośrednimi do ujścia 

do jeziora Rudno ma powierzchnię 712,3 km2. Obrzański Kanał Południowy łączy się z linią 

nurtu Obrzycy przez jezioro Rudno w 31,0 km jej biegu. Powierzchnia zlewni całkowitej 

jeziora wynosi 1059,5 km2, natomiast bezpośredniej 21,3 km2. 

Celem ukazania zróżnicowania pokrycia terenu zlewni jeziora Rudno poniżej 

przedstawiono mapę sporządzoną z wykorzystaniem efektów europejskiego projektu 

CORINE – Land Cover 2012 (rys. 6) oraz wykres przedstawiający udział poszczególnych form 

pokrycia terenu (rys. 7). Co prawda w zlewni bezpośredniej jeziora dominują lasy  

i ekosystemy seminaturalne (63,62%), dalej tereny rolne (33,99%), tereny wodne (1,77%) 

oraz obszary zantropogenizowane (0,62%), natomiast w całej zlewni całkowitej jeziora Rudno 

dominują tereny rolne (59,10%), w mniejszym stopniu lasy i ekosystemy seminaturalne 

(35,26%), dalej obszary zantropogenizowane (3,32%), tereny wodne (2,17%) i strefy 

podmokłe (0,15%). W zlewni jeziora występują trzy typy gleb: bielicowe, bagienne i mady.  
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Rys. 6. Użytkowanie / pokrycie terenu całkowitej zlewni jeziora Rudno wg CORINE Land Cover 2012 
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 Rys. 7. Udział poszczególnych form pokrycia terenu całkowitej zlewni jeziora Rudno wg CORINE Land 
Cover 2012 

 

5. Wyniki badań 

W okresie wieloletnich badań jeziora Rudno wielokrotnie ulegały zmianom wytyczne 

oraz uregulowania prawne związane z klasyfikacją jakości wód powierzchniowych w Polsce. 

Do 2004 r. wyróżniane były 3 klasy jakości wód, przy czym przy raportowaniu stanu 

środowiska stosowano również nieuwzględnione w rozporządzeniach pojęcie wód 

nieodpowiadających normom, zwanych wodami pozaklasowymi. Klasyfikacja ta dokonywana 

była w oparciu o rozróżnienie wód w zależności od ich przeznaczenia użytkowego bądź 

zdatności dla potrzeb komunalnych, przemysłowych, rolniczych, rybackich i innych. Obecnie 

podstawowym aktem prawnym dotyczącym ochrony wód w Unii Europejskiej jest dyrektywa 

2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania  

w dziedzinie polityki wodnej, zwana powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), której 

ustalenia zostały transponowane m.in. do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 

U. poz. 1229 z późn. zm.). Dyrektywa zmieniła podejście do systemu zarządzania wodami,  

w tym także do oceny ich jakości. Wprowadziła pojęcie oceny stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, na którą składa się 5-klasowa ocena stanu ekologicznego uwzględniająca 

klasyfikację elementów biologicznych, fizykochemicznych, specyficznych zanieczyszczeń 

syntetycznych i niesyntetycznych oraz ocena stanu chemicznego, w której ocenia się 

wskaźniki chemiczne, w tym tzw. substancje priorytetowe. W ten sposób ocenie może 

podlegać stan wód nie tylko traktowanych jako zasoby gospodarcze, ale przede wszystkim 

jako element ekosystemu. 
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W opracowaniu uwzględniono wyniki badań oraz ocenę jakości jeziora Rudno, 

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  

w następujących latach: 1991, 1999, 2004, 2012, 2015.  

Zgodnie z systemem oceny jakości jezior punkty pomiarowo-kontrolne lokalizowano 

na głęboczkach, jak również po jednym punkcie na każdym istotniejszym dopływie i odpływie 

z jeziora. Okres pobierania próbek do badań jest ściśle związany ze strukturą  

i funkcjonowaniem ekosystemu jeziornego. W przypadku jeziora Rudno dla okresu badań  

w latach 1991-2004 obowiązywała dwukrotna w skali roku częstotliwość badań (wiosna  

i lato). Celem uchwycenia pełnego wymieszania wód badania wiosenne przypadały na okres 

około 2 tygodni po ustąpieniu lodów (marzec/kwiecień), natomiast badania letnie 

przypadały na okres szczytu stagnacji wód (sierpień/wrzesień). W latach późniejszych, dla 

okresu badań 2012-2015, w związku ze zmianami obowiązujących metodyk i wytycznych, 

zaczęła obowiązywać czterokrotna w skali roku częstotliwość badań (wiosna, wczesne  

i późne lato oraz jesień). 

 

a) warunki termiczno-tlenowe 

Jezioro Rudno należy do zbiorników, na których nie występuje stratyfikacja termiczna 

(rys. 8-12). Świadczą o tym dość wyrównane temperatury wody jakie w okresie letnim 

odnotowano w całym pionie pomiarowym, przebadanym w miejscu największej głębokości 

jeziora, co z kolei wskazuje na fakt intensywnego mieszania się wód. Odnotowano również 

znaczny spadek zawartości tlenu rozpuszczonego nad dnem, co może wskazywać na rozkład 

resztek organicznych w dnie, w tym dostarczonych w postaci zanieczyszczeń oraz na silny 

zakwit glonów. 

  
Rys. 8. Profil termiczno-tlenowy jeziora Rudno 
w 1991 r. – pomiar letni  

Rys. 9. Profil termiczno-tlenowy jeziora Rudno  
w 1999 r. – pomiar letni 
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Rys. 10. Profil termiczno-tlenowy jeziora Rudno  
w 2004 r. – pomiar letni 

Rys. 11. Profil termiczno-tlenowy jeziora Rudno 
 w 2012 r. – pomiar letni 
 

 
Rys. 12. Profil termiczno-tlenowy jeziora Rudno w 2015 r. – pomiar letni 
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b) klasyfikacja 

Poniżej przedstawiono oceny jakości jeziora dokonane w poszczególnych latach wraz 

z uzasadnieniem dokonanej klasyfikacji. 

 

 1991 r., 1999 r., 2004 r. 

Do roku 2004 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 3 stanowiskach pomiarowych, 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.  

Oceny dokonane zostały zgodnie z obowiązującym w tamtym czasie systemem oceny 

jakości jezior. Wyniki badań wskazują, że jezioro w tym czasie uległo degradacji z III klasy 

jakości do wód pozaklasowych. Jezioro cały czas charakteryzowało się wysokim stężeniem 

zanieczyszczeń organicznych wyrażonym wskaźnikiem BZT5, wysokim stężeniem soli 

mineralnych wyrażonym przez przewodność, a także ponadnormatywnymi stężeniami 

fosforu ogólnego, chlorofilu „a”, co świadczy o wysokiej trofii jeziora (tab. 4). 

 

Tab. 4. Wyniki klasyfikacji  jeziora Rudno w latach 1991, 1999, 2004 
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2004 403 0,8 1,65 0,437 3,4 126,0 46,0 8,5 14,6 poza klasą 

1999 460 0,9 2,01 0,186 1,2 88,6 66,7 10,9 43,1 poza klasą 

1991 258 1,0 2,79 0,434 6,2 66,0 20,0 9,4 89,6 III 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
http://pl.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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 2012 r. 

Od roku 2012 na jeziorze Rudno badania prowadzono w jednym punkcie 

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

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia z 

2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545) wraz  

z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. W efekcie przeprowadzonych 

badań, stan ekologiczny jeziora oceniono jako słaby, który zdeterminowała ocena 

elementów biologicznych (fitoplanktonu). Stan chemiczny oceniono jako stan poniżej 

dobrego, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla substancji z grupy 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – sumy benzo(g,h,i)perylenu  

i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Ogólny stan jeziora określono jako zły (tab. 5). 

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.  

 

Tab. 5. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, chemicznego i ogólnego jeziora Rudno w 2012 r. 
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D,O 506 0,6 2,02 0,223 1,2 36,1 3,04 0,212 0,479 0,27 dobry słaby 
poniżej  

dobrego 
zły 

D – diagnostyczny, O – operacyjny 

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 
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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.  

 

 2015 r. 

Ocenę przeprowadzono w oparciu o wytyczne przygotowane przez GIOŚ oraz na 

podstawie rozporządzenia 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. poz. 1482).  

 

Tab. 6. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, chemicznego i ogólnego jeziora Rudno w 2015 r. 
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O – operacyjny, * – dane dziedziczone 
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Przy ocenie stosowana była zasada dziedziczenia, polegająca na przypisaniu 

brakujących ocen wskaźników zbadanych w roku wcześniejszym. W efekcie 

przeprowadzonych badań, stan ekologiczny jeziora oceniono jako słaby, który 

zdeterminowała ocena elementów biologicznych (fitoplanktonu). Stan chemiczny oceniono 

jako stan poniżej dobrego, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla substancji 

z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – sumy benzo(g,h,i)perylenu  

i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Ogólny stan jeziora określono jako zły (tab. 6). Ze względu na to iż 

jezioro to uznane zostało za zagrożone eutrofizacją, w oparciu o dokonaną ocenę 

stwierdzono, iż jezioro Rudno nie spełnienia wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych 

na eutrofizację komunalną.  

 

Wyniki badań elementów biologicznych 

Od 2008 r. podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego jcwp jest ocena 

elementów biologicznych. Wskaźniki fizykochemiczne i hydromorfologiczne wspierają 

jedynie tą ocenę. Integracja wyników klasyfikacji elementów biologicznych polega na 

porównaniu wyników klasyfikacji uzyskanych dla poszczególnych elementów biologicznych 

(fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów, makrozoobentosu, ichtiofauny), zaś o wyniku 

klasyfikacji decyduje ten element biologiczny, któremu nadano najmniej korzystną klasę. 

 

Fitobentos 

Terminem tym określa się zbiorowiska fotoautotroficznych mikroorganizmów, które 

występują na dnie i w strefie przydennej wód płynących i stojących. W przypadku wód 

słodkich do fitobentosu zaliczyć można sinice (Cyanobacteria), rośliny kwiatowe 

zakorzeniające się w miękkim dnie (ryzobentos) oraz rośliny niższe, głównie glony, wśród 

których wyróżnić można zielenice (Chlorphyta), krasnorosty (Rhodophyta), a także okrzemki 

(Bacillariophyceae). Jest to flora denna, która może się rozwijać w płytkich, prześwietlonych 

miejscach wód (strefa eufotyczna), przez co jej występowanie ograniczone jest praktycznie 

wyłącznie do sfrefy brzegowej. 

W Polsce na potrzeby określenia stanu ekologicznego jezior w oparciu o fitobentos 

wykorzystuje się okrzemki. Jest to stosunkowo duża grupa organizmów, licząca ok. 10 000 

gatunków. Są to wyłącznie jednokomórkowe formy, przeważnie żyjące pojedynczo, rzadziej 

w koloniach. Żyją w wodach słodkich i słonych, mogą być też składnikiem planktonu, jednak 

głównie są składnikiem zbiorowisk dennych i epifitycznych. Poza wodą okrzemki można 

spotkać w wilgotnych środowiskach, np. między mchami, w glebie i na skałach. Poza 

pozytywną rolą dla ekosystemów (np. podstawowe ogniwo łańcucha troficznego, składnik 

pożywienia drobnych zwierząt wodnych), mogą też powodować zjawiska negatywne, np. 

zakwity wody, bądź – w przypadku masowych pojawów – zużywają wielkie ilości związków 

krzemu, co powoduje zachwianie proporcji substancji rozpuszczonych w wodzie. W związku  

z tym, że większość ma ściśle określone wymagania siedliskowe sprawia, że są dobrymi 
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bioindykatorami stanu środowiska. Dlatego zostały uwzględnione jako wskaźnik jakości wód 

powierzchniowych. 

Do klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, w oparciu o fitobentos służą wyniki tzw. wskaźnika okrzemkowego IOJ – 

im wyższa jego wartość tym klasa stanu/potencjału ekologicznego ulega poprawie. Podstawą 

dla IOJ są wartości wskaźników TI (wskaźnik trofii), SI (wskaźnik saprobii), GR (wskaźnik 

obfitości gatunków referencyjnych). 

Jesienią 2015 r. pobrano próbki do badań fitobentosu okrzemkowego. Wyliczono 

multimetryczny indeks okrzemkowy IOJ. Jego wartość liczbowa wynosząca 0,465 wskazuje 

na umiarkowany stan ekologiczny jeziora. Na podstawie badań mikroskopowych 

przeprowadzonych w badanej próbie stwierdzono przewagę następujących gatunków 

okrzemek: Achnanthes lauenburgiana, Amphora pediculus (najszerzej rozpowszechniony  

i najliczniej występujący gatunek Europy Środkowej występujący w wodach o szerokim 

spektrum trofii), Amphora veneta var. Veneta, Cocconeis placentula var. Placentula, 

Epithemia adnata, Epithemia sorex, Gomphonema clavatum, Gomphonema parvulum var. 

parvulum, Navicula cryptotenella (jeden z liczniejszych gatunków występujących masowo, 

który jest w stanie przeżyć w warunkach od środowiska oligotroficznego po eutroficzne) oraz 

Nitzschia amphibia. 

 

Makrofity 

To stosunkowo wąska grupa roślin wodnych, o rozmiarach co najmniej kilku 

milimetrów, zakorzenionych w podłożu, związanych z wodami powierzchniowymi 

śródlądowymi. Grupę tą można podzielić na klasy i mniejsze jednostki fitosocjologiczne, 

podstawowe znaczenie mają tu jednak rośliny wodno-błotne, podwodne zakorzenione, 

podwodne zarodnikowe i plustonowe. Do makrofitów zaliczane są rośliny kwiatowe, 

paprotniki, mszaki oraz ramienice (Charophyceae) – specyficzna klasa glonów wyższych  

z gromady zielenic (Chlorophyta). 

Stan ekologiczny jezior w Polsce oceniany jest na podstawie makrofitowej metody 

oceny jezior, opartej przede wszystkim na identyfikacji składu gatunkowego (jakościowego  

i ilościowego) makrofitów, zaś do określenia stanu/potencjału ekologicznego służą wyniki 

tzw. makrofitowego indeksu stanu ekologicznego (ESMI). 

Badanie stanu ekologicznego jeziora na podstawie makrofitów wykonano w sierpniu 

2012 r. Badania jeziora prowadzono w obrębie 16 transektów, w których średnia głębokość 

zasiedlenia wynosiła 1,3 m, a średnie pokrycie roślinnością – 85,6%. Maksymalna głębokość 

na jakiej występowały zbiorowiska sięgała 1,5 m. Powierzchnia pokryta roślinnością 

stanowiła ok. 9,9% powierzchni całego jeziora. W obrębie fitolitoralu wyróżniono 15 

zbiorowisk roślinnych należących do trzech grup ekologicznych: helofitów (zbiorowiska 

szuwarowe), nimfeidów (zbiorowiska roślin o liściach pływających po powierzchni wody)  

i elodeidów (zbiorowiska roślin zanurzonych). Największą powierzchnię fitolitoralu tworzyły 
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zbiorowiska szuwarowe – helofity, wśród których dominował zespół trzciny pospolitej 

(Phragmitetum communis) – 47%. Pozostałe zbiorowiska, tj. Scirpetum lacustris (zespół 

oczeretu jeziornego), Sparganietum erecti (zespół jeżogłówki gałęzistej), Sagittario-

Sparganietum emersi (zespół jeżogłówki pojedynczej) zajmowały znacznie mniejsze 

powierzchnie. Drugą dużą grupą roślin były nimfeidy z dominującą fitocenozą Nupharo-

Nymphaeetum albae z przewagą grążela żółtego. Kolejną co do wielkości zajmowanej 

powierzchni fitolitoralu grupą były elodeidy. 

 
Fitoplankton 

Ocenę stanu ekologicznego jezior na podstawie fitoplanktonu wykonuje się w oparciu 

o tzw. multimetriks fitoplanktonowy PMPL. Jest to wskaźnik oparty na ocenie trzech 

biologicznych elementów ilościowych: biomasy fitoplanktonu, koncentracji chlorofilu oraz 

biomasy sinic. Trzeci z wymienionych elementów w jeziorach głębokich w metriksie 

cząstkowym uwzględnia także element oceny jakościowej – w jeziorach stratyfikowanych 

szacowany jest udział biomasy sinic w biomasie ogólnej fitoplanktonu, który jest 

wykorzystywany jako waga w ocenie końcowej tego metriksu. Metoda wymaga co najmniej 

czterokrotnego w sezonie wegetacyjnym poboru prób fitoplanktonu oraz prób wody do 

oznaczenia koncentracji chlorofilu: jednokrotnie wiosną (marzec-kwiecień), dwukrotnie 

latem (czerwiec-pierwsza połowa września), jednokrotnie jesienią (październik). Szczególne 

wymagania dotyczą zakresu danych niezbędnych do wyliczenia metriksu „Biomasa sinic”.  

W jeziorach stratyfikowanych niezbędne jest zebranie w okresie od 15 lipca do 15 września  

i opracowanie danych dla co najmniej 1 próby fitoplanktonu, natomiast w jeziorach 

polimiktycznych – co najmniej dwóch prób w okresie od 4 czerwca do 30 września. 

Wynik klasyfikacji PMPL – 3,04 – stan słaby. 

Wyniki badań fitoplanktonu wskazują na postępujący proces eutrofizacji w badanym 

akwenie. Wskaźniki biologiczne przyjmowały wartości charakterystyczne dla wód żyznych, 

bogatych w podstawowe pierwiastki biogenne. We wszystkich okresach badawczych 

produkcja pierwotna była wysoka. W jeziorze obserwowano znaczne ilości organizmów 

planktonowych, stąd wysokie wartości chlorofilu „a” – od 15,1 μg/l jesienią do 49,4 μg/l  

w kwietniu. Biomasa fitoplanktonu wynosiła od 5,69 mg/l wczesnym latem do 15,54 mg/l  

w sierpniu. Jedynie jesienią jej wartość spadła do 2,76 mg/l. Wiosną największą biomasę 

tworzyły kolonijne złotowiciowce z rodzaju Synura. Towarzyszyły im nitkowate sinice, 

głównie Limnothrix redeckei. W pozostałych okresach badawczych w jeziorze obserwowano 

wyraźną dominację nitkowatych sinic, organizmów wskaźnikowych wód eutroficznych.  

W czerwcu dominowała Planktolyngbya sp., a latem i jesienią Planktothrix agardhii, 

Limnothrix sp. i Aphanizomenon sp. 

 

Ichtiofauna 

Ichtiofauna obejmuje gatunki ryb zamieszkujących określony ciek lub zbiornik wodny. 

Są one doskonałym wskaźnikiem jakości wód powierzchniowych. Do klasyfikacji 
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stanu/potencjału ekologicznego w oparciu o badania ichtiofauny służą wyniki tzw. wskaźnika 

LFI+ lub LFI-CEN. Poboru próbek i oznaczenia ichtiofauny dokonał wykonawca zewnętrzny 

(Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Wynik klasyfikacji LFI+ - 0,38 – stan 

umiarkowany. 

 

c) wyniki badań wybranych parametrów 

Na wykresach poniżej przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów badanych 

w jeziorze Rudno w ujęciu wieloletnim (rys. 13-19). Azot ogólny (rys. 13) mieścił się w 

przedziale 1,65 - 3,2855 mg N/l. Po okresie spadku ponownie nastąpił jego wzrost. Najniższe 

wartości zaobserwowano w 2004 r., natomiast najwyższe w 2015 r. Fosfor ogólny (rys. 14) 

nie wykazywał żadnych tendencji w analizowanym okresie. Najniższą wartość 

zaobserwowano w 1999 r. (0,186 mg P/l), natomiast najwyższą w 2015 r. (0,44925 mg P/l). 

Chlorofil „a” (rys. 15) po okresie wzrostu do 2004 r. kiedy stwierdzono najwyższe stężenie 

(126 µg/l) spadł w 2012 r. do poziomu najniższego z obserwowanych (36,1 µg/l). 

Przezroczystość (rys. 16) po okresie spadku do 2012 r., kiedy to stwierdzono najniższą 

widzialność krążka Secchi’ego (0,6 m), ponownie wzrosła. Najwyższą przezroczystość 

stwierdzono w 1991 r. (1,02 m). Wyraźną tendencję malejącą widać w przypadku azotu 

amonowego (rys. 17). Najwyższą wartość stwierdzono w 1999 r. (0,401 mg N/l), natomiast 

najniższą w 2015 r. (0,164 mg N/l). W przypadku fosforanów nie stwierdzono żadnej 

tendencji (rys. 18). Najniższą wartość stwierdzono w 2012 r. (0,0785 mg PO4/l), natomiast 

najwyższą w 2015 r. (0,2725 mg PO4/l). Tendencję wzrostową zaobserwowano w przypadku 

przewodności elektrolitycznej właściwej (rys. 19). Najniższą wartość zaobserwowano w 1991 

r. (258 µS/cm), natomiast najwyższą w 2012 r. (506 µS/cm). 

 

 
Rys. 13. Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] w jeziorze Rudno w latach  
1991-2015 
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Rys. 14. Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] w jeziorze Rudno w latach  
1991-2015 

 

 

 
Rys. 15. Średnioroczne wartości stężenia chlorofilu „a” [µg/l] w jeziorze Rudno w latach 1991-2012 
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Rys. 16. Średnioroczne wartości przezroczystości [m] w jeziorze Rudno w latach 1991-2015 

 

 
Rys. 17. Średnioroczne wartości azotu amonowego [mg N-NH4/l] w jeziorze Rudno w latach  
1991-2015 
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Rys. 18. Średnioroczne wartości fosforanów [mg PO4/l] w jeziorze Rudno w latach 1991-2015 

 

 
Rys. 19. Średnioroczne wartości przewodnictwa [µS/cm] w jeziorze Rudno w latach 1991-2015 

 

d) wyniki badań dopływów i odpływu jeziora – Obrzycy oraz Południowego Kanału Obry 

Poniżej zestawiono ostatnie oceny dla obu dopływów: Obrzycy dla punktu  

w miejscowości Konotop i Sadowa oraz Obrzańskiego Kanału Południowego dla punktu  

w miejscowości Rudno (tab. 7-8). 

Dodatkowo na wykresach poniżej (rys. 20-24) zestawiono średnioroczne wartości 

wybranych wskaźników z wielolecia (2004-2015) badanych w rzece Obrzycy oraz Obrzańskim 

Kanale Południowym. 
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Tab. 7. Ocena stanu jcwp Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tarnowskim Dużym na podstawie 
wyników badań z 2009, 2012 i 2015 r. 

Nazwa punktu pomiarowo - kontrolnego Obrzyca - powyżej ujścia Ciekącej (m. Konotop) 

Kilometr rzeki 41,4 

Nazwa ocenianej jednolitej części wód 
Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tarnowskim 

Dużym 

Typ abiotyczny 17 – potok nizinny piaszczysty 

Naturalność jednolitej części wód naturalna 

Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-
kontrolnego PL02S0401_0610 

Kod ocenianej jcw PLRW60001715632 

Rok badań 2009 2012 2015 

Elementy i wskaźniki jakości wód 

Elementy biologiczne 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)   0,647 0,498 

Makrofity (Makrofitowy Indeks Rzeczny - MIR) 35,2   33,5 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI)     0,575 

Klasa elementów biologicznych II I III 

Klasa elementów hydromorfologicznych   I I 

Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) 

Temperatura wody (°C) 20,5 16,8 13,8 

Zawiesiny ogólne (mg/l) 4   5,28 

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 3,16 7,4 8,2 

BZT5 (mg O2/l) 3,35 3,8 3,7 

ChZT-Mn (mg O2/l)     6,3 

OWO (mg/l) 20,02 9,8 11 

ChZT-Cr (mg O2/l)     28,7 

Przewodność w 20°C (μS/cm) 567 482 460 

Substancje rozpuszczone (mg/l) 374 352 346 

Siarczany (mg SO4/l)     71,5 

Chlorki (mg Cl/l)     24,2 

Wapń (mg Ca/l)     75,6 

Magnez (mg Mg/l)     7,4 

Twardość ogólna (mg CaCO3/l)   227 218 

Odczyn pH 7,3-7,9 6,7-8,4 7,5-8,3 

Zasadowość ogólna (mg CaCO3/l)     139 

Azot amonowy  (mg/l) 0,316 0,08 0,18 

Azot Kjeldahla (mg N/l) 1,9 0,85 1,53 

Azot azotanowy (mg/l) 0,74 0,09 0,31 

Azot ogólny (mg/l) 2,17 1,04 1,82 

Fosforany  (mg PO4/l) - 0,21 0,18 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,242 0,12 0,17 

Klasa elementów fizykochemicznych (grupy 3.1-3.5) PSD II II 
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Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne 
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 
(grupa 3.6) NIEBADANE NIEBADANE II 

STAN EKOLOGICZNY UMIARKOWANY DOBRY UMIARKOWANY 

STAN CHEMICZNY NIEBADANY NIEBADANY PSD_sr 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DODATKOWYCH DLA 
OBSZARU CHRONIONEGO (TAK/NIE)   TAK NIE 

STAN ZŁY 

BRAK 
MOŻLIWOŚCI 

OCENY ZŁY 

 

Tab. 8. Ocena stanu jcwp Obrzański Kanał Południowy na podstawie wyników badań WIOŚ  
 w Poznaniu w 2008, 2012 i 2015 r. 

Nazwa punktu pomiarowo - kontrolnego Obrzański Kanał Południowy - Rudno 

Kilometr rzeki 0,2 

Nazwa ocenianej jednolitej części wód Obrzański Kanał Południowy 

Kod ocenianej jcw PLRW6000015649 

Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-
kontrolnego PL02S0501_0832 

Typ abiotyczny 0 – typ nieokreślony 

Naturalność jednolitej części wód sztuczna 

Rok badań 2008 2012 2015 

Elementy i wskaźniki jakości wód 

Elementy biologiczne 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) 0,3 0,61 0,61 

Makrofity (Makrofitowy Indeks Rzeczny - MIR)   40,2 40,6 

Makrozoobentos (indeks MMI)   0,408 0,408 

Ichtiofauna   0,213 0,213 

Klasa elementów biologicznych III V V 

Klasa elementów hydromorfologicznych   II II 

Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) 

Temperatura wody (°C) 18,4 10,9 10,82 

Zawiesiny ogólne (mg/l) 9,28 5 5 

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 6,8 8,22 7,69 

BZT5 (mg O2/l) 3,27 2,67 2,63 

ChZT-Mn (mg O2/l)   9,65 9,65 

OWO (mg/l) 21,06 12,69 9,63 

Przewodność w 20°C (μS/cm) 762 563 435,13 

Substancje rozpuszczone (mg/l) 580     

Siarczany (mg SO4/l) 147,09     

Chlorki (mg Cl/l) 52,06     

Wapń (mg Ca/l) 120,24     

Magnez (mg Mg/l) 23,91     

Twardość ogólna (mg CaCO3/l)     247,5 
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Odczyn pH 7,9 7,3-7,9 7,52-8,2 

Zasadowość ogólna (mg CaCO3/l)       

Azot amonowy  (mg/l) 1,01 0,267 0,106 

Azot Kjeldahla (mg N/l) 2,36 1,594 1,27 

Azot azotanowy (mg/l) 4,25 0,668 0,329 

Azot ogólny (mg/l) 6,23 2,276 1,595 

Fosforany (mg PO4/l)   0,31 0,338 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,28 0,185 0,196 

Klasa elementów fizykochemicznych (grupy 3.1-3.5) PPD II PPD 

Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne 
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 
(grupa 3.6) II II II 

POTENCJAŁ EKOLOGICZNY UMIARKOWANY ZŁY ZŁY 

STAN CHEMICZNY 
NIEOSIĄGAJĄCY 

DOBREGO PSD PSD 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DODATKOWYCH DLA 
OBSZARU CHRONIONEGO (TAK/NIE) - NIE NIE 

STAN ZŁY ZŁY ZŁY 
 

OBJAŚNIENIA DO TABELI: 

stan chemiczny 

DOBRY stan dobry 

PSD_sr 

poniżej stanu 

dobrego 

przekroczone stężenia 

średnioroczne 

PSD_max 
przekroczone stężenia 

maksymalne 

PSD 
przekroczone stężenia 

średnioroczne i maksymalne 

 

stan 

DOBRY stan dobry 

ZŁY stan zły 

 

Stan ekologiczny rzeki Obrzycy powyżej ujścia Ciekącej w miejscowości Konotop  

w latach 2009, 2012 i 2015 oscylował pomiędzy stanem ekologicznym umiarkowanym  

i dobrym. Potencjał ekologiczny Obrzańskiego Kanału Południowego w miejscowości Rudno 

pogorszył się z potencjału umiarkowanego w 2008 do potencjału złego, o czym głównie 

decydowały elementy biologiczne (ichtiofauna).   

W przypadku dopływów (Obrzyca – m. Konotop, Obrzański Kanał Południowy – m. 

Rudno) najwyższe wartości większości analizowanych wskaźników (azot ogólny, fosfor 

ogólny, OWO, zawiesina ogólna) w latach 2004-2015 obserwowane były w Obrzańskim 

Kanale Południowym w 2008 r. Jedynie w przypadku BZT5 najwyższe wartości stwierdzono  

w Obrzycy w 2012 r. Najniższe wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego stwierdzono  

Ocena elementów biologicznych i stanu / 

potencjału ekologicznego 

I 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
I 

II stan / potencjał dobry II 

III stan / potencjał umiarkowany III 

IV stan / potencjał słaby IV 

V stan / potencjał zły V 

Stan/potencjał ekologiczny (elementy 

fizykochemiczne) 

I 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 

I 

II stan / potencjał dobry II 

PSD poniżej stanu / potencjału dobrego PPD 
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w wodach Obrzycy w 2012 r., natomiast dla BZT5 i zawiesiny ogólnej w 2009 r. W przypadku 

ogólnego węgla organicznego najniższe wartości zaobserwowano w 2015 r. w wodach 

Obrzańskiego Kanału Południowego. Przy czym w przypadku azotu ogólnego, fosforu 

ogólnego BZT5 oraz OWO obserwuje się systematyczną poprawę w wodach Obrzańskiego 

Kanału Południowego. Porównując jakość wód obu cieków w ostatnim roku badań (2015 r.) 

widać, iż wody Obrzańskiego Kanału Południowego w przypadku azotu ogólnego, BZT5  

i OWO cechowały się lepszą jakością od wód rzeki Obrzycy. 

 

 
Zakwit na jeziorze Rudno (fot. Michał Kurzaj) 

 

 
Rys. 20. Wyniki badań azotu ogólnego w Obrzycy oraz Obrzańskim Kanale Południowym w latach 
2007-2015 
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Rys. 21. Wyniki badań fosforu ogólnego w Obrzycy oraz Obrzańskim Kanale Południowym w latach 
2007-2015 

 

 
Rys. 22. Wyniki badań BZT5 w Obrzycy oraz Obrzańskim Kanale Południowym w latach 2004-2015 
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Rys. 23. Wyniki badań ogólnego węgla organicznego w Obrzycy oraz Obrzańskim Kanale 
Południowym w latach 2004-2015 

 

 

 
Rys. 24. Wyniki badań zawiesiny ogólnej w Obrzycy oraz Obrzańskim Kanale Południowym w latach 
2004-2015 
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Podsumowanie 
Wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodno-ściekowej w zlewni jeziora Rudno 

doprowadziły do jego trwałej degradacji, czego objawami są często pojawiające się zakwity 

sinic i śnięcia ryb (np. w 2014 r.), nagromadzenie się dużych pokładów osadów dennych, 

zubożenie bioróżnorodności jeziora, zmniejszenie przezroczystości, a w konsekwencji spadek 

atrakcyjności pod względem rekreacyjnym. W ostatnich latach obserwuje się utrzymujący się 

słaby stan ekologiczny wód jeziora, na co główny wpływ ma ocena fitoplanktonu. Ze względu 

na naturalne warunki morfometryczne jeziora (brak stratyfikacji termicznej, długa linia 

brzegowa w stosunku do objętości wód, bardzo duża wymiana wód w roku, dość niska 

głębokość średnia jeziora i epilimnion kontaktujący się z całą powierzchnią dna jeziora) 

jezioro zalicza się do zbiorników o bardzo wysokiej podatności na degradację (poza 

kategorią), co wymaga wręcz drobiazgowej dbałości o to, by nawet niewielkie ilości 

zanieczyszczeń nie przedostawały się do jeziora. Jest to bardzo istotne mając na uwadze 

jakość wód dostających się do jeziora wraz z jego dopływami. Jakość wód dopływów 

(Obrzycy oraz Południowego Kanału Obry), co prawda ulega systematycznej poprawie, 

zwłaszcza Południowego Kanału Obry, jednak nadal stan/potencjał ekologiczny mieści się  

w stanie umiarkowanym bądź złym. Istotny jest tu stopień skanalizowania okolicznych gmin 

oraz jakość wód odprowadzanych do dopływów jeziora z okolicznych oczyszczalni ścieków 

(np. w Konotopie). Na obszarze wiejskim gminy Wolsztyn z sieci kanalizacyjnej korzysta 

90,5%, natomiast w gminie Kolsko jedynie 24,9% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej,. 

Wysoki współczynnik Schindlera, wskazujący na bardzo dużą zlewnię całkowitą jeziora  

w stosunku do objętości jego wód, znajdujące się w jego zlewni miejscowości (Sława, 

Śmigiel, Konotop, Kolsko, Kaszczor, Przemęt, Wijewo) oraz przeważające zagospodarowanie 

rolnicze zlewni (59,1%) przyczyniają się do degradacji jeziora. W związku z tym tak istotna 

jest dbałość o jakość wód dopływów jeziora poprzez m.in. kompleksowe uregulowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora, szczególnie na terenach wiejskich oraz 

ośrodkach wypoczynkowych, nadzór nad nielegalnymi zrzutami ścieków, odprowadzanie do 

wód oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych z najwyższym stopniem 

oczyszczania, prawidłowe użytkowanie urządzeń wodnych, konserwacja rowów i kanałów, 

prowadzenie upraw, nawożenia i hodowli zwierząt zgodnie z kodeksem dobrych praktyk 

rolniczych, przestrzeganie warunków zawartych w pozwoleniach wodno-prawnych, 

ograniczenie rekreacyjnego użytkowania i zabudowy linii brzegowej. 
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