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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
Wojnowskie Wschodnie i Wojnowskie Zachodnie.
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, do których należą omawiane jeziora Wojnowskie, 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 jezior Wojnowskich oraz
liczne skargi z tym związane, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
dokonał zbiorczego zestawienia z wielolecia wyników badań ww. jezior przeprowadzonych
w latach 1991-2015. Z uwagi na fakt, iż jakość wód jezior jest w znacznym stopniu
uzależniona od jakości ich dopływów w opracowaniu uwzględniono również wyniki badań
głównego dopływu omawianych jezior, którym jest Gniła Obra (Leniwa Obra).
2. Położenie geograficzne jezior
Jeziora Wojnowskie Wschodnie i Wojnowskie Zachodnie znajdują się na obszarze
powiatu zielonogórskiego, w obrębie gmin Babimost i Kargowa, w zlewni rzek: Gniłej Obry
(Leniwej Obry), Obrzycy i Odry, na wysokości 53 m n.p.m. Położone są we wschodniej części
Pojezierza Lubuskiego, na terenie Bruzdy Zbąszyńskiej (Obniżenie Obrzańskie), między
Pojezierzem Poznańskim na wschodzie i północy, Pojezierzem Łagowskim na zachodzie
i Kotliną Kargowską na południu, w bezpośredniej okolicy miejscowości Wojnowo (rys. 1).
Obszar położony jest w obrębie form związanych z ostatnim zlodowaceniem. Jest to szerokie
obniżenie wykorzystywane przez Obrę (lewy dopływ Warty), wypełnione utworami
polodowcowymi (głównie pola kemowe) związanymi z wytapianiem się lądolodu stadiału
leszczyńskiego zlodowacenia środkowopolskiego. Bruzda Zbąszyńska tworzy rozległą,
piaszczystą równinę o powierzchni 1651 km2. Jej powierzchnia urozmaicona jest wałami
wydm i porośnięta lasami, naturalne cieki są uregulowane i przekształcone w kanały. Na
obszarze występują licznie jeziora rynnowe (Zbąszyńskie, Lubikowskie, Chobienickie).
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Obszar jest słabo zaludniony, a jego znaczną część pokrywają tereny użytkowane
rolniczo. Oba jeziora leżą w całości na terenie obszaru chronionego krajobrazu – Rynny
Obrzycko-Obrzańskie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina
Leniwej Obry, mającej charakter rozległej, zatorfionej doliny wolno płynącej rzeki
i stanowiącej mozaikę ekstensywnie użytkowanych łąk, pastwisk oraz lasów i zarośli
łęgowych.

Rys. 1. Jeziora Wojnowskie w granicach regionów geograficznych i gmin
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3. Hydrologia i zagospodarowanie zlewni
Jeziora Wojnowskie przed wieloma laty stanowiły jeden zbiornik w kształcie litery
„V”. W wyniku podjętych działań polegających na utworzeniu nasypu drogowego z mostem
w naturalnym przewężeniu zbiornika na północ od Wojnowa, powstały sztucznie dwa jeziora
o odmiennych ekosystemach – płytkie J. Wojnowskie Wschodnie oraz głębsze i większe
J. Wojnowskie Zachodnie. Jezioro Wojnowskie Wschodnie przybrało charakter rozlewiska
rzecznego na drodze Gniłej Obry, natomiast Jezioro Wojnowskie Zachodnie jest typowym
jeziorem polodowcowym.
a)

J. Wojnowskie Wschodnie
Do jeziora dopływają dwa cieki – z północy Gniła Obra oraz ze wschodu rów (bez
nazwy). Gniła Obra płynie w kierunku południowym, wpływając bezpośrednio do
J. Wojnowskiego Zachodniego. Jako jezioro leżące na drodze biegu rzeki Gniłej Obry jest
jeziorem przepływowym, wymiana wód następuje w nim bardzo często, w związku z czym
można je traktować jako zbiornik na pograniczu wód stojących i płynących (ekosystemu
jeziornego i rzecznego).
b)

J. Wojnowskie Zachodnie
Do jeziora dopływają dwa cieki – z północy rów z Nowego Kramska oraz z północnego
wschodu Gniła Obra dopływająca z J. Wojnowskiego Wschodniego. Gniła Obra wypływa
w kierunku południowym będąc prawobrzeżnym dopływem Obrzycy będącej prawym
dopływem Odry. Cechą charakterystyczną jeziora jest fakt, iż przepływająca Gniła Obra
oddziałuje bezpośrednio jedynie na jego południową część, powodując w niej częstszą
wymianę wody.
Zlewnia jezior Wojnowskich leży we wschodniej części Wysoczyzny Lubuskiej.
Wschodnia granica zlewni przebiega pagórkami Wału Zbąszyńskiego, granica zachodnia
pagórkami wzniesienia Świebodzińsko-Sulechowskiego. Południowa część zlewni leży
w obrębie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, w najszerszej jej części tj. Kotlinie Kargowskiej.
W górnym biegu Gniłej Obry dno doliny ma charakter głęboko wciętej rynny, o stokach
zachodnich bardziej stromych, przeważnie zalesionych. Stoki wschodnie są łagodniejsze.
Podobny rynnowy charakter ma dolina głównego dopływu Gniłej Obry, tj. Lubinicy (Strugi
Lubinieckiej), przepływającej przez jeziora Zamecko i Lubinieckie (Poznańskie). W okolicach
ujścia Lubinicy rynna Gniłej Obry nieco się rozszerza, a jej stoki stają się łagodniejsze.
W rejonie dopływu ze Smardzewa dolina znów się zwęża przybierając wyraźny kształt wciętej
rynny. Poniżej Babimostu dolina gwałtownie się rozszerza tworząc północną część Kotliny
Kargowskiej.
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Rys. 2. Lokalizacja i całkowita zlewnia jezior Wojnowskich
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Gniła Obra stanowi główny ciek odwadniający wschodnie stoki Pagórków
Świebodzińskich i zachodnie stoki Wału Zbąszyńskiego. Jej dno prawie na całej długości jest
wyścielone utworami torfowymi i murszowymi. Dolina użytkowana jest głównie jako łąki
i pastwiska. Morenowe Pagórki Świebodzińsko-Sulechowskie i Wał Zbąszyński są zbudowane
z glin zwałowych lekkich i średnich przewarstwionych utworami piaszczystymi. Tereny te
charakteryzują się dużą przepuszczalnością. Grunty orne skupione są głównie w zachodniej
części zlewni, w okolicach Świebodzina i Szczańca. Niewielkie tereny gruntów ornych
występują w pozostałej części zlewni. Lasy występują w trzech kompleksach. Pierwszy obszar
leśny znajduje się na obszarze Pagórków Świebodzińsko-Sulechowskich, między Nowym
Kramskiem, Wojnowem i Babimostem. Drugi zajmuje stok Wału Zbąszyńskiego, a trzeci
zajmuje źródłowe obszary zlewni.
Sieć hydrograficzna omawianego obszaru jest słabo rozwinięta. Wynika to z dużej
przepuszczalności gruntów i rynnowego charakteru głównych dolin rzecznych drenujących
przyległy teren (rys. 2). Głównym dopływem rzeki Gniłej Obry jest Lubinica (Struga
Lubinicka). W zlewni powyżej jezior Wojnowskich znajdują się dwa jeziora: mocno
zdegradowane Zamecko i Lubinieckie (Poznańskie), będące odbiornikiem oczyszczonych
ścieków z oczyszczalni komunalnej miasta Świebodzina. Całkowita powierzchnia zlewni obu
jezior Wojnowskich wynosi 403,3 km2 w tym zlewnia bezpośrednia obu jezior wynosi 60,9
km2.
Opisywany obszar zlewni jezior Wojnowskich położony jest w granicach zlewni Gniłej
Obry, której zlewnia zajęta jest przez 17 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
203,86 km2, co stanowi 50,57% całej powierzchni zlewni. Kolejną klasą użytkowania terenu
zajmującą znaczne powierzchnie stanowią lasy iglaste (29,41%), które wraz z porastającymi
niewielkie powierzchnie terenu lasami liściastymi (2,2%) oraz mieszanymi (2,83%) zajmują
łącznie 138,84 km2, co stanowi 34,44% powierzchni całej zlewni. Znaczne powierzchnie
zajmują również łąki, pokrywając 33,37 km2, co stanowi 8,28% zlewni jezior Wojnowskich.
Omawiany obszar należy do obszarów słabo zurbanizowanych, gdzie powierzchnia zabudowy
(zwartej i luźnej) nie przekracza 2,12% powierzchni rozpatrywanego terenu. W obrębie
zlewni strefy przemysłowe i handlowe zajmują marginalną przestrzeń, której powierzchnia
wynosi zaledwie 0,35 km2 i stanowi 0,09% opisywanego obszaru.
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Rys. 3. Użytkowanie / pokrycie terenu zlewni jezior Wojnowskich wg CORINE Land Cover 2012
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Rys. 4. Udział poszczególnych form użytkowania / pokrycia terenu zlewni jezior Wojnowskich wg
CORINE Land Cover 2012

4.

Położenie na obszarach chronionych
Oba jeziora położone są na obszarze chronionego krajobrazu – Rynny ObrzyckoObrzańskie, będącego obszarem o powierzchni 23 375 ha, znajdującym się w obrębie 12
gmin: Babimost, Bojadła, Świebodzin, Kargowa, Kolsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Sulechów,
Szczaniec, Trzciel, Trzebiechów, Zbąszynek (rys. 5).
Dodatkowo, północny fragment Jeziora Wojnowskiego Wschodniego położony jest
w granicach obszaru Natura 2000 – Dolina Leniwej Obry (obszar specjalnej ochrony siedlisk).
Ma ona charakter rozległej, zatorfionej doliny rzeki nizinnej, która została zmeliorowana
w XIX wieku, a następnie zagospodarowana rolniczo. Obecnie odznacza się bardzo niską
antropopresją i podlega spontanicznej renaturyzacji. Stanowi mozaikę ekstensywnie
użytkowanych, zarastających łąk, zarośli łęgowych i lasów, z najcenniejszymi tutaj
starodrzewiami liściastymi. W północnej części ostoi zlokalizowane są eutroficzne,
przepływowe jeziora. Sośniny zajmują dużą część terenu. Ukształtowanie terenu jest bardzo
zróżnicowane, charakterystyczne dla krajobrazu polodowcowego.
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Rys. 5. Jeziora Wojnowskie w granicach obszarów chronionych

5. Morfometria
Oba jeziora są pochodzenia glacjalnego i zaliczane do typu poligenetycznego.
Powstały w miejscu zbiegnięcia się dwóch rynien glacjalnych. Jeziora Wojnowskie
(Wschodnie i Zachodnie) przed 100 laty stanowiły jeden zbiornik w kształcie litery V.
Przegrodzenie przewężenia nasypem drogowym z mostem spowodowało powstanie dwóch
zbiorników o odmiennych ekosystemach. Część wschodnia (jezioro Wojnowskie Wschodnie)
przybrała charakter rozlewiska rzecznego na drodze rzeki Obry Leniwej, a część zachodnia
(jezioro Wojnowskie Zachodnie) jest typowym jeziorem polodowcowym.
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a)

J. Wojnowskie Wschodnie
Według danych z karty batymetrycznej sporządzonej 1961 roku przez Instytut
Rybactwa Śródlądowego jezioro Wojnowskie Wschodnie posiada powierzchnię zwierciadła
wody – 81,6 ha, głębokość maksymalną 3,2 m, głębokość średnią - 1,5 m. Całkowita objętość
wód jeziora wynosi 1 253,1 tys.m3. Długość maksymalna jeziora - 2 800 m, długość
efektywna 2 500 m, szerokość maksymalna - 380 m, szerokość efektywna – 360 m. Długość
linii brzegowej misy jeziora wynosi 6 875 m. Na jeziorze nie występują wyspy. Przez jezioro
z północy na południe przepływa rzeka Obra Leniwa (tab. 1, 2, rys. 6).
Misa jeziora jest słabo zróżnicowana i nie podlega większym zmianom z wyjątkiem
części od strony dopływu Obry Leniwej, gdzie utworzyła się delta z namułów organiczno –
mineralnych, bogatych w substancje biogenne. Część podwodna delty sięga od ujścia rzeki
w głąb jezior na odległość około 500 m. Oba wydłużone brzegi od ujścia rzeki w większości
porośnięte są lasem. Od strony wody wąskim pasem występują olchy, brzozy i wierzby,
a dalej od brzegu las sosnowy. Na brzegach widoczny jest niski, ale wyraźnie odcinający się,
brzeg abrazyjny zapoczątkowany urwiskiem, przechodzącym w ławicę przybrzeżną. Część
ławicy przybrzeżnej tworzy epilitoral o średniej szerokości 5 m. Eulitoral, gdzie zaznaczają się
wahania wody w jeziorze osiąga średnią szerokość 4,0 m. Epilitoral i eulitoral leżące w strefie
abrazyjnej przechodzą na brzegu jeziora w strefę akumulacyjną, która wraz ze stokiem ławicy
ma szerokość około 8 m. Brzegi jeziora są mało zerodowane, mimo znacznych wahań lustra
wody. Do takiego stanu przyczynia się głównie prawie pełne osłonięcie brzegu wysokim
lasem. Usytuowanie rynny jeziora prostopadle do wiatrów wiejących głównie z kierunków
północno zachodnich oraz zwarta, chociaż na ogół nie rozległa roślinność pasa oczeretów,
osłaniająca linię brzegową przed falą jeziora. Charakterystyczne cechy morfometryczne
stawiają go w rzędzie zbiorników typu stawowego. Wpod wzgledem rybackim zalicza się do
jezior typu linowo-szczupakowego.

Most dzielący oba jeziora (fot. Przemysław Susek)
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Tab. 1. Parametry morfometryczne J. Wojnowskiego Wschodniego i J. Wojnowskiego Zachodniego
(dane Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1961 r.)
Nazwa jeziora
Parametr

Wojnowskie Wschodnie

Wojnowskie Zachodnie

Powierzchnia (ha)

81,6

147,3

Głębokość maksymalna (m)

3,2

9,7

Głębokość średnia (m)

1,5

4,3

1253,1

6312,0

Długość maksymalna (m)

2800

4600

Szerokość maksymalna (m)

380

660

Długość efektywna (m)

2500

2600

Szerokość efektywna (m)

360

650

6875,0

10600,0

0

0

3

Objętość wód (tys. m )

Długość linii brzegowej (m)
Liczba wysp

b)

J. Wojnowskie Zachodnie
Według danych z karty batymetrycznej sporządzonej w 1961 roku przez Instytut
Rybactwa Śródlądowego jezioro Wojnowskie Zachodnie posiada powierzchnię zwierciadła
wody - 147,3 ha, głębokość maksymalną 9,7 m, głębokość średnią - 4,3 m. Całkowita
objętość wód jeziora wynosi 6 312,0 tys.m3. Długość maksymalna jeziora - 4 600 m, długość
efektywna 2 600 m, szerokość maksymalna - 660 m, szerokość efektywna – 650 m. Długość
linii brzegowej misy jeziora wynosi 10 600 m. Na jeziorze nie występują wyspy. Przez
południową część jeziora przepływa rzeka Obra Leniwa (tab. 1, 3, rys. 6).
Jezioro jest pochodzenia glacjalnego i zaliczyć je można do typu poligenetycznego.
Misa jeziora usytuowana jest w rynnie przebiegającej z północnego zachodu na południowy
wschód. Brzegi okalające jezioro od strony północnej charakteryzuje bardzo niska platforma
o biotopie łąkowym. W części środkowej pojawiają się urwiste brzegi klifowe. Brzegi w
odpływowej części jeziora powtórnie przechodzą w niską łąkę. Stosunkowo małe osłonięcie
brzegów lasami, znaczna efektywna długość i szerokość jeziora powoduje dość silne
mieszanie się wód jeziorowych i powoduje wzmożoną abrazję brzegów. Strefa akumulacyjna
ławicy przybrzeżnej sięga średnio do 10 m w głąb jeziora i kończy się na ogół stokiem ławicy
przechodząc w profundal. Na brzegach jeziora widoczne są w okolicach miejscowości i
ośrodków wypoczynkowych antropogenne przekształcenia platformy brzegowej.
Linia brzegowa jeziora tworzy łagodnie zaokrąglone, liczne zatoczki będące
ulubionymi stanowiskami wędkarskimi. Pod względem rybackim zalicza się go do jezior typu
linowo-szczupakowego.
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Tab. 2. Wykaz izobat Jeziora Wojnowskiego Wschodniego
powierzchnia
izobata
określona izobatą
[ha]
0
81,60
1
62,80
2,5
11,20

Rys. 6. Plan batymetryczny J. Wojnowskiego Wschodniego
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objętość warstwy
między izobatami
[tys. m3]
720
507,4
25,9
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Tab. 3. Wykaz izobat Jeziora Wojnowskiego Zachodniego
powierzchnia
izobata
określona izobatą
[ha]
0
147,30
1
128,40
2,5
90,80
5
55,60
7,5
35,40

Rys. 7. Plan batymetryczny J. Wojnowskiego Zachodniego
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objętość warstwy
między izobatami
[tys. m3]
1377,3
1635,4
1811,5
1228,2
259,6
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6. Wyniki badań
W okresie wieloletnich badań jezior Wojnowskich 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 bądź potencjału 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.
W opracowaniu uwzględniono wyniki badań oraz ocenę jakości jezior Wojnowskich,
przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
w następujących latach: 1991, 1993, 1999, 2004, 2009, 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. W przypadku J. Wojnowskiego Zachodniego wyznaczono 3 punkty pomiarowokontrolne dla badań w latach 1991, 1993, 1999, 2004, 2 punkty w latach 2009, 2012 oraz
1 punkt w roku 2015. W przypadku J. Wojnowskiego Wschodniego dla całego okresu
objętego badaniami wyznaczono 1 punkt pomiarowo-kontrolny.
Okres pobierania próbek do badań jest ściśle związany ze strukturą
i funkcjonowaniem ekosystemu jeziornego. W przypadku jezior Wojnowskich 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 ok. 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).
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Jezioro Wojnowskie Zachodnie (fot. Przemysław Susek)

Niska głębokość średnia jeziora, brak stratyfikacji termicznej, długa linia brzegowa
w stosunku do objętości wód, bardzo duża (3300%) wymiana wód w roku, wysoki
współczynnik Schindlera i epilimnion kontaktujący się z całą powierzchnią dna jeziora
wpływają na niskie naturalne możliwości obronne jeziora przed degradującym wpływem
zanieczyszczeń. Ogólnie jezioro Wojnowskie Wschodnie charakteryzuje się bardzo wysoką
podatnością na degradację (poza kategorią) co wymaga rygorystycznej dbałości o to by
żadne zanieczyszczenia nie przedostawały się do wód jeziora (tab. 4).
Brak stratyfikacji termicznej, długa linia brzegowa w stosunku do objętości wód oraz
wysoki współczynnik Schindlera wpływają na niskie naturalne możliwości obronne jeziora
przed degradującym wpływem zanieczyszczeń. Ogólnie jezioro Wojnowskie Zachodnie
charakteryzuje się wysoką podatnością na degradację (poza kategorią), co wymaga
rygorystycznej dbałości o to by żadne zanieczyszczenia nie przedostawały się do wód jeziora
(tab. 5).
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Tab. 4. Podatność na degradację Jeziora Wojnowskiego Wschodniego
Wskaźnik

Jednostka

Wartość wskaźnika

Punktacja

Głębokość średnia

m

1,5

4

V jeziora / L jeziora

tys. m3 / m

0,18

4

%

0,0

4

m2 / m 3

0,65

4

%

3300

4

m2 / m 3

282,5

4

Stratyfikacja wód
P dna czynnego / V epilimnionu
Wymiana wody w roku
Współczynnik Schindlera:
P zlewni (z P jeziora) / V jeziora
Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej

przewaga lasów

Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności
jeziora na degradację

1

3,57 = poza kategorią

Tab. 5. Podatność na degradację Jeziora Wojnowskiego Zachodniego
Wskaźnik

Jednostka

Wartość wskaźnika

Punktacja

Głębokość średnia

m

4,3

3

V jeziora / L jeziora

tys. m3 / m

0,60

4

%

0,0

4

m2 / m 3

0,19

3

%

800

3

m2 / m 3

62,1

4

Stratyfikacja wód
P dna czynnego / V epilimnionu
Wymiana wody w roku
Współczynnik Schindlera:
P zlewni (z P jeziora) / V jeziora
Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej

różnorodność

Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności
jeziora na degradację

2

3,29 = poza kategorią

a) warunki termiczno-tlenowe
Jeziora Wojnowskie według typologii należą do zbiorników, w których nie występuje
stratyfikacja termiczna (typ abiotyczny 3b – jeziora o wysokiej zawartości wapnia, dużym
wpływie zlewni, niestratyfikowane). W przypadku J. Wojnowskiego Wschodniego będącego
jeziorem płytkim, świadczą o tym wyrównane temperatury wody jakie latem odnotowano
w pionie pomiarowym, przebadanym w miejscu największej głębokości jeziora. Jezioro
Wojnowskie Zachodnie w poszczególnych latach wykazywało cechy jeziora częściowo
stratyfikowanego, natomiast w 2012 r. odnotowano jego pełną stratyfikację. W obu
jeziorach, a zwłaszcza w J. Wojnowskim Zachodnim, odnotowywano 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. 8-21).
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Rys. 8. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Zachodniego w 1991 r. - pomiar letni

Rys. 9. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Zachodniego w 1993 r. - pomiar letni

Rys. 10. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego Zachodniego
w 1999 r. - pomiar letni

Rys. 11. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Zachodniego w 2004 r. - pomiar letni

Rys. 12. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Zachodniego w 2009 r. - pomiar letni

Rys. 13. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego Zachodniego
w 2012 r. - pomiar letni
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Rys. 14. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Zachodniego w 2015 r. - pomiar letni

Rys. 15. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Wschodniego w 1991 r. - pomiar letni

Rys. 16. Profil termiczno-tlenowy
Wschodniego w 1993 r. - pomiar letni

J.

Wojnowskiego

Rys. 17. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Wschodniego w 1999 r. - pomiar letni

Rys. 18. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Wschodniego w 2004 r. - pomiar letni

Rys. 19. Profil termiczno-tlenowy
Wschodniego w 2009 r. - pomiar letni

J.

Wojnowskiego
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ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

wi os@zgora.pios.gov.pl
www.zgora.pios.gov.pl

tel. 68 454 85 50

fax 68 454 84 59

Rys. 21. Profil termiczno-tlenowy J. Wojnowskiego
Wschodniego w 2015 r. - pomiar

Zabudowa rekreacyjna nad Jeziorem Wojnowskim Zachodnim (fot. Przemysław Susek)
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b) klasyfikacja
Poniżej przedstawiono oceny jakości jezior Wojnowskich dokonane w poszczególnych
latach wraz z uzasadnieniem dokonanej klasyfikacji.
 lata 1991-2004
Ocen dokonano zgodnie z obowiązującym wówczas systemem oceny jakości jezior.
Wyniki we wszystkich latach badań z tego okresu jednoznacznie wskazywały na pozaklasową
ocenę jakości wód obu jezior Wojnowskich (tab. 6).

Fosfor
całkowity
[mg P/l]

ChZT
[mg O2/l]

BZT5
[mg O2/l]

Chlorofil „a”
[µg/l]

1991

Azot całkowity
[mg N/l]

1993

Przezroczystość
[m]

1999

Tlen nad dnem
[mg O2/l]

2004

Nazwa
jeziora

Przewodność
[µS/cm]

Rok
badań

Tab. 6. Wyniki klasyfikacji J. Wojnowskiego Wschodniego, J. Wojnowskiego Zachodniego w latach
1991-2004

Klasa

Wojnowskie
Wschodnie

409

–

0,7

1,58

0,410

77,0

14,0

113,7

poza klasą

Wojnowskie
Zachodnie

385

0,0

1,0

2,15

0,113

41,6

6,5

98,0

poza klasą

Wojnowskie
Wschodnie

507

–

0,7

2,48

0,375

64,0

15,0

132,1

poza klasą

Wojnowskie
Zachodnie

359

0,1

1,1

1,97

0,151

52,0

10,1

80,0

poza klasą

Wojnowskie
Wschodnie

488

10,0

0,6

3,48

0,445

40,0

9,1

90,7

poza klasą

Wojnowskie
Zachodnie

494

3,3

0,7

3,83

0,418

35,0

7,0

83,0

poza klasą

Wojnowskie
Wschodnie

276

–

0,58

3,059

0,605

12,0

10,8

67,82

poza klasą

Wojnowskie
Zachodnie

283

–

0,73

2,055

0,360

52,7

8,0

48,21

poza klasą

 2009 r.
Ocena przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dn. 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz. U. poz. 1008). Stan ekologiczny obu jezior Wojnowskich określono
jako zły, a ocenę tą zdeterminowały wyniki badań chlorofilu „a”. Jeziora badano w ramach
monitoringu diagnostycznego, ich stan chemiczny określono jako dobry, stan jcw określono
jako zły.
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2012 r.
Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1545) wraz
z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. W efekcie przeprowadzonych
badań, stan ekologiczny obu jezior Wojnowskich oceniono jako słaby, o czym w obu
przypadkach zadecydowały wyniki badań fitoplanktonu. Jeziora badano w ramach
monitoringu operacyjnego, w związku z czym stan chemiczny nie był badany. Stan obu jcw
określono jako 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). Przy ocenie wszystkich jezior
badanych w omawianym roku stosowana była zasada dziedziczenia, polegająca na
przypisaniu brakujących ocen wskaźników zbadanych w roku wcześniejszym, jednak z uwagi
na fakt, iż jeziora Wojnowskie badano wtedy w ramach monitoringu diagnostycznego
i operacyjnego zasada ta nie miała zastosowania.

2009

Wojnowskie
10034
Wschodnie
Wojnowskie
10035
Zachodnie
Wojnowskie
10034
Wschodnie
Wojnowskie
10035
Zachodnie
Wojnowskie
10034
Wschodnie

Przezroczystość
[m]
Azot
całkowity
[mg N/l]
Fosfor
całkowity
[mg P/l]

Elementy biologiczne

2,14

0,276

77,0 0,209 3,44 0,526

530

0,0

1,6

2,36

0,140

51,8 0,289 2,38 0,702 umiarkowany

512

1,2

0,5

1,94

0,216

46,6

–

3,36

–

487

1,3

0,5

1,99

0,142

46,7

–

3,10

554

0,8

0,7

2,86

0,374

89,4 0,171

0,8

2,93

0,267

90,0 0,313

Fitobentos
IOJ

0,9

Fitoplankton
PMPL

5,9

Makrofity
ESMI

553

Chlorofil „a”
[µg/l]

Tlen
nad dnem
[mg O2/l]

2012

Kod
JCW

Elementy fizykochemiczne (wspierające)
Przewodność
[µS/cm]

2015

Nazwa
jeziora

Typ monitoringu

Rok
badań

Tab. 7. Wyniki klasyfikacji J. Wojnowskiego Wschodniego, J. Wojnowskiego Zachodniego w latach
2009, 2012, 2015

Stan
ekologiczny

słaby

Stan
Stan
chemiczny JCW

dobry

zły

poniżej
dobrego

zły

słaby

–

zły

–

słaby

–

zły

–

–

zły

dobry

zły

–

–

zły

dobry

zły

D/O

O

D

Wojnowskie
10035
468
4,0
Zachodnie
D – diagnostyczny; O – operacyjny
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W efekcie przeprowadzonych badań stan ekologiczny J. Wojnowskiego Wschodniego
określono jako słaby, o czym zadecydowała ocena elementu biologicznego – fitoplanktonu.
Stan chemiczny jeziora oceniono jako dobry, natomiast ogólny stan jcw jako zły.
W przypadku J. Wojnowskiego Zachodniego jego stan ekologiczny określono jako
umiarkowany, o czym zadecydowały elementy biologiczne – fitoplankton i makrofity. Stan
chemiczny jeziora oceniono jako poniżej dobrego ze względu na przekroczenie
dopuszczalnego stężenia dla substancji z grupy WWA – sumy benzo(g,h,i)perylenu
i indeno(1,2,3-cd)pirenu. W efekcie stan jcw określono jako zły.
Wyniki klasyfikacji jezior Wojnowskich badanych w latach 2009, 2012, 2015
z uwzględnieniem elementów fizykochemicznych i biologicznych przedstawiono w tabeli 7.
c) wyniki badań wybranych parametrów fizykochemicznych
Na wykresach poniżej przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów badanych
w jeziorach Wojnowskich w ujęciu wieloletnim (rys. 22-28). Na uwagę zasługuje stopniowe
obniżanie się wartości stężenia fosforanów w obu jeziorach. Najwyższe wartości w obu
jeziorach stwierdzono w 1991 r. (Wojnowskie Wschodnie - 0,218, Wojnowskie Zachodnie 0,209 mg PO4/l), natomiast najniższe w 2012 r. (Wojnowskie Wschodnie - 0,101, Wojnowskie
Zachodnie - 0,092 mg PO4/l). Dodatkowo widać poprawę w zakresie azotu amonowego
w Jeziorze Wojnowskich Zachodnim oraz fosforu ogólnego w Jeziorze Wojnowskim
Wschodnim. Wartości azotu amonowego w Jeziorze Wojnowskim Wschodnim były
w przedziale 0,431 w 1993 r. - 0,276 mg N-NH3/l w 2004 r., natomiast w Jeziorze
Wojnowskim Zachodnim zmniejszały się z 0,394 w 1003 r. do 0,215 mg N-NH3/l w 2012 r.
Wartości fosforu ogólnego w Jeziorze Wojnowskim Wschodnim zmniejszały się z 0,605
w 1991 r. do 0,216 mg P/l w 2012 r., natomiast w Jeziorze Wojnowskim Zachodnim były
w przedziale 0,418 w 1993 r. - 0,113 mg P/l 2004 r. Pozostałe parametry wykazywały
wahania wartości w poszczególnych latach. W przypadku przewodnictwa najniższe wartości
stwierdzono w 1991 r. w obu jeziorach (276 µS/cm w Wojnowskim Wschodnim oraz 283
µS/cm w Wojnowskim Zachodnim), natomiast najwyższe stwierdzono w 2009 r.
w Wojnowskim Wschodnim (554 µS/cm) oraz w 2015 r. w Wojnowskim Zachodnim (530
µS/cm). Azot ogólny [mg N/l] w Jeziorze Wojnowskim Wschodnim przyjmował wartości
w zakresie 3,48 (w 1993 r.) - 1,58 (w 2004 r.), natomiast w Jeziorze Wojnowskim Zachodnim
3,83 (w 1993 r.) - 1,97 (1999 r.). Chlorofil „a” po okresie wzrostu, kiedy przyjmował
najwyższe wartości w 1999 r. w Jeziorze Wojnowskim (132,1 µg/l) i w 2004 r. w Jeziorze
Wojnowskim Zachodnim (98,0 µg/l) stężenie spadło do najniższych obserwowanych wartości
w 2012 r. (odpowiednio 46,6 i 46,7 µg/l). Najmniejszą przezroczystość stwierdzono w obu
jeziorach w 2012 r. (0,5 m), natomiast najwyższą w 2015 r. (0,9 m – Wojnowskie Wschodnie,
1,6 m – Wojnowskie Zachodnie).
Porównując wyniki uzyskane w tych samych latach dla wybranych wskaźników
(fosforu ogólnego, chlorofilu „a”, przezroczystości, azotu amonowego, fosforanów oraz
przewodnictwa) widać różnicę pomiędzy jeziorami Wojnowskim Wschodnim i Zachodnim.
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Gorsze wyniki obserwuje się dla Jeziora Wojnowskiego Wschodniego aniżeli Wojnowskiego
Zachodniego, co wskazywać może, iż przyczyna złego stanów wód związana jest m.in.
z przepływowym charakterem jezior i jakością wód Gniłej Obry oraz potwierdza większą
podatność na degradację Jeziora Wojnowskiego Wschodniego.

Rys. 22. Wyniki badań azotu ogólnego w jeziorach Wojnowskich w latach 1991-2015

Rys. 23. Wyniki badań fosforu ogólnego w jeziorach Wojnowskich w latach 1991-2015
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Rys. 24. Wyniki badań chlorofilu „a” w jeziorach Wojnowskich w latach 1991-2015

Rys. 25. Wyniki badań przezroczystości w jeziorach Wojnowskich w latach 1991-2015

Rys. 26. Średnioroczne wartości azotu amonowego [mg N-NH4/l] w jeziorach Wojnowskich w latach
1991-2015
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Rys. 27. Średnioroczne wartości fosforanów [mg PO4/l] w jeziorach Wojnowskich w latach 1991-2015

Rys. 28. Średnioroczne wartości przewodnictwa [µS/cm] w jeziorach Wojnowskich w latach 19912015

d) 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
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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. 10000
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
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). Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji IOJ.
J. Wojnowskie Wschodnie – 0,526 – stan umiarkowany
Jesienią 2015 r. pobrano próbki do badań fitobentosu okrzemkowego. Na ich
podstawie wyliczono multimetryczny indeks okrzemkowy IOJ. Jego wartość liczbowa
wynosząca 0,526 wskazuje na umiarkowany stan ekologiczny jeziora. W efekcie na
podstawie badań mikroskopowych przeprowadzonych w badanej próbie stwierdzono
przewagę następujących gatunków okrzemek: Navicula cryptotenella (jeden z liczniejszych
gatunków występujących masowo, który jest w stanie przeżyć w warunkach od środowiska
oligotroficznego po eutroficzne), Nitzschia amphibia, Cocconeis placentula var. Placentula,
Epithemia adnata, Epithemia sorex, Achnanthes lauenburgiana, Amphora pediculus
(najszerzej rozpowszechniony i najliczniej występujący gatunek Europy Środkowej
występujący w wodach o szerokim spektrum trofii), Asterionella ralfsii, Asterionella
gracillima, Gomphonema clavatum.
J. Wojnowskie Zachodnie – 0,702 – stan dobry
Jesienią 2015 r. pobrano próbki do badań fitobentosu okrzemkowego. Na ich
podstawie wyliczono multimetryczny indeks okrzemkowy IOJ. Jego wartość liczbowa
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wynosząca 0,702 wskazuje na dobry stan ekologiczny jeziora pod względem omawianego
elementu. W efekcie na podstawie badań mikroskopowych przeprowadzonych w badanej
próbie o wyniku klasyfikacji fitobentosu zadecydowała przewaga następujących gatunków
okrzemek: Achnanthes lauenburgiana, Achnanthes minutissima var. Minutissima, Amphora
pediculus, Cocconeis placentula var. Placentula, Cymbella excisa, Epithemia adnata,
Epithemia sorex, Gomphonema minusculum, Gomphonema parvulum var. parvulum,
Gomphonema pumilum, 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
Zbiorowisko grążela żółtego na Jeziorze
stanu ekologicznego (ESMI). Poniżej
Wojnowskim Wschodnim (fot. Przemysław Susek)
omówiono wynik klasyfikacji ESMI.
J. Wojnowskie Wschodnie – 0,209 – stan umiarkowany
Badania makrofitów jeziora przeprowadzono w sierpniu 2015 r. Wyznaczono 13
transektów, w których głębokość występowania roślinności sięgała średnio 1 m. Średnie
pokrycie dna roślinnością w transektach było duże (83,9%). Roślinność porastała
powierzchnię 23,6 ha, co stanowi ok. 29% powierzchni całego zbiornika. Wskaźnik
zróżnicowania fitocenotycznego był niski. Zaobserwowano 19 zbiorowisk roślinnych. W
obrębie fitolitoralu wyróżniono 3 grupy ekologiczne: helofity (85,8%), elodeidy (9,0%) oraz
nymfeidy (5,1%). Wśród grup ekologicznych zdecydowanie dominowały helofity (rośliny
27

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

wi os@zgora.pios.gov.pl
www.zgora.pios.gov.pl

tel. 68 454 85 50

fax 68 454 84 59

zakorzenione w dnie i wznoszące się ponad wodę pędami wegetatywnymi i owocującymi).
Strefę helofitów budował głównie zespół trzciny pospolitej (Phragmitetum australis),
stanowiący ponad 75% powierzchni fitolitoralu. Inne fitocenozy szuwarowe występujące w
tej strefie, to: Caricetum acutiformis (6,5%) oraz Scirpetum lacustris (3,9%). Jest to roślinność
związana z siedliskiem eutroficznym. Drugą co do wielkości zajmowanej powierzchni grupę
stanowiły elodeidy. Reprezentowane były głównie przez dwa zespoły: rogatka sztywnego
(Ceratophylletum demersi) oraz rdestnicy przeszytej (Potametum perfoliati). Najmniejszą
powierzchnię fitolitoralu zajmowały nymfeidy (ok. 5% powierzchni fitolitoralu). Większość tej
powierzchni stanowiły zbiorowiska: rdestnicy pływającej (Potametum natantis) oraz grążela
żółtego (Nymphaeo albae-Nupharetum luteae f. z Nuphar lutea), który wykazuje szeroką
tolerancję w stosunku do trofii oraz ma znaczący udział w procesach wypłycania i zarastania
zbiorników wodnych.
J. Wojnowskie Zachodnie – 0,289 – stan umiarkowany
Badania makrofitów jeziora wykonano w obrębie 19 transektów, w których średnia
głębokość występowania roślinności wynosiła 1,5 m, a średnie pokrycie roślinnością – 96,8%.
Maksymalna głębokość, na jakiej występowały zbiorowiska, sięgała 2 m. Powierzchnia
pokryta roślinnością stanowiła około 21% powierzchni całego jeziora. W obrębie fitolitoralu
wyróżniono 12 zbiorowisk roślinnych należących do czterech grup ekologicznych: helofitów
(zbiorowiska szuwarowe), nimfeidów (zbiorowiska roślin o liściach pływających po
powierzchni wody), elodeidów (zbiorowiska roślin zanurzonych) i charofitów (zbiorowiska
tworzące łąki ramienicowe). Największą powierzchnię fitolitoralu zajmowały helofity (ok.
64%), wśród których dominował zespół trzciny pospolitej (Phragmitetum australis – 41,95%).
Mniejszą powierzchnię zajmowały m.in.: Typhetum angustifoliae (zespół pałki wąskolistnej),
Equisetetum fluviatilis (zespół skrzypu bagiennego). Drugą dużą grupą roślin, pokrywającą
ok. 43,5% fitolitoralu, były elodeidy, z czego największy udział stanowił zespół rogatka
sztywnego (Ceratophylletum demersi), wywłócznika kłosowego (Myriophylletum spicati),
rdestnicy przeszytej (Potametum perfoliati) oraz zdrojka pospolitego (Fontinaletum
antipyreticae). Kolejną strefą, zajmującą około 20% fitolitoralu, były nimfeidy z dominującą
fitocenozą Nupharo-Nymphaeetum albae z przewagą grążela żółtego i Stratiotetum aloidis
(osoka aloesowata). Najmniejszy udział wśród grup ekologicznych stanowiły charofity,
poniżej 1% powierzchni jeziora pokrytej roślinnością i reprezentowane były przez jedno
zbiorowisko: Nitellopsidetum obtusae (krynicznica tępa).
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
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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. Poniżej
omówiono wynik klasyfikacji PMPL.
J. Wojnowskie Wschodnie – 3,44 – stan słaby
Wyniki badań biologicznych wskazują na znaczne zeutrofizowanie wód badanego
akwenu. Podstawowe wskaźniki biologiczne przyjmowały wartości charakteryzujące wody
żyzne, bogate w podstawowe substancje biogenne. W całym cyklu badawczym
obserwowano masowy rozwój organizmów planktonowych, stąd wysokie wartości chlorofilu
„a”, od 52 mg/l w czerwcu do 88,3 mg/l w październiku. Biomasa fitoplanktonu wynosiła od
4,32 mg/l wiosną do 16,17 mg/l w czerwcu. We wszystkich okresach limnologicznych
w jeziorze dominowały nitkowate sinice – ważne wskaźniki trofii. Ich udział w biomasie
ogólnej utrzymywał się na poziomie 80-95%. Wśród nich najczęściej występował Planktothrix
agardhii, Aphanizomenon flos-aquae, Pseudanabaena sp. i Limnothrix redeckei. Spotykano
również przedstawicieli innych grup taksonomicznych, jednak ich udział ilościowy był
znikomy.
J. Wojnowskie Zachodnie – 2,38 – stan umiarkowany
Wyniki badań fitoplanktonu wskazują na znaczne zeutrofizowanie wód badanego
akwenu. Produkcja pierwotna była wysoka, wartości biomasy fitoplanktonu wynosiły od
4,85 mg/l w czerwcu do 19,9 mg/l jesienią. Liczebność organizmów była bardzo duża, stąd
wysokie wartości chlorofilu „a”, wynosiły one od 15,9 μg/l wczesnym latem, nawet do
68 μg/l w październiku. Wiosną i wczesnym latem współdominowały ze sobą okrzemki,
głównie drobne formy centryczne i kryptofity, z rodzajami Cryptomonas sp. i Rhodomonas
sp. Towarzyszyły im złotowiciowce, najliczniej Erkenia subaequiciliata. Latem i jesienią
nastąpiły wyraźne zmiany strukturalne w zespole producentów. W tych okresach
badawczych zdecydowaną przewagę liczebną uzyskały sinice, ważne wskaźniki trofii. Ich
udział w biomasie ogólnej wynosił w sierpniu 76%, a jesienią 43%. Wśród nich najczęściej
występowały formy nitkowate Aphanizomenon sp., Limnothrix redeckei, Planktothrix agardii,
Pseudanabaena limnetica.
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7. Ocena eutrofizacji jezior Wojnowskich Wschodniego i Zachodniego
W 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał oceny
eutrofizacji jezior badanych w latach 2010-2015. Podstawą do wykonania oceny było
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. poz. 1482) oraz wytyczne opracowane przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ocenę eutrofizacji wykonano na podstawie
wyników uzyskanych dla elementów biologicznych (fitoplankton – PMPL, fitobentos – IOJ,
makrofity – ESMI) oraz wybranych wskaźników fizykochemicznych charakteryzujących
warunki biogenne (azot ogólny, fosfor ogólny), warunki tlenowe, przezroczystości, które
sklasyfikowano analogicznie jak przy ocenie stanu/potencjału ekologicznego. Jako wartość
graniczną, powyżej której występuje zagrożenie przyspieszonej eutrofizacji przyjmowano
stężenia właściwe dla II klasy jakości wód.
W przypadku jezior Wojnowskich zgodnie z ostatnimi badaniami wykonanymi w 2015 r.
stwierdzono, iż oba jeziora nie spełniają wymogów dla obszarów chronionych zagrożonych
eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Dla Jeziora Wojnowskiego Wschodniego ocenę tą
zdeterminowały przekroczone wartości normatywne dla przezroczystości, fosforu ogólnego,
makrofitów, fitoplanktonu, fitobentosu, natomiast dla Jeziora Wojnowskiego Zachodniego
odnotowano przekroczenia dla tlenu rozpuszczonego nad dnem, fosforu ogólnego,
makrofitów, fitoplanktonu.
8. Osady denne
W 2015 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Państwowy Instytut
Geologiczny – Instytut Badawczy wykonał badania osadów dennych obu jezior Wojnowskich.
W oparciu o kryteria geochemiczne w aspekcie zanieczyszczenia metalami ciężkimi lub
szkodliwymi związkami organicznymi osady sklasyfikowano jako miernie zanieczyszczone
(klasa II), tzn. wartości stężeń były rzędu 10-20 razy wyższych od tła geochemicznego. Pod
względem oceny biogeochemicznej, czyli oceny oddziaływania ekotoksykologicznego
zawartych w osadach szkodliwych pierwiastków śladowych, WWA, polichlorowanych bifenyli
i chloroorganicznych pestycydów na organizmy wodne oceniono, iż stężenia zanieczyszczeń
występują poniżej progowego stężenia zanieczyszczeń, czyli szkodliwe oddziaływanie
pierwiastków i substancji występuje sporadycznie.
Podsumowanie
Wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodno-ściekowej w zlewni jezior wojnowskich
doprowadziły do ich trwałej degradacji, czego objawami są pojawiające się zakwity sinic
i śnięcia ryb, nagromadzenie się dużych pokładów osadów dennych, zubożenie
bioróżnorodności jeziora, zmniejszenie przezroczystości, a w konsekwencji spadek
atrakcyjności pod względem rekreacyjnym i rybackim. W ostatnich latach obserwuje się
utrzymujący się słaby stan ekologiczny wód Jeziora Wojnowskiego Wschodniego oraz
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poprawę na umiarkowany stan ekologiczny Jeziora Wojnowskiego Zachodniego, na co
główny wpływ ma ocena fitoplanktonu. Ze względu na naturalne warunki morfometryczne
jezior (brak stratyfikacji termicznej oraz długa linia brzegowa w stosunku do objętości wód)
jeziora zalicza się do zbiorników o bardzo wysokiej podatności na degradację (poza
kategorią). Gorsze wyniki obserwuje się dla jeziora Wojnowskiego Wschodniego aniżeli
Wojnowskiego Zachodniego, co wskazywać może, iż przyczyna złego stanów wód związana
jest z przepływowym charakterem jezior i jakością wód Gniłej Obry. Dodatkowo istotne są
różnice w parametrach morfometrycznych obu jezior, gorzej przedstawiające się
w przypadku jeziora Wojnowskiego Wschodniego (mniejsza głębokość średnia, znaczny
udział epilimnionu kontaktującego się z całą powierzchnią dna jeziora, duża wymiana wody
w jeziorze), a co za tym idzie większa podatność na degradację jeziora Wojnowskiego
Wschodniego. Wymaga to wręcz drobiazgowej dbałości o to, by nawet niewielkie ilości
zanieczyszczeń nie przedostawały się do jezior. Jest to bardzo istotne mając na uwadze
jakość wód dostających się do jezior wraz z jego dopływami, w szczególności Gniłej Obry.
Jakość wód Gniłej Obry co prawda ulega systematycznej poprawie, ze stanu ekologicznego
umiarkowanego w 2009 r. do stanu ekologicznego dobrego w 2015 r., przy czym istotna jest
tu trwałość utrzymania się takiej poprawy. Istotny jest tu stopień skanalizowania okolicznych
gmin oraz jakość wód odprowadzanych do dopływów jeziora z okolicznych oczyszczalni
ścieków (np. w Świebodzinie, Babimoście oraz Zbąszynku). Na obszarze wiejskim gminy
Babimost z sieci kanalizacyjnej korzysta 92,3%, natomiast w gminie Kargowa jedynie 52,1%
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 (Świebodzin, Myszęcin, Brójce, Wojnowo, Babimost, Kolesin, Nowe
Kramsko, Podmokłe Wielkie, Szczaniec) oraz przeważające zagospodarowanie rolnicze zlewni
(61,17%) 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, prawidłowa konserwacja rowów i kanałów,
prowadzenie upraw, nawożenia i hodowli zwierząt zgodnie z kodeksem dobrych praktyk
rolniczych, prawidłowe prowadzenie gospodarki rybackiej oraz ograniczenie presji
wędkarskiej, przestrzeganie warunków zawartych w pozwoleniach wodno-prawnych,
ograniczenie rekreacyjnego użytkowania i zabudowy linii brzegowej.
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