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1. Ogólna charakterystyka jeziora Malcz (PLLW 10064) 

Malcz to  jezioro o powierzchni ok. 104,0 ha i maksymalnej głębokości do 8,7 m (Instytut 
Ochrony Środowiska, 1980). Jezioro położone jest na wschód od Walewic w powiecie 
sulęcińskim (gmina Torzym).  

Akwen zajmuje południową część dna polodowcowej rynny jezior Malcz-Ostrowicko.  
W południowej części znajduje się odpływ do jeziora Malcz Południowy. Odpływ z jeziora 
stanowi rzeka Pliszka, wypływająca z jeziora Malcz Północny. 

Wg podziału fizycznogeograficznego Polski (Kondracki, 2002) jezioro Malcz leży  
w mezoregionie Pojezierza Łagowskiego [315.42] i zajmuje część makroregionu Pojezierza 
Lubuskiego [315.4]. Pojezierze Łagowskie położone jest miedzy Kotliną Gorzowską (na 
północy) i Pradoliną Warciańsko-Odrzańską (na południu), a Lubuskim Przełomem Odry  
i Równiną Torzymską na zachodzie i Bruzdą Zbąszyńską na wschodzie. Na Pojezierzu 
Łagowskim występują liczne wzgórza morenowe, zaś wzniesienia przekraczają wysokość 
200 m (najwyższe wzniesienie Bukowiec znajduje się na wysokości 225,4 m n.p.m). Na 
terenie Pojezierza znajdują się liczne, niewielkie jeziora rynnowe. Do największych jezior 
pojezierza należą: Niesłysz, Ciecz (Trześniowskie), Łagowskie i Paklicko Wielkie. Na północy 
obszaru występują dość duże obszary lasów bukowych, których część objęta jest ochroną 
siedliskową (Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie). Ponadto jezioro Malcz położone jest w strefie 
ochronnej Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego. 

Obszar zlewni bezpośredniej jeziora obejmują całkowicie tereny leśne. Na podstawie 
mapy pokrycia terenu według projektu CORINE Land Cover 2006 (CLC2006) na obszarze 
zlewni całkowitej Jeziora Malcz wynoszącej 29,6 km2 (zlewnia bezpośrednia jeziora stanowi 
3,0 km2) wyróżniono 8 klas pokrycia terenu (rys. 1.). Dominującą formą pokrycia terenu 
stanowią lasy iglaste, zajmujące łącznie około 63% powierzchni zlewni. Pokrycie terenu 
przedstawia się następująco: 

 Lasy iglaste (312) - 18,67 km2; 
 Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211) – 3,89 km2; 
 Lasy w stanie zmian (324) – 2,0 km2; 
 Łąki (231) – 1,67 km2; 
 Lasy mieszane (313) – 0,98 km2; 
 Zbiorniki wodne (512) – 0,96 km2; 
 Lasy liściaste (311) – 0,82 km2; 
 Zabudowa luźna (112) – 0,61 km2. 
Zlewnia bezpośrednia jeziora znajduje się na terenie poligonu wojskowego (rys. 2). Nad 

południową zatoką jeziora znajduje się kilka zabudowań osady leśnej. Jezioro nie zostało 
zagospodarowane rekreacyjnie z powodu położenia na terenie specjalnym. 
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Rys. 1. Użytkowanie zlewni całkowitej  jeziora Malcz wg Corine Land Cover 2006 
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2. Dane morfometryczne jeziora 
 
 Lokalizacja:                               
Położenie jeziora:  
Makroregion (wg Kondrackiego, 2002): Pojezierze Lubuskie  
Mezoregion: Pojezierze Łagowskie 

Wysokość n.p.m.: 101,3 m,    

Dorzecze: Pliszka – Odra 

 Dane morfometryczne: (źródło: IRŚ, 1974)              

Powierzchnia zwierciadła: 104,0 ha                                         
         Głębokość maksymalna: 8,7m                                          
         Głębokość średnia: 4,4 m                                          
         Objętość: 4576,0  tys. m3                                        
          Długość maksymalna: 1825 m                                          
          Szerokość maksymalna: 750 m                                          
          Linia brzegowa ogółem: 8530 m                                          
          Udział hypolimnionu w całej objętości jeziora: 0 % 
           
Jezioro Malcz reprezentuje typ abiotyczny 3b – są to jeziora o wysokiej zawartości wapnia,  
o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane. 
 

Tab. 1. Wykaz izobat Jeziora Malcz (źródło: IOŚ, 1980) 

Izobata 
  

Powierzchnia 
określona izobatą 

[ha] 

Objętość warstwy między 
izobatami [tys. m3] 

0   104,0   
1,0   77,3 878,9 
2,5  57,0 1008,9 
5,0  44,4 1200 
7,5  19,4 587,5 

   23,3  
 



 
 

5 
 

 
 Rys. 2. Zlewnia jeziora Malcz 
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 Użytkowanie 
     typ rybacki: leszczowe   
     gospodarka rybacka: nie jest prowadzona                                              
     transport wodny: nie ma     
     ujęcie do picia: nie ma     
     ujęcia dla przemysłu: nie ma    
     liczba ośrodków wczasowych w zlewni bezpośredniej: 0 
     liczba pól namiotowych w zlewni bezpośredniej: 0 
     liczba miast w zlewni bezpośredniej: 0 
     liczba wsi w zlewni bezpośredniej: 0 
     zabudowa rekreacyjna: brak 
 
3. Formy ochrony na terenie zlewni  

 
Jezioro Malcz położone jest w strefie ochronnej Łagowsko-Sulęcińskiego Parku 

Krajobrazowego oraz leży na obszarze ochrony siedliskowej (Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie). 
 
3.1. Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy   

Park powstał w 1985 roku w celu zachowania i ochrony wybitnych walorów 
krajobrazowych i przyrodniczych centralnej części Pojezierza Lubuskiego - Pojezierza 
Łagowskiego i chroni pełne ryb jeziora, strome wzgórza porośnięte charakterystycznymi 
bukowymi lasami, pofalowaną powierzchnię pól i łąk z bogatą roślinnością i licznymi 
gatunkami zwierząt. Początkowo Park miał powierzchnię ok. 4500 ha. Obszar Parku 
powiększano już dwukrotnie: po raz pierwszy w 1997 r., i ponownie w 2011 r., kiedy to 
nadano obecną nazwę (nazwa pierwotna: Łagowski Park Krajobrazowy). Obecnie Park 
zajmuje powierzchnię 5 367,2 ha. 

Znajdują się tam czyste, przezroczyste jeziora, które zasilane są wodami podziemnymi 
oraz opadowymi, spływającymi po zalesionych zboczach (dlatego zawierają nieduże 
ilości biogenów). Na obszarze Parku znajduje się 8 jezior: Łagowskie, Ciecz (Trześniowskie), 
Buszno, Buszenko, Czarne, Bobrze i Linie. 

Park Krajobrazowy położony jest na terenie powiatu świebodzińskiego (gmina Łagów) 
 oraz na terenie powiatu sulęcińskiego (gmina Sulęcin) i obejmuje szereg mniejszych 
miejscowości, takich jak: Poźrzadło, Gronów, Łagówek, Jemiołów i  Wielowieś. 

Na terenie Parku znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Buczyna Łagowska, Nad Jeziorem 
Trześniowskim i Pawski Ług.  

Park jest miejscem występowania ponad 554 gatunków roślin, w tym wielu rzadkich 
i chronionych. Należą do nich: storczyki: leśny, szerokolistny i listera jajowata, rosiczka 
okrągłolistna, orlik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, widłaki: widłak jałowcowaty i widłak 
goździsty i inne. Na terenach bagiennych parku żyje wiele roślin chronionych, jak: rosiczka 
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okrągłolistna, żurawina błotna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, bobrek 
trójlistkowy. 

W  parku znajduje schronienie również wiele gatunków rzadkich i chronionych 
zwierząt, takich jak:  bielik, bocian czarny, gągoł, puchacz, wydra i żuraw. 

Najciekawszym elementem Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego jest 
bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Do najciekawszych fragmentów parku należy łagowska 
rynna polodowcowa o długości 15 km i szerokości 100-750 m., głębokości 20-90 m. W rynnie 
tej położone są piękne, czyste jeziora. Wysokie i strome krawędzie rynny pocięte są licznymi 
dolinkami, parowami i wąwozami, porośniętymi lasem bukowo-sosnowym. 

W centrum Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego leży zabytkowy Łagów 
z XIII w. Łagów ze względu na swe położenie, zabytki i krajobraz ma wybitne walory 
turystyczne i wypoczynkowe. 

3.2. Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 (obszar siedliskowy) 

Obszar ten znajduje się na północ od autostrady A2, pomiędzy miejscowościami: 
Tursk, Trzemeszno, Grochowo, Templewko, Wielowieś, Łagów, Gronów, Poźrzadło  
i Walewice, obejmując częściowo teren Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego. 
Zajmuje powierzchnię 6771,0 ha. 

Tereny chronione położone są w urozmaiconym krajobrazie morenowym Pojezierza 
Lubuskiego i obejmuje dwie duże rynny polodowcowe z ciągiem jezior (m.in. jeziora Ciecz  
i Łagowskiego). Obszar charakteryzuje się bogatą rzeźbą polodowcową, dużymi 
deniwelacjami terenu i stromymi zboczami, a ich kumulację stanowi góra Bukowiec, 
położona na wysokości 227 m n.p.m. W obniżeniach terenu znajdują się mezotroficzne 
jeziora, wokół których wykształciły się torfowiska. Obszar obfituje w tereny źródliskowe.  
W północno-wschodniej części występują drzewostany bukowe, tworzące tzw. „Łagowską 
Wyspę Buczyny” o powierzchni ok. 2000 ha. Najciekawsze fragmenty są objęte ochroną  
w postaci trzech rezerwatów przyrody: „Buczyny Łagowskiej”, „Pawskiego Ługu” oraz „Nad 
Jeziorem Trześniowskim”. 

Obszar utworzono głównie w celu zachowania starych, dobrze wykształconych lasów 
bukowych. Spośród siedlisk nieleśnych najcenniejsze są dobrze wykształcone jeziora, 
zarówno eutroficzne, mezotroficzne, jak i oligotroficzne, z podwodnymi łąkami ramienic  
i rzadką fauną ryb. 

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze 
oraz populacje ryb i płazów, m.in. poprzez zanieczyszczenie wód, melioracje odwadniające  
i silną presję turystyczną. Poważnym zagrożeniem (szczególnie w okolicach Łagowa) jest 
rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa i letniskowa. Potencjalnym zagrożeniem może być 
również działalność kopalni odkrywkowej, znajdującej się w miejscowości Sieniawa.  
W przypadku siedlisk leśnych podstawowym zagrożeniem jest niewłaściwa, schematyczna 



 
 

8 
 

gospodarka leśna, polegająca m.in. na ujednolicenie struktury i wieku drzewostanów oraz 
usuwaniu drzew martwych i zamierających. 

Zalecanym sposobem ochrony jest zapewnienie odpowiedniej reprezentacji starych 
drzewostanów pozostawionych bez ingerencji człowieka, aby zaczęły funkcjonować 
naturalne procesy jakie zachodzą w ekosystemach leśnych. Ze względu na presję turystyczną 
ważne jest odpowiednie zaplanowanie zagospodarowania przestrzennego terenów 
otwartych w sąsiedztwie obszaru by zapobiec jego urbanizacji. 

 

4. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie zlewni  

Na obszarze zlewni bezpośredniej jeziora Malcz brak jest antropogenicznych źródeł 
zanieczyszczeń. 

 

5. Ocena i badania Jeziora Malcz w latach 1994-2015 

Do roku 2006 jezioro było badane zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu 
Środowiska, który wówczas obejmował wszystkie jeziora o powierzchni powyżej 50 ha, 
odgrywających ważną rolę w zasobach wodnych kraju, jak również zbiorniki mniejsze, ważne 
dla regionu z gospodarczego lub ekologicznego punktu widzenia.  

Badania prowadzono na 4 stanowiskach pomiarowych (w roku 1994) i na dwóch  
w roku 2000 i 2006, w najgłębszych miejscach jeziora, w czasie cyrkulacji wiosennej  
i stagnacji letniej (1 m nad dnem i 1 m pod powierzchnią wody). Należy zaznaczyć, że  
w omawianym okresie badaniami objęto zarówno Malcz Północny, jak i Południowy.  
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Rys. 3. Plan batymetryczny jeziora Malcz (źródło WIOŚ, 2012) 
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Do oceny stosowano wówczas System Oceny Jakości Jezior (SOJJ) opracowany  
w Instytucie Ochrony Środowiska. Zgodnie z założeniami tej metody o ogólnej ocenie jakości 
jeziora decydowały wszystkie wskaźniki fizyczno-chemiczne, biologiczne i bakteriologiczne, 
przy czym te ostatnie determinowały klasę czystości. Jeżeli wartość miana coli odpowiadała 
gorszej klasie czystości wód niż to obliczono na podstawie wskaźników fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, to o ostatecznym wyniku klasyfikacji decydowało miano coli. 

Wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń porównywano z normami dla 
odpowiednich klas czystości według SOJJ. Dla każdego wskaźnika przyporządkowywano 
należną ilość punktów, a następnie obliczano średnią arytmetyczną uzyskanych punktów, 
która wskazywała odpowiednią klasę czystości (I, II, III, poza klasą). 

Ocena jeziora uzyskana na podstawie wskaźników fizyczno-chemicznych była 
następnie weryfikowana wskaźnikiem sanitarnym, tj. mianem coli typu kałowego.  

Jezioro oceniano również pod względem jego podatności na degradację, czyli stopnia 
odporności jeziora na wpływy antropogeniczne. Kategorie podatności (I, II i III) odznaczało 
się na podstawie warunków morfometrycznych i zlewniowych jeziora. Służyło to określeniu 
efektywności ewentualnych zabiegów rekultywacyjnych. Jeziora charakteryzujące się 
korzystniejszymi warunkami naturalnymi mają większą szansę ochrony, niż jeziora z natury 
podatne na degradację. 
Do zakwalifikowania jeziora do jednej spośród 3 kategorii podatności na degradację 
decyduje przekroczenie normatywów poszczególnych wskaźników wykorzystanych w ocenie 
(tab. 2):  
 średnia głębokość jeziora,  

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

 procent stratyfikacji wód,  

 iloraz powierzchni dna czynnego tj. dna leżącego w zasięgu epilimnionu i objętości 
epilimnionu (Pe/Ve),  

 procent wymiany wody w roku,  

 współczynnik Schindlera, czyli iloraz powierzchni zlewni całkowitej mierzonej łącznie  
z powierzchnią jeziora i objętości jeziora [(Pz+Pj)/Vj], 

 sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej.  
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Tab. 2. Wskaźniki i ich normatywy dla 3 kategorii podatności jezior na degradację 

Kategoria podatności na degradację Wskaźnik 
I II III 

Głębokość średnia (m) ≥ 10  ≥ 5 ≥ 3 
V jeziora / L jeziora (tys.m3) /(m) ≥ 4,0 ≥ 2,0 ≥ 0,8 
Stratyfikacja wód % ≥35 ≥20 ≥10 
P dna czynnego / V epilimnionu  
(m2) /(m3) 

≤ 0,10 
 

≤0,15 0,30 

Wymiana wody w roku % ≤30 ≤200 ≤1000 
Współczynnik Schindlera 
P zlewni (z P jeziora) / V jeziora  
(m2) /(m3) 

≤2 ≤10 ≤50 

Sposób zagospodarowania zlewni 
bezpośredniej 

≥ 60% lasów 
 

< 60% lasów < 
60% gruntów 

ornych 

≥ 60% gruntów ornych 
 

Źródło: Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994. Wytyczne monitoringu podstawowego jezior. Wydanie drugie 
uzupełnione. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 

Określenie kategorii podatności jeziora na degradację powinno opierać się na 
sumarycznej ocenie wszystkich wskaźników. W celu dokonania tej oceny należy odnieść 
otrzymane wartości poszczególnych wskaźników do odpowiednich kategorii przyjmując 
punktację dla kategorii: I – 1 punkt, II – 2 punkty, III – 3 punkty, poza kategorią – 4 punkty, 
następnie obliczyć średnią arytmetyczną z otrzymanej punktacji, a otrzymany wynik odnieść 
do podanych niżej zakresów:  

 I kategoria ≤ 1,50 pkt.,  

 II kategoria ≤ 2,50 pkt.,  

 III kategoria ≤ 3,25 pkt.,  

 poza klasą > 3,25 pkt.  
Jezioro Malcz ze względu na niekorzystne cechy morfometryczne jest podatne na 

wpływy antropogeniczne - III kategoria podatności na degradację (tab. 3.). Wskaźniki 
zlewniowe są umiarkowane i odpowiadają I i II kategorii. 

W 2006 roku spośród badanych wskaźników niekorzystne wartości przyjmowała 
średnia głębokość jeziora, stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej misy jeziora, 
procent stratyfikacji wód oraz iloraz powierzchni dna czynnego tj. dna leżącego w zasięgu 
epilimnionu i objętości epilimnionu. Korzystne cechy przejawiały się w procencie wymiany 
wody w roku i sposobie zagospodarowania zlewni bezpośredniej. 
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Tab. 3. Ocena podatności na degradację Jeziora Malcz (na podstawie danych WIOŚ z 2006 r.) 
Wskaźnik Wartość wskaźnika Punktacja 

Głębokość średnia (m) 4,4 3 
V jeziora / L jeziora (tys.m3) /(m) 0,44 4 
Stratyfikacja wód %   0,0 4 
P dna czynnego / V epilimnionu (m2) /(m3) 0,28 3 
Wymiana wody w roku % 60 2 
Współczynnik Schindlera  
P zlewni(z P jeziora) / V jeziora (m2) /(m3) 

3,5 2 

Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej  przewaga lasów 1 
Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora 2,71 = III  kategoria 

 
Zgodnie z System Oceny Jakości Jezior (SOJJ) Jezioro Malcz w roku 1994 spełniało 

warunki odpowiadające II klasie czystości. Pod względem sanitarnym jezioro odpowiadało  
I klasie, co nie miało wpływu na wynik klasyfikacji końcowej. W wodach jeziora stwierdzono 
znaczne ilości azotu organicznego, zaś pozostałe wskaźniki oscylowały w granicach I klasy.  

Wiosną w planktonie dominowały okrzemki Tabellaria fenestrata i Synedra acus. 
Jesienią dominowały okrzemki Melosira granulata, Fragillaria crotonensis i Asterionella 
formosa. Stwierdzono również znaczne ilości bruzdnic Ceratium hirundinella oraz 
złotowiciowców Dinobryon sertularia i Dinobryon bavariccum. 

Ponownej oceny jeziora dokonano w roku 2000 i wówczas wody jeziora odpowiadały 
I klasie czystości wód. Dobry stan sanitarny nie miał wpływu na wynik klasyfikacji końcowej. 
Jezioro w okresie letnim nie było stratyfikowane. Bardzo dobre natlenienie utrzymywało się 
do dna. Tylko cztery wskaźniki stopnia zanieczyszcczenia klasyfikowały się w II klasie: ChZT, 
azot mineralny, przewodność elektrolityczna i przezroczystość. Pozostałe nie przekraczały 
wartości mieszczących się w I klasie.  

Analiza hydrobiologiczna wykazała wiosną dominację okrzemek (z dominantem 
Tabellaria fenestrata v. fenestrata, stanowica ok. 74% wsyzstkich oznaczonych organizmów). 
Zooplankton był naliczniej reprezentowany przez Protozoa. Latem w największych ilościach 
wystapiły okrzemki z gatunku Fragillaria crotonensis i bruzdnice Ceratium hirudinella. 
Plankton zwierzęcy był najliczniej reprezentowany przez widlonogi z gatunku Cyclops stenuus 
s.l. 

Badania przeprowadzone w roku 2006 ponownie zaliczyły jezioro Malcz do I klasy. 
Dobry stan sanitarny nie miał wpływu na wynik klasyfikacji końcowej. Wody jeziora Malcz 
charakteryzowała niska zawartość głównych składników mineralnych oraz substancji 
organicznych. Niskie wartości, odpowiadające klasie I, przyjmowały wskaźniki troficzne, tj. 
stężenia związków azotu i fosforu oraz chlorofil ‘a”. Tylko trzy wskaźniki stopnia 
zanieczyszczenia odpowiadały II klasie: ChZT, przewodność elektrolityczna i przezroczystość. 

Analiza hydrobiologiczna wykazała wiosenną dominację okrzemek, wśród których 
najliczniejsze były: Melosira granulata v. granulata i Fragillaria construens. Zooplankton zaś 
był najliczniej reprezentowany przez Rotatoria. Latem w największych ilościach wystąpiły 
okrzemki z gatunku Melosira granulata v. granulata i Asterionella formosa. Plankton 
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zwierzęcy był najliczniej reprezentowany przez Copepoda. 

Od 2007 roku WIOŚ realizuje badania, które mają na celu określenie stanu wód 
powierzchniowych wykonywanych w odniesieniu do jednolitych części wód i prezentuje 
poprzez ocenę stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.  

Monitoring wód powierzchniowych prowadzony był zgodnie z zapisami: Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 
2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1550) wraz z uwzględnieniem 
nowelizacji ww. rozporządzenia (Dz. U. z 30 października 2014 r., poz. 1482) oraz zgodnie  
z wytycznymi GIOŚ. 

Ocena stanu wód jeziornych przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, przy 
czym ocena jezior badanych w latach 2010-2012 wykonywana była w oparciu  
o rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545), ocena za rok 
2013 uwzględniała projekt jego nowelizacji, natomiast ocenę jezior badanych w latach 2014-
2015 wykonano na podstawie znowelizowanego rozporządzenia z dnia 22 października 2014 
r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482).  

Wstępna ocena stanu jezior w poszczególnych latach była wykonywana przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja 
dokonana została przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  
w Warszawie.  

Ocenę stanu jezior wykonano również dodatkowo w oparciu o wytyczne opracowane 
przez GIOŚ, opisujące procedury postępowania przy weryfikacji oceny stanu jednolitych 
części wód (jcw) oraz procedurę dziedziczenia oceny, przez którą rozumie się przeniesienie 
wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz 
chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy w danym roku nie były one objęte 
monitoringiem. W praktyce oznacza to, iż dziedziczenie stanowi aktualizację wykonanej 
oceny o wyniki uzyskane w kolejnych latach. 

Stan ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód 
powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych 
oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan 
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie 
jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo 
dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta  
i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. O przypisaniu klasy 
ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów 
biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu ekologicznego odpowiada klasie 
najgorszego elementu biologicznego.  

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje 
się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. 
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substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze 
środowiskowymi normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym 
stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych 
stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan 
chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”. 

Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu 
ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca  
w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej 
jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach, 
tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan ekologiczny 
sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby” bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako 
będącą w złym stanie Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu „złego”, 
niezależnie od wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, jeśli nie 
są spełnione określone dla niej dodatkowe wymagania jakościowe związane  
z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych lub ze względu na sposób jej 
wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej). Przyjmuje się, że wymogi dla obszarów 
chronionych są spełnione, jeśli ocena na podstawie wyników z ppk monitoringu obszarów 
chronionych wskazuje na przynajmniej dobry stan/potencjał ekologiczny i jednocześnie 
dobry stan chemiczny. 

Stan jednolitej części wód można ocenić również na podstawie jednego z trzech 
wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli 
wskazuje on na stan zły.  

Od roku 2012 na jeziorze Malcz badania prowadzono w jednym punkcie 
reprezentatywnym dla całego jeziora (na głęboczku), z częstotliwością cztery razy w roku. 

Na podstawie badań realizowanych w roku 2012 i 2015 oceniono stan ekologiczny 
jeziora Malcz, stan chemiczny i dokonano oceny stanu tej jcwp. 
 
5.1 Ocena jeziora Malcz w roku 2012 
 
Ocena elementów biologicznych  

 
Spośród elementów biologicznych w roku 2012 badano fitoplankton (PMPL)  

i fitobentos (IOJ). Wartość PMPL (0,17) oraz IOJ (0,806) wskazywała na bardzo dobry stan. 
Lista organizmów planktonowych w każdej badanej próbce była bardzo urozmaicona.  
W badaniach wiosennych dominowały różne gatunki z rodzaju Cryptomonas, zaś  
w badaniach czerwcowych dominowała bruzdnica Ceratium hirundinella, stanowiąca prawie 
38% całej biomasy fitoplanktonu oraz okrzemka Tabellaria fenestrata (35% biomasy).  
W sierpniu również dominowała Ceratium hirundinella, stanowiąca 32% całej biomasy 
fitoplanktonu. Należy zaznaczyć, że jezioro charakteryzuje się dużą różnorodnością 
gatunkową fitoplanktonu. 
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Wśród okrzemek największą liczebność odnotowano dla gatunku Achnantes 
minutissima var. minutissima, Achnantes minutissima var. jacki. Cymbella caespitosa, 
Navicula cryptotenella i Fragilaria construens f. construens. 

Ocena elementów fizykochemicznych 
W roku 2012 stan elementów fizykochemicznych określono jako dobry. Ze względu 

na niepełną stratyfikację jeziora i brak hypolimnionu przy ocenie odrzucono warunki 
tlenowe. Stan substancji syntetycznych i niesyntetycznych określono jako dobry. 
 
Ocena stanu ekologicznego  

W roku 2012 stan ekologiczny jeziora określono jako bardzo dobry. 
Ocena stanu chemicznego 

Stan chemiczny jeziora Malcz badanego w roku 2012 pod kątem substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wykazał przekroczenia sumy dwóch 
związków – benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, w związku z tym stan chemiczny 
był poniżej stanu dobrego.  

W ogólnej ocenie stan jednolitej części wód jeziora Malcz badanego w roku 2012 
określono jako zły. 

 
5.2 Ocena jeziora Malcz w roku 2015 
Ocena elementów biologicznych  

Spośród elementów biologicznych w roku 2015 badano fitobentos (IOJ). Wartość 
wskaźnika okrzemkowego (0,836) odpowiadała I klasie. Skład gatunkowy był podobny jak  
w roku 2012. Najliczniej występował gatunek Achnantes minutissima var. minutissima  
i Achnantes minutissima var. jacki. 

W związku z tym, że jezioro Malcz było badane w roku 2012 w ramach monitoringu 
diagnostycznego, wskaźnik fitoplanktonowy PMPL został oddziedziczony z roku 2012.  

 
Ocena elementów fizykochemicznych 

W roku 2015 stan elementów fizykochemicznych określono dobry. Ze względu na 
niepełną stratyfikację jeziora i brak hypolimnionu przy ocenie odrzucono warunki tlenowe. 
Stan substancji syntetycznych i niesyntetycznych został oddziedziczony z roku 2012 i ich stan 
określono jako dobry. 

 
Ocena stanu ekologicznego  
Ocena stanu ekologicznego po weryfikacji wskazywała na bardzo dobry stan wód. 
 
Ocena stanu chemicznego 

W roku 2012 w wodach jeziora stwierdzono przekroczenia sumy dwóch związków – 
benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, w związku z czym ponownie dokonano poboru 
i oznaczeń tych substancji. Analiza stężeń sumy tych dwóch związków nie wykazała 
przekroczeń. Po weryfikacji stan chemiczny jeziora określono jako dobry.  
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W związku z tym, że jezioro leży na obszarze chronionym przeznaczonym do ochrony 
siedlisk i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem 
w ich ochronie, dokonano również oceny spełnienia tych wymagań. Ocena wykonana w roku 
2015 wykazała, że jezioro Malcz spełniało wymagania dodatkowe dla obszarów chronionych. 

W ogólnej ocenie stan jednolitej części wód jeziora Malcz badanego w roku 2015 
określono jako dobry. 
 
5.3 Ocena eutrofizacji jeziora Malcz 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził również 
badania jeziora Malcz w celu określenia jego stopnia eutrofizacji. W roku 2006 badania 
przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.08.2008 r.  
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 
162, poz. 1008). O stopniu eutrofizacji decydowały elementy biologiczne (chlorofil „a”, 
makrofity) oraz elementy fizykochemiczne (fosfor całkowity, fosforany – stężenie średnie 
oraz zimowo/wczesnowiosenne, azot całkowity, azotany - stężenie średnie oraz 
zimowo/wczesnowiosenne, wagowy stosunek azotu całkowitego do fosforu całkowitego, 
przezroczystość). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników 
decydowało o tym, że wody w jeziorze zostały uznane za eutroficzne. W roku 2006  
w wodach jeziora nie stwierdzono eutrofizacji. 

Tab. 4. Wartości średnioroczne charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń Jeziora Malcz  
w latach 1994-2015 

Wskaźnik 
wartości średnioroczne 

 
Rok 

badań azot ogólny  
(mg N/l) 

fosfor ogólny  
(mg P/l) 

przezroczystość 
(m) 

chlorofil „a” 
(µg/l) 

przewodność w 20°C 
(µS/cm) 

1994 3,02 0,10 3,1 7,0 286 

2000 0,71 0,03 3,2 7,4 254 

2006 0,61 0,05 3,5 6,3 255 

2012 0,90 0,03 3,7 4,4 230 

2015 0,73 0,06 3,9 - 261 

Wartości graniczne elementów fizykochemicznych jeziora Malcz 
zgodnie z  Rozporządzeniem MŚ z dnia z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U, poz. 1482) 
 ≤2,5 ≤0,12 ≥1,0 - ≤600 

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

Na podstawie badań zrealizowanych w analizowanym okresie można przyjąć, iż 
jezioro to cechuje się małą eutrofizacją wód. Zarówno wartości koncentracji chlorofilu „a”, 
jak i skorelowanego z nim wskaźnikiem biomasy fitoplanktonu, wskazują na niską produkcję 
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pierwotną jeziora. Wartość chlorofilu „a” na przestrzeni lat kształtowała się na poziomie 4,4-
7,4 μg/dm3 (tab. 4, rys. 4). Potwierdziła to również analiza struktury fitoplanktonu.  

 

Rys. 4. Średnioroczne wartości stężenia chlorofilu „a” [µg/l] w jeziorze Malcz w latach 1994-2012 
 

6.2. Warunki termiczno-tlenowe 

Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie warunkuje przebieg wszystkich procesów 
biologicznych i chemicznych, co w znacznym stopniu decyduje o jakości wód. Wspomniana 
wielkość fizyczna w znacznym stopniu uzależniona jest od czynników zewnętrznych (m.in. 
pogody). Podczas wieloletnich badań przeprowadzonych przez WIOŚ zaobserwowano  
w warstwie powierzchniowej dobre natlenienie wód, a w warstwie naddenej częste 
odtlenienie. Odtlenienie w warstwie naddenej spowodowane było niepełną stratyfikacją 
jeziora i brakiem hypolimnionu. 
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Rys. 5. Profil termiczno-tlenowy jeziora Malcz w roku 2015 podczas pomiaru letniego  

6.3. Przezroczystość 

Przezroczystość wody, zwana widzialnością, to miara przenikania światła i mierzona 
jest krążkiem Secchi’ego. Jej wartość zależna jest od obecności w wodzie cząstek 
zawieszonych, które rozpraszają i absorbują promienie słoneczne. Zmiany widzialności 
krążka Secchi’ego spowodowane są przede wszystkim przez ilość zawiesiny organicznej  
i mineralnej zawartej w wodzie. Najczęstszą przyczyną ograniczenia widzialności krążka 
Secchi’ego w jeziorach są tzw. zakwity glonów, zawiesina niesiona z wodami dopływów lub 
też pochodząca z resuspensji osadów dennych. Przezroczystość jeziora Malcz  
w poszczególnych latach kształtowała się na poziomie 3,1-3,9 m (tab. 4, rys. 6).  
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Rys. 6. Średnioroczne wartości przezroczystości [m] w jeziorze Malcz w latach 1994-2015 
 
6.4. Przewodność elektrolityczna właściwa  

Miarą zawartości substancji nieorganicznych w wodzie jest przewodność 
elektrolityczna właściwa (konduktywność). Jest to wielkość uzależniona od ilości jonów 
zawartych w wodzie. Na zróżnicowanie wartości tego parametru zasadniczy wpływ ma 
produkcja pierwotna, mogąca obniżać zawartość soli w wodzie. W naturalnych wodach 
pochodzenie jonów jest najczęściej uwarunkowane obecnością związków nieorganicznych. 
Przewodność odzwierciedla, więc stopień mineralnego zanieczyszczenia wód. Przewodność 
elektrolityczna wód jeziora Malcz była niska i na przestrzeni lat wahała się w granicach od 
230 do 286 μS/cm (tab. 4, rys. 7).  

 

Rys. 7. Średnioroczne wartości przewodnictwa [μS/cm] w jeziorze Malcz w latach 1994-2015 
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6.5. Związki biogenne – fosfor i azot 

Pierwiastkami wpływającymi na jakość wód jezior są przede wszystkim: fosfor i azot. 
Odgrywają one nadrzędną rolę w procesie eutrofizacji jeziora. Obecność tych związków 
decyduje o produktywności wód, a tym samym o ich jakości. Nadmierna zawartość ww. 
pierwiastków w wodzie stymuluje proces eutrofizacji, który nierzadko prowadzi do 
zachwiania równowagi ekologicznej zbiornika. Biogenem w znaczący sposób wpływającym 
na jakość wód jest fosfor. Jest jednym z głównych czynników powodujących eutrofizację 
jezior. Pierwiastek ten występuje w wodach w postaci nieorganicznej oraz w postaci 
rozpuszczonego fosforu organicznego. Fosforany są najlepiej przyswajalne przez organizmy, 
przez co odgrywają ogromną rolę w produkcji pierwotnej. Azot występuje w wodzie  
w formie gazu rozpuszczonego, jonów amonowych, azotanów oraz azotynów. W jeziorach 
jest głównym czynnikiem ograniczającym wzrost organizmów. Zawartość fosforu ogólnego  
w wodach powierzchniowych jeziora Malcz kształtowała się na poziomie 0,03 - 0,10 mg 
P/dm3 (tab. 4, rys. 8), zaś azotu ogólnego wahała się od 0,61 do 3,02 mg N/dm3 (tab. 4, rys. 
9).  

 

 

Rys. 8. Średnioroczne wartości stężenia fosforu ogólnego [mg P/l] w jeziorze Malcz w latach  
1994-2015 
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Rys. 9. Średnioroczne wartości stężenia azotu ogólnego [mg N/l] w jeziorze Malcz w latach 1994-2015 

 

 

Rys. 10. Średnioroczne wartości stężenia fosforanów [mg P/l] w jeziorze Malcz w latach 1994-2015 
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Rys. 11. Średnioroczne wartości stężenia azotu amonowego [mg N-NH4/l] w jeziorze Malcz w roku 
2012 i 2015 

7. Podsumowanie  
 

Wprawdzie warunki morfometryczne jeziora są niekorzystne (niewielka głębokość 
średnia, wielkość powierzchni dna czynnego, tj. dna leżącego w zasięgu epilimnionu) i mają 
wpływ na szybsze, naturalne starzenie się zbiornika, jednak zlewnia bezpośrednia jeziora  
i brak wpływów antropogenicznych przyczynia się do tego, że zbiornik ten odznacza się 
wodami bardzo dobrej jakości.  

Na przestrzeni lat można zaobserwować sukcesywny spadek wartości chlorofilu „a” oraz 
związków biogennych, a także wzrost przezroczystości. Bardzo dobra obecnie jakość wód 
jeziora ma szansę na utrzymanie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania wszelkich 
zasad ochrony jezior, tym bardziej, że jezioro położone jest na terenie poligonowym w strefie 
ochronnej Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego oraz leży na obszarze ochrony 
siedliskowej (Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie). 
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