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Nazwa regionu wodnego Region wodny Noteci 

Nazwa dorzecza, w którym zawiera się region wodny  Obszar dorzecza Odry 

Liczba jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych i 

ocenionych na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w 2018 roku  

Jcwp monitorowane 19;  

Jcwp ocenione 14 

 

Liczba jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych monitorowanych i 

ocenionych na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w 2018 roku  

Jcwp monitorowane 10;  

Jcwp ocenione 6 

 
 

Omówienie wyników klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarze 

regionu wodnego Noteci  położonego w granicach województwa lubuskiego     

Ocena stanu 

jednolitych części 

wód 

powierzchniowych w 

regionie wodnym  

 

Jednolite częsci wód badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego 

 

Dla żadnej jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych,  monitorowanej w 2018 roku  

w ramach monitoringu diagnostycznego, nie określono stanu dobrego. 

Dla 13 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. ChZTCr, difenyloetery bromowane w 

biocie oraz odczyn pH były wskaźnikami, które w największej liczbie przypadków jcwp 

zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

 

Żadna jednolita część wód powierzchniowych jeziornych monitorowana w 2018 roku, w 

ramach monitoringu diagnostycznego nie została oceniona jako dobra. 

Dla 4 jcwp jeziornych stan jcwp oceniono jako zły. Fitoplankton, difenyloetery bromowane 

w biocie i heptachlor w biocie były wskaźnikami, które w szczególności zaważyły o takim 

wyniku oceny stanu.  

 

Jednolite częsci wód badane w ramach programu monitoringu operacyjnego 

     

Dla żadnej jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych,  monitorowanej w 2018 roku  

w ramach monitoringu operacyjnego, nie określono stanu dobrego. 

Dla 8 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Makrobezkręgowce bentosowe, ChZTCr 

oraz difenyloetery bromowane w biocie były wskaźnikami, które w największej liczbie 

przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

 

Żadna jednolita część wód powierzchniowych jeziornych monitorowana w 2018 roku, w 

ramach monitoringu operacyjnego nie została oceniona jako dobra. 

Dla 6 jcwp jeziornych stan jcwp oceniono jako zły. Fitoplankton, difenyloetery bromowane 

w biocie i benzo(a)piren badany w wodzie były wskaźnikami, które w największej liczbie 

przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

 

Jednolite częsci wód badane jednocześnie w ramach programu monitoringu diagnostycznego i 

operacyjnego 

 

Dla żadnej jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych,  monitorowanej w 2018 roku  

jednocześnie w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, nie określono stanu 

dobrego. 

Dla 7 jcwp rzecznych stan jcwp oceniono jako zły. Makrobezkręgowce bentosowe, ChZTCr 

oraz difenyloetery bromowane w biocie były wskaźnikami, które w największej liczbie 

przypadków jcwp zaważyły o takim wyniku oceny stanu.  

 

Żadna jednolita część wód powierzchniowych jeziornych monitorowana w 2018 roku, 

jednocześnie w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego nie została oceniona jako 

dobra. 

Dla 4 jcwp jeziornych stan jcwp oceniono jako zły. Fitoplankton difenyloetery bromowane 

w biocie i heptachlor w biocie były wskaźnikami, które w szczególności zaważyły o takim 

wyniku oceny stanu.  
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Szczegółowe informacje dotyczące oceny stanu jcwp rzecznych znajdują się w tabeli         

„ZAŁ 1_Klasyfikacja i ocena stanu jcwp rzecznych 2018_woj. lubuskie” oraz w tabeli  

„ZAŁ 1_Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych 2018_woj. lubuskie”. 

 

 

 


