
1 
 

 

 

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań 

powiatu słubickiego 
 

Jakość środowiska naturalnego w powiecie 

słubickim 

 

Raport cząstkowy 

 

Natalia Duer 

 

 

 

Słubice 2014 r. 

 



2 
 

Spis treści 
JAKOŚC ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POWIECIE SŁUBICKIM ........................................................... 3 

WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA ......................................................................................................... 3 

WSKAŹNIK JAKOŚCI WÓD .................................................................................................................. 13 

RZEKI .............................................................................................................................................. 15 

JEZIORA .......................................................................................................................................... 24 

WSKAŹNIK JAKOŚCI KLIMATU AKUSTYCZNEGO ................................................................................ 36 

OBSZARY CHRONIONE POWIATU SŁUBICKIEGO ............................................................................... 39 

PARK NARODOWY ......................................................................................................................... 42 

REZERWATY PRZYRODY ................................................................................................................. 42 

PARKI KRAJOBRAZOWE ................................................................................................................. 45 

NATURA 2000 ................................................................................................................................ 46 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ....................................................................................... 53 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE ................................................................................ 53 

UŻYTKI EKOLOGICZNE .................................................................................................................... 54 

POMNIKI PRZYRODY ...................................................................................................................... 56 

INNE FORMY OCHRONY OBSZAROWEJ ......................................................................................... 58 

OCHRONA GATUNKOWA ............................................................................................................... 58 

GATUNKI OBCE .............................................................................................................................. 68 

WSKAŹNIK JAKOŚCI ŚRODOWISKA LEŚNEGO .................................................................................... 72 

WSKAŹNIK ZALESIENIA .................................................................................................................. 72 

WSKAŹNIK NATURALNOŚCI SKŁADU GATUNKOWEGO DRZEWOSTANU ...................................... 74 

WSKAŹNIK ZGODNOŚCI SKŁADU GATUNKOWEGO DRZEWOSTANU Z SIEDLISKIEM..................... 76 

WSKAŹNIK STRUKTURY WIEKOWEJ DRZEWOSTANU .................................................................... 80 

WSKAŹNIK NATURALNOŚCI STRUKTURY PIONOWEJ DRZEWOSTANU .......................................... 81 

WSKAŹNIK ILOŚCI MARTWEGO DREWNA NA DNIE LASU ............................................................. 82 

WSKAŹNIK DEGENERACJI EKOSYSTEMU LEŚNEGO ....................................................................... 84 

WSKAŹNIK JAKOŚCI SIEDLISK TERENÓW OTWARTYCH ..................................................................... 87 

SKALA PROBLEMU ODPADÓW KOMUNALNYCH ............................................................................. 100 

 

  



3 
 

JAKOŚC ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POWIECIE SŁUBICKIM 

WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA 

 

Podstawę oceny jakości powietrza w Polsce stanowi poziom substancji w powietrzu.
1
 Poziom 

stężeń zanieczyszczeń występujących w powietrzu zależy w głównej mierze od ilości 

zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Innymi, ważnymi czynnikami, które mają 

istotny wpływ na jakość powietrza są topografia terenu oraz warunki meteorologiczne. 

Warunki meteorologiczne wpływają na procesy fizyko-chemiczne zachodzące w  atmosferze 

oraz determinują wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza.
2
 

Wskaźnik jakości powietrza w powiecie słubickim został opracowany na podstawie porównań 

stężeń dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz ozonu w powietrzu, a 

także klas czystości powietrza ze względu na ochronę zdrowia w latach 2009-2013, a także 

poprzez analizę dostępnych danych naukowych na temat opadów i osadów atmosferycznych.  

Badania imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzone były za pomocą kontenerowych 

stacji automatycznych i mobilnych będących pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. W 2009 i 

2010 roku automatyczna stacja monitoringu powietrza zlokalizowana była w północno-

wschodniej części Słubic przy ulicy Wojska Polskiego.
34

 W latach 2011-2013 najbliżej 

położonym obszarem objętym pomiarami o charakterze zbliżonym do obszaru słubickiego był 

Sulęcin.
5
 

                                                           
1
 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej 

Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2014, s. 4. 
2
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2013 r.,  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze, Zielona Góra 2014, s. 11. 
3
 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej 

Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, s. 6. 
4
 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej 

Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2011, s. 6. 
5
 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej 

Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012, s. 6. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej 

Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2013, s. 5. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku, (…), s. 5. 



4 
 

Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów 

nazywanych strefami. Powiat Słubicki od 2010 roku należy do strefy lubuskiej.
6
 Wcześniej 

należał do strefy słubicko-sulęcińskiej.
7
 

Dwutlenek siarki
8
 

2009 – 3,73 µg/m³ niski poziom; poziom stężeń zarówno 24-godzinnych, jak i 1-godzinnych 

nie został przekroczony w ciągu roku 

2010 – 5,19 µg/m³ niski poziom; poziom stężeń zarówno 24-godzinnych, jak i 1-godzinnych 

nie został przekroczony w ciągu roku 

2011 – 3,7 µg/m³ niski poziom; poziom stężeń zarówno 24-godzinnych, jak i 1-godzinnych 

nie został przekroczony w ciągu roku 

2012 – 3,8 µg/m³ niski poziom; poziom stężeń zarówno 24-godzinnych, jak i 1-godzinnych 

nie został przekroczony w ciągu roku 

2013 – 3,8 µg/m³ niski poziom; poziom stężeń zarówno 24-godzinnych, jak i 1-godzinnych 

nie został przekroczony w ciągu roku 

Najwyższe stężenia dwutlenku siarki zaobserwowano w okresie grzewczym.
 
Powiat Słubicki, 

w 2011 roku, emitował do powietrza  0,2-1,5% dwutlenku siarki pochodzenia przemysłowego 

w skali województwa lubuskiego.
9
 W 2012 roku było to 1,7%

10
- 45 ton.

11
  

  

                                                           
6
 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, (…), s. 6. 

7
 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, (…), s. 6. 

8
 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej 

Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, s. 6. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, (…) 2011, s. 7. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, (…) 2012, s. 6. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku, (…) 2013, s. 5. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku, (…) 2014, s. 5. 
9
 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Zielona Góra 2013, s. 21-23. 

10
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań immisji wykonanych w 2013r, 

Zielona Góra 2014, s. 21.  
11

 Województwo lubuskie podregiony powiaty gminy 2013, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 

2013, s. 59. 
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Tlenki azotu
12

 

2009 - 12,24 µg/m³ niski poziom (29,1% wartości dopuszczalnej); dopuszczalny poziom 

stężeń 1-godzinnych nie został przekroczony w ciągu roku 

2010 – 13,3 µg/m³ niski poziom (33,25 % wartości dopuszczalnej); dopuszczalny poziom 

stężeń 1-godzinnych nie został przekroczony w ciągu roku 

2011 – 13,25 µg/m³ niski poziom (33,12 % wartości dopuszczalnej); dopuszczalny poziom 

stężeń 1-godzinnych nie został przekroczony w ciągu roku 

2012 – 11,94 µg/m³ niski poziom (29,85 % wartości dopuszczalnej); dopuszczalny poziom 

stężeń 1-godzinnych nie został przekroczony w ciągu roku 

2013 – 9,6 µg/m³ niski poziom (24 % wartości dopuszczalnej); dopuszczalny poziom stężeń 

1-godzinnych nie został przekroczony w ciągu roku 

Najwyższe stężenia dwutlenku azotu zaobserwowano w okresie grzewczym.
13

 

Pył zawieszony PM10
14

 

2009 – 17,24 µg/m³ co stanowi 43,1 % wartości dopuszczalnej; dopuszczalna częstość 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku kalendarzowym nie 

została przekroczona 

2010 – 16,8 µg/m³ co stanowi 42 % wartości dopuszczalnej; dopuszczalna częstość 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku kalendarzowym nie 

została przekroczona 

2011 – 31,1 µg/m³ co stanowi 77,5 % wartości dopuszczalnej; dopuszczalna częstość 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku kalendarzowym nie 

                                                           
12

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, s. 6. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, (…)2011, s. 7. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, (…)2012, s. 6. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku, (…)2013, s. 5. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku, (…)2014, s. 5. 
13

 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Zielona Góra 2013, s. 24. 
14

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, s. 7. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, (…)2011, s. 7. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, (…)2012, s. 6. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku, (…)2013, s. 5. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku, (…)2014, s. 5. 
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została przekroczona; dopuszczalna ilość przekroczeń w ciągu roku (35 razy) nie została 

dotrzymana (41 razy)  

2012 – 25,67 µg/m³ co stanowi 64,2 % wartości dopuszczalnej; dopuszczalna częstość 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku kalendarzowym nie 

została przekroczona 

2013 – 26,9 µg/m³ co stanowi 67,25 % wartości dopuszczalnej; dopuszczalna częstość 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku kalendarzowym nie 

została przekroczona 

Powiat Słubicki, w 2011 roku, emitował do powietrza 2,3-2,8 % pyłu pochodzenia 

przemysłowego w skali województwa lubuskiego.
15

 W 2012 roku było to 2,8%
16

 - 33 tony
17

. 

Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 zaobserwowano w okresie grzewczym.
18

 

Rycina 1. Zestawienie stężeń średniorocznych dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza. 

 

Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu przez okres 2009-2013 

utrzymywało się na wyrównanym poziomie. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 gwałtownie 

                                                           
15

 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 21. 
16

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań immisji wykonanych w 2013r, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2014, s. 21. 
17

 Województwo lubuskie podregiony powiaty gminy 2013, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 

2013, s. 59. 
18

 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Zielona Góra 2013, s. 29. 
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wzrosło w 2011 roku. Wtedy też została przekroczona dopuszczalna częstość przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku kalendarzowym dla strefy 

lubuskiej.
19

 

Wzrost stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu zawieszonego, przekroczenia ich 

dopuszczalnych stężeń, zachodzą w sezonie grzewczym. Jest to spowodowane tzw. „niską 

emisją”, czyli emisją komunikacyjną, emisją z lokalnych kotłowni węglowych i domowych 

pieców grzewczych oraz napływem ponadlokalnych zanieczyszczeń i warunkami 

meteorologicznymi. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania: wynosi od kilku do 

kilkunastu procent ogółu emisji na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej oraz do 

kilkudziesięciu procent - na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, 

zwłaszcza na obszarach wiejskich.
20

 

Ozon
21

 

2009 - pomiary wykonane na stacjach w latach 2007-2009 wykazały, że dopuszczalna 

częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), będąca 

średnią z 3 lat nie została przekroczona; przekroczony został natomiast poziom celu 

długoterminowego określony dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi  

2010 - pomiary wykonane na stacjach w latach 2008-2010 wykazały, że dopuszczalna 

częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), będąca 

średnią z 3 lat nie została przekroczona; przekroczony został natomiast poziom celu 

długoterminowego określony dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

2011 – pomiary wykonane na stacji Smolary Bytnickie w latach 2009-2011 wykazały, że 

dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), 

będąca średnią z 3 lat nie została przekroczona; przekroczony został natomiast poziom celu 

długoterminowego określony dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

                                                           
19

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012, s. 6. 
20

 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Zielona Góra 2013, s. 21-29. 
21

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, s. 7. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, (…)2011, s. 7. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, (…)2012, s. 6-7. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku, (…)2013, s. 5. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku, (…)2014, s. 5. 
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2012 - pomiary wykonane na stacjach w latach 2010-2012 wykazały, że dopuszczalna 

częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), będąca 

średnią z 3 lat nie została przekroczona; przekroczony został natomiast poziom celu 

długoterminowego określony dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi w Smolarach 

Bytnickich, w Sulęcinie został dotrzymany 

2013 – pomiary wykonane na stacji Smolary Bytnickie w latach 2011-2013 wykazały, że 

dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), 

będąca średnią z 3 lat nie została przekroczona; w strefie lubuskiej przekroczony został 

natomiast poziom celu długoterminowego określony dla ozonu ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi na podstawie wyników ze stacji w Smolarach Bytnickich; w Sulęcinie poziom 

celu długoterminowego został dotrzymany 

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), 

będąca średnią z 3 lat, w okresie 2009-2013 nie została przekroczona. Natomiast poziom celu 

długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia był rokrocznie przekraczany. Sytuacja 

uległa poprawie w ostatnich dwóch latach gdy dla Sulęcina nie odnotowano przekroczenia 

tego wskaźnika. Roczna zmienność stężenia ozonu w powietrzu jest charakterystyczna i w 

znacznym stopniu zależna od natężenia promieniowania słonecznego. Wartości najwyższe (i 

związane z nimi ryzyko przekroczeń) obserwujemy w sezonach letnich, najniższe zaś w 

pozostałej części roku.
22

  

  

                                                           
22

 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Zielona Góra 2013, s. 27-28. 
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Klasa czystości powietrza ze względu na ochronę zdrowia 

 

Tabela 1Wynikowe klasy strefy dla  poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w 

ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (POP – Program 

Ochrony Powietrza).
 23

 

rok strefa Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 

obszaru całej strefy 

Klasa 

ogólna 

strefy 

Działania 

wynikające z 

klasyfikacji SO₂ NO₂ PM10 Pb C₆ H₆ CO As Cd Ni B(a)P 

2009 słubicko-

sulęcińska 

A A A A A A A A A A A - 

2010 lubuska A A C A A A A A A C C POP 

2011 lubuska A A C A A A C A A C C POP 

2012 lubuska A A C A A A C A A C C POP 

2013 lubuska A A C A A A C A A C C POP 

 

W latach 2009 - 2013 ogólna klasa wynikowa dla strefy lubuskiej uległa pogorszeniu. W 

świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2009 roku na obszarze 

strefy słubicko-sulęcińskiej i przeprowadzonej na tej podstawie klasyfikacji strefy pod kątem 

ochrony zdrowia, strefa ta została zaliczona do klasy A. W latach 2010 -2013 strefa lubuska 

została zaliczona do klasy C. W latach 2009-2010 wyniki badań ze stacji pomiarowej 

zlokalizowanej w Słubicach nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężeń. 

Ponieważ od 2011 roku ocenę jakości powietrza w strefie lubuskiej wykonywano w oparciu o 

wyniki badań przeprowadzonych w Sulęcinie, Wschowie, Żarach i Smolarach Bytnickich, nie 

można jednoznacznie przypisywać jej dla powiatu słubickiego. Na klasę wynikową dla 

poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy wpływają wyniki z pojedynczych 

stacji wliczanych do strefy lubuskiej, jak na przykład we Wschowie (2012) czy w Żarach 

(2013), które to miasta są znacznie oddalone od powiatu lub bardziej uprzemysłowione. W 

Sulęcinie, który jest najbliżej położonym obszarem objętym pomiarami o charakterze 

zbliżonym do obszaru słubickiego odnotowano przekroczenie wartości docelowej dla 

                                                           
23

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, s. 7. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, (…)2011, s. 8. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, (…)2012, s. 8. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku, (…)2013, s. 6. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku, (…)2014, s. 6. 
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benzo(a)pirenu w latach 2011-2013 oraz pyłu zawieszonego PM10 w 2011 roku. Po 

zaliczeniu strefy do klasy C obszary przekroczeń w tej strefie obliguje się do opracowania 

programu ochrony powietrza. Obszar słubicki nie jest jednak obligowany do tworzenia 

takiego programu gdy przekroczenia mają miejsce na obszarze sulęcińskim, do którego jest 

porównywany. Na stan czystości powietrza w powiecie wpływ ma również emisja 

zanieczyszczeń i czystość powietrza na terenie przygranicznym Niemiec, która nie wpływa, 

bądź wpływa w niewielkim stopniu, na zanieczyszczenie powietrza w Sulęcinie. Największe 

ilości zanieczyszczeń emitowane są na obszarach powiatów gęsto zaludnionych i 

uprzemysłowionych, do których powiat słubicki się nie zalicza.
24

  

Pomiary imisji przeprowadzone w latach 2011-2012 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska podobnie jak w latach ubiegłych wykazały, iż wysokie stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w nim zawartego są jednymi z głównych 

problemów w zakresie zanieczyszczenia powietrza w Lubuskiem.
25

 W miastach i w rejonach 

tras o dużym natężeniu ruchu coraz większy problem, ze względu na emisję zanieczyszczeń 

do powietrza oraz emisję hałasu, stanowi komunikacja samochodowa. W wyniku spalania 

paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: 

tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory aromatyczne (szczególnie 

benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki: ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Oddziaływanie 

komunikacji na środowisko wykazuje tendencję rosnącą. Powiat Słubicki, ze względu na 

swoje położenie, stanowi obszar tranzytowy dla samochodów przekraczających granicę 

polsko-niemiecką
26

, poruszających się po drogach różnej rangi, w tym DK31, DK29, A1 oraz 

ruchliwe drogi wojewódzkie 137 i 134, jest szczególnie narażony na zanieczyszczenia tego 

pochodzenia.  

Stan czystości powietrza na obszarze opracowania kształtują lokalne źródła emisji oraz 

zanieczyszczenia napływające z terenów sąsiednich, głównie z Republiki Federalnej Niemiec, 

a niekiedy także z dalej położonych przemysłowych okręgów europejskich (zanieczyszczenia 

transgraniczne). Napływ zanieczyszczeń transgranicznych nad obszar województwa 

lubuskiego, w tym nad obszar opracowania, jest zróżnicowany w zależności od warunków 

pogodowych, głównie od kierunku wiatrów. Najczęściej są to kierunki wiatrów z sektora 

zachodniego i południowo-zachodniego. Zagrożenie napływem zanieczyszczonego powietrza 

                                                           
24

 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Zielona Góra 2013, s. 20.  
25

 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Zielona Góra 2013, s. 44. 
26

 Program ochrony środowiska powiatu słubickiego na lata 2004-2011, Starostwo Powiatowe w Słubicach, 

Słubice 2003, s. 21-22 
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z tych kierunków jest łagodzone wysokim udziałem terenów zalesionych.
27

 Powiat słubicki, w 

tym gminy Cybinka, Słubice i Górzyca, ze względu na położenie przygraniczne, jest na nie 

szczególnie narażony. 

Należy również podkreślić, iż na jakość powietrza ma również wpływ ukształtowanie terenu, 

który to czynnik jest szczególnie znaczący w gminie Słubice. Miasto leżące tuż przy granicy z 

Niemcami jest położone w dolinie rzeki Odry, co sprzyja gromadzeniu się zanieczyszczeń. 

Pozostałe miejscowości, leżące na szczycie wysoczyzny, poza doliną, powinny 

charakteryzować się lepszą jakością powietrza. 

Stan czystości powietrza odzwierciadla stopień zanieczyszczenia opadów i osadów 

atmosferycznych. Poziom stężeń oraz ładunek zanieczyszczeń dostarczany przez opady, a 

także osady atmosferyczne zależą od wielu czynników. Opady atmosferyczne zawierają 

często zanieczyszczenia gazowe pochodzące z oddalonych punktów, natomiast skład 

chemiczny osadów atmosferycznych, zależy od bezpośrednich cech środowiska i dostarcza 

cennych informacji o lokalnych warunkach środowiskowych. Skład chemiczny rosy oraz 

szronu czy szadzi uzależniony jest od ilości rozpuszczonych gazów i drobnych cząstek 

stałych lub ciekłych, które osadzają się na powierzchni. Badania prowadzone na terenie i w 

sąsiedztwie Słubic wykazały różnice w składzie chemicznym próbek opadów i osadów 

atmosferycznych, w szczególności na terenie wiejskim, gdzie próbki opadu w porównaniu z 

próbkami rosy charakteryzowały wyższe wartości przewodności elektrolitycznej oraz wyższe 

stężenia NNO₃ˉ,     
  , Clˉ,     

 ,     .
 28

 Świadczy to o mniejszym zanieczyszczeniu 

lokalnym wsi i przypływie zanieczyszczeń z innych terenów. Uzyskane wyniki dla próbek 

opadów i osadów atmosferycznych cechowały się znaczną zawartością jonów 

kwasotwórczych na obszarze miejskim i wiejskim. Pomiar przewodności elektrycznej 

wykazał, iż najwyższe wartości tego parametru, odpowiadające klasie silnie obciążonej 

oznaczono w próbkach opadu całkowitego oraz w próbkach rosy.
29 

 

W próbkach opadów atmosferycznych pobranych na terenie Słubic wyższe średnie 

stężenie dominujących anionów oznaczono w próbkach śniegu. Analiza wyników uzyskanych 

dla próbek osadów atmosferycznych wykazała wyższe wartości średnie dominujących 

                                                           
27

 Program ochrony środowiska powiatu słubickiego na lata 2004-2011, Starostwo Powiatowe w Słubicach, 

Słubice 2003, s. 17. 
28

 A. Ibragimow, B. Walna, G. Głosińska, I. Kurzyca. Zmienność składu chemicznego opadów i osadów 

atmosferycznych na obszarach o różnej antropopresji (Zachodnia Polska). Zintegrowany Monitoring 

Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i 

narastającej antropopresji. Biała Góra 2011, s. 85 -94. 
29

 Ibid. 
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anionów w próbach szronu. W większości próbek szronu oznaczono wartość przewodności 

elektrycznej odpowiadającą klasie bardzo mocno zanieczyszczonej. Natomiast próbki śniegu 

charakteryzowała mocno podwyższona przewodność.
30

 Potwierdza to doniesienia o 

zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza w okresie zimowym, spowodowanym niską emisją. 

Badania opadów i osadów w okresie zimowym przeprowadzono jednak jedynie na terenie 

Słubic, co uniemożliwia porównanie z obszarami wiejskimi, położonymi poza doliną Odry. 

PODSUMOWANIE –WSKAŹNIK JAKOŚCI 

dwutlenek siarki - niski poziom 

dwutlenek azotu – niski poziom 

pył zawieszony PM10 - waha się; przekroczona wartość docelowa benzo(a)pirenu w 

ostatnich trzech latach 

ozon - częstość przekraczania poziomu docelowego zachowana; poziom celu 

długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia - poprawa 

klasa czystości powietrza ze względu na ochronę zdrowia - pogorszenie – klasa C 

REKOMENDACJA 

Dla miarodajnej oceny jakości powietrza w powiecie słubickim należy przeprowadzić 

pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłów, a także opadów i osadów atmosferycznych w 

różnych punktach powiatu. Należy osobno traktować pomiary dla miasta Słubice i pozostałej 

części powiatu, a także osobno dla poszczególnych gmin. Pomiary należy powtarzać co pięć 

lat, dwa razy w roku, w tym raz w porze zimowej. 

  

                                                           
30

 A. Ibragimow, B. Walna, G. Głosińska, I. Kurzyca. Zmienność składu chemicznego opadów i osadów 

atmosferycznych na obszarach o różnej antropopresji (Zachodnia Polska). Zintegrowany Monitoring 

Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i 

narastającej antropopresji. Biała Góra 2011, s. 85 -94. 
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WSKAŹNIK JAKOŚCI WÓD 

 

Sieć hydrograficzna obszaru opracowania jest zróżnicowana. Szczególnie gęstą i 

zróżnicowaną siecią hydrograficzną wyróżniają się tu wielkie doliny rzeczne - zwłaszcza 

Pradolina Warty (Kotlina Gorzowska) oraz - w mniejszym stopniu - dolina Odry. Zawiły 

system wód powierzchniowych tworzą tu - oprócz koryt głównych rzek - liczne drobniejsze 

dopływy, często płynące równolegle do rzeki głównej, starorzecza, oczka wodne i tereny 

podmokłe. Sieć hydrograficzna w omawianych „dolinnych" mezoregionach jest silnie 

przekształcona antropogenicznie, a większość cieków została uregulowana. Występują też 

liczne kanały i rowy melioracyjne oraz zbiorniki wodne po wyrobiskach torfu (Pradolina 

Warty).
31

 

Powiat słubicki zaliczany jest do Pojezierza Lubuskiego. Zarówno Pojezierze Lubuskie, jak i 

cała Ziemia Lubuska, jest jednym z najsłabiej rozpoznanych pod względem 

hydrobiologicznym regionów Polski. Jego fragment stanowią mezoregiony Lubuski Przełom 

Odry oraz dolina Środkowej Odry. Jest to fragment pojezierza stosunkowo mało 

zróżnicowany pod względem liczby i typów jezior. Znaczną część tego obszaru stanowi 

bowiem dolina Odry, z szerokim tarasem zalewowym, gdzie spotkać można jedynie płytkie 

zbiorniki pochodzenia deluwialnego bądź fragmenty starorzeczy. Równina Torzymska 

stanowi południowo-zachodni fragment Pojezierza Lubuskiego. Jest to, w większości 

zalesiona. równina sandrowa, poprzecinana licznymi strumieniami i ciekami wodnymi. 

Największymi z nich są Pliszka i Ilanka, których zlewnie stanowią znaczny fragment całej 

równiny.
32

 

Wykorzystanie warunków wodnych może w wieloraki sposób przyczynić się do rozwoju 

regionu. Pod względem charakterystyki gruntów z uwzględnieniem warunków wodnych 

ogólnie można stwierdzić, iż obszar posiada (oprócz doliny Odry) korzystne warunki 

zagospodarowania terenu.
33

 

Jakość wód na terenie całego województwa lubuskiego jest wynikiem presji związanej z 

poborem wody, odprowadzaniem do wód ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z 

                                                           
31

 Program ochrony środowiska powiatu słubickiego na lata 2004-2011, Starostwo Powiatowe w Słubicach, 

Słubice 2003, s. 9. 
32

 A. Pukacz. Ocena stanu ekologicznego jezior Pojezierza Lubuskiego Rozprawa doktorska. Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum, Poznań 2006, s. 18-21. 
33

 Lokalna Strategia Rozwoju, Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, Witnica, Słońsk, Górzyca, Słubice, 

Rzepin, Cybinka lipiec-listopad 2008, s. 18.   
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dopływem zanieczyszczeń z tzw. źródeł przestrzennych. Ze względu na tranzytowe i 

przygraniczne położenie, znaczący wpływ na jakość wód na terenie województwa lubuskiego, 

w szczególności na terenie przygranicznych gmin powiatu słubickiego, wywierają różnego 

rodzaju źródła zanieczyszczeń, usytuowane na terenie województw: dolnośląskiego, 

opolskiego, śląskiego, a także Czech i Niemiec.
34

 

Rycina 2. Ocena czystości wód przez mieszkańców poszczególnych gmin powiatu słubickiego.
35

 

 

Na potrzeby niniejszej diagnozy zapytano mieszkańców o zdanie na temat czystości wód w 

swojej okolicy. Najlepiej ten aspekt środowiska oceniają mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie. 

W gminie Rzepin zbliżony odsetek mieszkańców ocenia czystość wód źle, dobrze oraz nie ma 

zdania. Z kolei ponad 40% mieszkańców gminy Słubice ocenia czystość wód źle i bardzo źle. 

Znaczny odsetek mieszkańców we wszystkich gminach nie ma zdania na ten temat co 

świadczy o braku wiedzy na ten temat. 

  

                                                           
34

 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 47. 
35

 Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców na potrzeby niniejszej diagnozy. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cybinka

Górzyca

Ośno Lubuskie

Rzepin

Słubice

Cybinka Górzyca Ośno Lubuskie Rzepin Słubice

bardzo źle 5% 2% 4% 4% 10%

źle 19% 28% 14% 30% 32%

trudno powiedzied 48% 45% 33% 30% 35%

dobrze 25% 23% 36% 35% 22%

bardzo dobrze 4% 1% 13% 2% 1%
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RZEKI 

Do największych cieków obszaru opracowania należą: Odra, Pliszka, Ilanka i Łęcza (Lenka, 

Ośnianka).
36

 Rzeki te są zróżnicowane pod względem morfologicznym. Odra jest dużą rzeką 

nizinną o uregulowanym korycie. Brzeg jest porośnięty głównie przez szuwar trzcinowy. 

Terasa zalewowa rzeki obfituje w liczne starorzecza i inne niewielkie zbiorniki i eutroficznym 

charakterze wód. Pozostałe, znacznie mniejsze rzeki o korycie w znacznej mierze nie 

uregulowanym, meandrujące, zachowały swój naturalnych charakter do dziś. Roślinność 

brzegowa jest tam znacznie bardziej urozmaicona. Brzegi porastają lasy łęgowe i olsy. 

Miejscami wody rozlewają cię szerzej i przechodzą w torfowiska. 

Analizy stanu cieków na terenie powiatu słubickiego dokonano poprzez porównanie wyników 

zawartych w raportach sporządzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Zielonej Górze, a także poprzez analizę dostępnych danych naukowych.  

Bazując na rozporządzeniach Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 r. oraz z 9 listopada 

2011 określających sposoby klasyfikacji wód dokonano oceny stanu ekologicznego, 

elementów fizykochemicznych, biologicznych, hydromorfologicznych, stanu chemicznego 

oraz stanu jakości wód.
 3738

  

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy stan elementu biologicznego jakości wód jest 

umiarkowany (III klasa), słaby (IV klasa) lub zły (V klasa), wówczas nadaje się taki sam 

stan/potencjał ekologiczny wód. Natomiast, gdy stan wskaźnika biologicznego jakości wód 

jest bardzo dobry (I klasa) lub dobry (II klasa) w ocenie stanu/potencjału ekologicznego 

należy uwzględnić również stan wskaźników fizykochemicznych oraz wskaźników substancji 

szczególnie szkodliwych i priorytetowych.
39

  

Ocenę końcową stanu wód (stan dobry lub zły) przeprowadza się na podstawie oceny 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny wód 

powierzchniowych obejmuje cieki naturalne, zaś potencjał ekologiczny dotyczy wód 

sztucznych i silnie zmienionych.  W przypadku, gdy stan/potencjał ekologiczny jest 

                                                           
36

 Program ochrony środowiska powiatu słubickiego na lata 2004-2011, Starostwo Powiatowe w Słubicach, 

Słubice 2003, s. 9. 
37

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2011, s. 3. 
38

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012, s. 3. 
39

 Ibid. 
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umiarkowany, słaby lub zły, wówczas stan wód klasyfikuje się jako zły.
 40

 Do oceny stanu 

wód powierzchniowych wykorzystano wyniki monitoringu operacyjnego prowadzonego 

zgodnie z Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska.
41

 

  

                                                           
40

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012, s. 3. 
41

 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, s. 3. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, (…)2011, s. 3. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, (…)2012, s. 3. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku, (…)2013, s. 3. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku, (…)2014, s. 3. 
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Tabela 2. Zestawienie ocen jakości rzek powiatu słubickiego w latach 2009-2012.
1
 

rzeka punkt rok 
Ocena elementów 

fizykochemicznych 

Ocena 

substancji 

szczególnie 

szkodliwych 

Ocena 

elementów 

biologicznych 

Ocena 

stanu/potencjału 

ekologicznego 

Ocena stanu 

chemicznego 
Ocena ogólna 

Przekroczenia wskaźników 

fizyko-chemicznych 

Odra Kłopot 

2009 II II II dobry II dobry brak 

2010 poniżej stanu dobrego II I umiarkowany II umiarkowany Ogólny węgiel organiczny 

2011 II II III umiarkowany II zły - 

Pliszka Urad 2009 II II II dobry II dobry brak 

Ilanka 

poniżej 

Starościna 

2009 II - - - - - brak 

2010 poniżej stanu dobrego - II umiarkowany - umiarkowany 
Ogólny węgiel organiczny, 

tlen rozpuszczony 

Świecko 2011 II II II dobry II dobry - 

Racza Struga Czarnów 
2009 II - II dobry - dobry brak 

2012 II - I umiarkowany - zły brak 

Dopływ z 

Mielesznicy 
Mielesznica 

2009 poniżej stanu dobrego - II umiarkowany - umiarkowany Ogólny węgiel organiczny 

2011 poniżej stanu dobrego - I umiarkowany - zły Ogólny węgiel organiczny 

 

                                                           
1
 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012, s. 4. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku,(…) 2011, s. 4. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku,(…) 2012, s. 4. 

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku,(…) 2013, s. 4. 
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Rysunek 1. Stan i potencjał ekologiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w 

latach 2010-2012 z uwzględnieniem oceny jednolitej części wód niemonitorowanych. Czarnym prostokątem 

oznaczono powiat słubicki. 

 

Źródło: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 54. 

Stan ekologiczny większości wód powierzchniowych jest dobry i powyżej dobrego. Znaczną 

część powiatu zajmują tereny o umiarkowanym stanie wód. Słaby stan charakteryzuje 

odcinek ujściowy rzeki Ilanki i niewielkie obszary w innych rejonach powiatu.  

W 2011 roku, niezależnie od oceny stanu ekologicznego, na podstawie wykazów z RZGW, 

Kanał Luboński, Kanał Konotop, Ilankę i Pliszkę oceniono pod kątem przydatności do 

bytowania ryb w warunkach naturalnych (na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych). Zarówno Kanał 

Luboński, jaki Kanał Konotop nie spełniły wymagań dla ryb karpiowatych. Rzeka Pliszka i 

Ilanka nie spełniły wymagań dla ryb łososiowatych. Wskaźnikami decydującymi w 

niekorzystnej ocenie był fosfor ogólny i azotyny.
43

 

  

                                                           
43

Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w 

Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012,  s. 5. 
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Rysunek 2. Stan chemiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w latach 2010-

2012 z uwzględnieniem oceny jednolitych części wód niemonitorowanych. Czarnym prostokątem oznaczono 

powiat słubicki. 

 

Źródło: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 55. 

Stan chemiczny rzek i cieków można określić jako dobry na około połowie terenu powiatu 

słubickiego. Porównując potencjał/stan ekologiczny oraz stan chemiczny jcw rzek powiatu 

określono ogólny ich stan. Znacząca większość terenu powiatu została zaliczona do złego 

stanu wód (Rys. 3). 

Rysunek 3. Stan jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012 z 

uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych. Czarnym prostokątem oznaczono powiat słubicki. 

 

Źródło: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 62. 
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W ramach współpracy z Niemcami, w latach 2010-2012, na wodach granicznych prowadzono 

badania Odry w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych w: Połęcku (km 530,6), Kłopocie 

(km 552,0) i Kostrzynie nad Odrą (km 615,0). W zakresie monitoringu, w ramach ustaleń, 

prowadzono badania chlorofilu „a”, elementów fizyczno-chemicznych oraz niektórych metali. 

Porównując wyniki z trzech lat badań można zaobserwować, że ocena wskaźników jakości 

wód kształtuje się głównie na bardzo dobrym i dobrym poziomie.
44

 

Zanieczyszczenie wód metalami powoduje degradację siedlisk lądowych w pobliżu oraz 

zubożenie życia roślin i zwierząt w środowisku rzecznym. Wprowadzone metale podlegają 

biologicznej akumulacji w łańcuchu pokarmowym i tą droga mogą wychodzić poza 

środowisko samej rzeki. Dotyczy to szczególnie pierwiastków, których toksyczne działanie 

ujawnia się przy niewielkich koncentracjach. Należą do nich na przykład kadm, cynk, rtęć, 

miedź i ołów. Mogą one zaburzać prawidłowe funkcjonowanie organizmów.
45

 

Podczas powodzi oraz lokalnych wezbrań zanieczyszczone osady rzeczne przenoszone są i 

deponowane na obszar teras zalewowych. Osady popowodziowe w 2010 roku 

charakteryzowały wysokie zawartości badanych metali śladowych wynoszące: od 15,0 do 

68,6 mg/kg s.m. dla kadmu (średnio 46,7 mg/kg s.m.), od 11,9 do 102 mg/kg s.m. dla chromu 

(średnio 49,3 mg/kg s.m.), od 23,8 do 149 mg/kg s.m. dla miedzi (średnio 76,3 mg/kg s.m.), 

od 16,7 do74,3 mg/kg s.m. dla niklu (średnio 43,4 mg/kg s.m.), od 50,1 do 321 mg/kg s.m. dla 

ołowiu (średnio 146 mg/kg s.m.) oraz 236 do 989 mg/kg s.m. dla cynku (średnio 555 mg/kg 

s.m.). Oznaczona zawartość kadmu i chromu, dla większości analizowanych próbek znacznie 

przekraczała zawartości stwierdzone w osadach naniesionych na tym samym odcinku po 

powodzi w 1997 roku. Wówczas wynosiły one maksymalnie: 4,34 mg/kg s.m. dla kadmu i 

47,3 mg/kg s.m. dla chromu. Z kolei zawartości miedzi, niklu, ołowiu oraz cynku w 

większości analizowanych próbek były niższe od zawartości oznaczonych 13 lat wcześniej. 

Niepokojące jest, że w tym samym okresie, w osadach fluwialnych Wisły, zawierających 

większą ilość osadów najdrobniejszych, mogących kumulować znaczne zawartości metali 

śladowych, stwierdzono mniejsze niż w Odrze zawartości kadmu, chromu, miedzi, niklu 

ołowiu i cynku. Na szczególnie wysokie zawartości kadmu w osadach korytowych 
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analizowanego w 2010 roku odcinka rzeki Odry wskazują również inne źródła. Możliwe jest, 

iż jest to efekt antropogenicznego źródła kadmu na tym obszarze.
 46

 

Badania przeprowadzone w 2010 roku, na terenie zalewowym w pobliżu Rybocic i Kunic, a 

więc jeszcze poniżej Frankfurtu, wykazały ponad czterokrotnie wyższą zawartość kadmu (od 

1,44 do 7,04 mg/kg) na terenach wówczas zalewanych w porównaniu z glebą na terenie 

dawniej zalewanym. Te badania, jak i wcześniejsze, wykazały, iż kadm stanowi istotne 

zagrożenie dla środowiska. Odnotowano również wysokie stężenia ołowiu (242mg/kg), cynku 

(od 23,6 do 1006 mg/kg), manganu (od 110 do 2020 mg/kg) i żelaza (od 5356 do 51040 

mg/kg). Dla cynku, ołowiu, miedzi, chromu, niklu i kadmu stężenia całkowite przekraczały 

wartości dopuszczalne. 
47

  

Ocena jakości wód cieków na terenie powiatu słubickiego jest trudna do jednoznacznego 

określenia. Monitoring prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie 

pozwala na zaobserwowanie tendencji oczyszczania bądź zanieczyszczania wód w głównych 

ciekach powiatu. Próbki są pobierane w różnych punktach, co uniemożliwia porównanie 

wyników z kolejnych lat. Brak również systematycznego badania wód konkretnych cieków. 
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W ostatnich 20 latach nastąpiło zmniejszenie presji przemysłowych źródeł zanieczyszczeń. 

Jest to skutek restrukturyzacji przemysłu oraz ograniczenia ilości ścieków nieoczyszczanych 

wprowadzanych do wód ze źródeł przemysłowych. Budowa nowoczesnych, 

wysokosprawnych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oczyszczalni istniejących 

ograniczyła również presję ścieków komunalnych. Ponieważ oczyszczalnie obsługują głównie 

miasta nastąpił wzrost znaczenia presji zanieczyszczeń pochodzących z terenów wiejskich. 

Szczególnie istotne dla jakości wód mniejszych rzek i cieków, są dysproporcje pomiędzy 

wyposażeniem tych terenów w systemy wodociągowe i kanalizacyjne.
48

 Miejscowości 

wiejskie w Gminie Słubice poza Golicami, w Gminie Ośno Lub. i w części Gminy Cybinka  

nie posiadają kanalizacji ogólnospławnej.
49

 

W 2012 roku gospodarkę wodno-ściekową powiatu zabezpieczało 5 oczyszczalni 

zlokalizowanych w miastach oraz 6 oczyszczalni na terenach wiejskich. 

Tabela 3. Gospodarka ściekowa powiatu w 2012 roku.
50

 

gmina kanalizacja (%) szambo (%) do gleby (%) 

Słubice 89,1 10,9 0 

Rzepin 70,4 29,6 0 

Cybinka 50,7 49,3 0 

Ośno Lubuskie 56,5 43,1 0,4 

Górzyca 72,1 27,9 0 

W 2012 r. odprowadzono do wód lub do ziemi 1575 dam³ ścieków przemysłowych i 

komunalnych. W porównaniu z 2011 r. nastąpił wzrost o 5,1% ilości ścieków 

odprowadzonych. Przy tym ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2012 roku 

stanowiła 74,1% ogółu mieszkańców powiatu, (w 2011 r. 67,1%). Stosunkowo wysoki udział 

ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ogóle ludności stawia powiat słubicki na 4. 

lokacie w województwie. Najwyższym odsetkiem ludności korzystającej z oczyszczalni 

ścieków legitymowały się miasta: Cybinka(100,0%), Ośno Lubuskie (97,6%) i Słubice 

(96,7%), najniższym obszar wiejski Cybinki (14,2%).Najwięcej ścieków odprowadzono w 

mieście Słubice (47,9% ogółu), natomiast najmniej na terenie wiejskim gminy Rzepin (0,8% 
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wartości ogółem). Całkowitą ilość ścieków odprowadzonych (100,0%) poddano oczyszczaniu 

biologicznemu.
51
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JEZIORA 

Na terenie powiatu słubickiego jest 31 jezior, które zajmują łącznie powierzchnię 424,75 ha. 

Są to zbiorniki polodowcowe, głównie rynnowe, o charakterystycznych, wydłużonych 

kształtach. Największe skupisko jezior występuje w gminie Ośno Lubuskie. Do największych 

jezior w powiecie należy: jezioro Busko, jezioro Grzybno, jezioro Żabiniec (Tab. 4).
52 53

 

Największe skupiska znajdują się w obrębie mezoregionu Pojezierza Łagowskiego, na terenie 

gmin Ośno Lubuskie i Cybinka. 

W zachodniej części gminy Ośno na terenie Uroczyska Ośniańskich Jezior znajduje się ciąg 9 

jezior: Imielno, Bielawa, Odrzygoszcz, Mościenko, Grzybno, Kocioł, Czyste Małe, Czyste 

Wielkie i Kokoszno. W północnej części gminy Ośno, na terenie Uroczyska Doliny Lenki, 

znajdują się 3 jeziora Wielkie, Małe i Lipieńskie, a także stawy rybne o znacznych 

powierzchniach. Największymi jeziorami tej gminy są: Grzybno, Reczynek, Czyste Wielkie i 

Imielno.
54

  

Na terenie gminy Cybinka znajdują się 4 jeziora o powierzchni powyżej 15 ha, Krzesińskie, 

Głębokie, Urad i Supno. Pozostałe o niewielkiej powierzchni to: Trzcinnik, Moczarowe, 

Lipawki, Płonnik, Przyrzecze, Raczę, Łyska, i Rąpickie. Jeziora znajdujące się na 

rozpatrywanym obszarze nie są objęte badaniami monitoringowymi.
55

 

Większość jezior na terenie powiatu to zbiorniki bezodpływowe. Jeziora Linie, Busko, Kocioł 

i Rzepsko zaliczają się do zbiorników przepływowych. Natomiast jezioro Głębokie-Koziczyn 

jest akwenem odpływowym.
 56

 Jeziora przepływowe i dopływowe są znacznie bardziej 

narażone są na niekorzystne oddziaływanie zewnętrzne, głównie poprzez dopływ substancji 

zanieczyszczających. Nieliczne zbiorniki zidentyfikowane jako przepływowe, odznaczają się 

znikomym bądź okresowym przepływem wód, stąd w niewielkim stopniu narażone są na 

oddziaływanie zewnętrzne. Wyjątek stanowi silnie przekształcone jezioro Busko, przez które 

przepływa ciek odprowadzający zanieczyszczenia z pobliskiego miasta Rzepin.
57
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Analizą objęto 22 jeziora zlokalizowane na terenie powiatu słubickiego. Wszystkie opisywane 

jeziora są naturalnymi zbiornikami, powstałymi podczas zlodowacenia bałtyckiego. 

Tabela 4. Charakterystyka morfometryczna jezior powiatu słubickiego.
58

 

NAZWA JEZIORA GMINA 
POWIERZCHNIA 
ZWIERCIADŁA 

WODY (ha) 

GŁEBOKOŚĆ 
ŚRDENIA (m) 

Bez Nazwy Rzepin 2,7 1.8 

Bielawa Ośno Lubuskie 2,2 1.3 

Biskupickie Słubice 10,0 1.5 

Błędno Słubice 4,2 2.2 

Busko Rzepin 46,7 1.7 

Czyste Małe Ośno Lubuskie 9 5.5 

Czyste Wielkie pow Ośno Lubuskie 26,4 5.4 

Długie Rzepin 6 2.5 

Głębiniec (Ósemka) Rzepin 10,4 3.5 

Gnilec Słubice 2,2 2.3 

Grzybno pow Ośno Lubuskie 42,7 6 

Imielno Ośno Lubuskie 21,3 3 

Kocioł Ośno Lubuskie 5,1 4 

Koziczyn Cybinka 20,4 2.6 

Linie (Wyspa) Rzepin 19,3 2 

Mościenko Ośno Lubuskie 4,1 1.2 

Oczko (k. Ósemki) Rzepin 2 1.1 

Odrzygoszcz Ośno lubuskie 3,1 2.1 

Popienko Rzepin 7,0 - 

Reczynek pow. Ośno Lubuskie 28,2 6.5 

Rzepsko Rzepin 11,2 2.6 

Żabiniec Górzyca 36 1.3 

 

Część jezior zlokalizowanych na terenie powiatu słubickiego to płytkie, polimiktyczne 

zbiorniki o niewielkiej powierzchni. Niekorzystny stosunek objętości do powierzchni, 

sprawia, że wymiana oraz mieszanie wody przebiegają znacznie szybciej i częściej niż w 

dużych jeziorach stratyfikowanych. Są one, potencjalnie bardziej narażone na niekorzystne 

oddziaływanie czynników zewnętrznych, a co za tym idzie, gorszy stan ekologiczny.
59

 Poza 

tymi obecne są również dosyć głębokie, dimiktyczne jeziora. 

Zlewnie bezpośrednie większości jezior mają charakter leśny. Pozostałe typy zlewni to: 

rolniczo-leśna (np. j. Żabiniec) oraz rolnicza (np. j. Bielawa). Jeziora o takiej zlewni są 

narażone na znaczne przekształcenia, spowodowane zwiększonym dopływem substancji 

biogennych. 2 z opisywanych zbiorników mają swoje zlewnie bezpośrednie w obrębie 

terenów zurbanizowanych (j. Biskupickie, j. Reczynek). Zbiorniki te są narażone nie tylko na 

dopływ zanieczyszczeń z wadliwych instalacji wodno-kanalizacyjnych, zwiększone spływy 
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powierzchniowe, ale także prowadzoną gospodarkę rybacką i silną presję rekreacyjną, 

zwłaszcza w okresie letnim.
6061

 

Zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy wodnej, od 2010 roku wprowadzono dla 

większości wód powierzchniowych, w tym jezior, ocenę stanu ekologicznego. Ocena ta 

opiera się w większości na wskaźnikach biologicznych (dla 4 grup: ichtiofauny, 

fitoplanktonu, makrofitów  i fitobentosu oraz  zoobentosu), uwzględniając przy tym, 

wskaźniki fizyczno-chemiczne i hydromorfologiczne jako wspomagające. 

Ogólnie można powiedzieć, że bardzo dobrym lub dobrym stanem ekologicznym 

charakteryzują się w zazwyczaj zbiorniki głębokie, o znacznej powierzchni. Cechują się dużą 

widzialnością, dużym udziałem ramienic (charofitów) oraz roślinności zanurzonej, a także 

dużym zasięgiem pionowym roślinności. Zły i słaby stan ekologiczny charakteryzuje często 

zbiorniki płytkie, o niewielkiej powierzchni. Cechujących się małą widzialnością, brakiem 

charofitów oraz niewielkim udziałem bądź brakiem roślinności zanurzonej, o małym zasięgu 

pionowym.
62

 

Charakterystyki i oceny stanu ekologicznego jezior znajdujących się na terenie powiatu 

słubickiego dokonano przy wykorzystaniu hydrobiologicznych danych naukowych 

udostępnionych przez pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Należy podkreślić, że w niniejszej diagnozie opisano jakość ekologiczną jedynie części jezior 

zlokalizowanych na terenie powiatu słubickiego. Jedynie te zbiorniki były przedmiotem 

opracowań naukowych. Dla pełnego rozeznania w jakości wód jeziornych powiatu należy 

przeprowadzić badania obejmujące wszystkie te zbiorniki.  
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CECHY FIZYCZNO-CHEMICZE WODY 

Cechą dobrze obrazująca stan ekosystemu jeziornego jest przeźroczystość wody, czyli 

widzialność. W większości opisywanych jezior przyjmowała ona wartości w przedziale od 1 

do 2 m (Tab.5). Wartości z tego przedziału są charakterystyczne dla wód eutroficznych czyli 

żyznych, i są najczęściej spotykane w jeziorach polskiego Niżu. 3 jeziora odznaczały się 

widzialnością poniżej 1 metra (Tab.5). Tak niskie wartości są charakterystyczne dla wód o 

bardzo dużej żyzności i mogą wskazywać na niekorzystne zmiany zachodzące w obrębie 

ekosystemu, a co za tym idzie – zły stan ekologiczny.
63

 

Tabela 5. Charakterystyka fizyczno-chemiczna oraz ocena stanu ekologicznego jezior powiatu słubickiego.
64

 

NAZWA 

JEZIORA 

PRZEZROCZYSTOŚĆ 

WODY (m) 

pH 

WODY 

PRZEWODNICTWO 

(µS/cm) 

TLEN 

ROZPUSZCZONY 

(mgO₂/l) 
Ca Mg 

Trofia –

P/N 

Bez Nazwy 1 8 318 3,1 45,7 20,8 

Hypertro

fia 

Bielawa 1,8 7,8 211 6,5 30 3,5 Eutrofia 

Biskupickie 1 8 680 4,53 68,6 19,1 

Hypertro

fia 

Błędno 1,05 7,4 435 6,25 51,4 11,3 

Eu-hyper 

trofia 

Busko 0,25 8,5 259 11,8 55,7 18,7 

Hypertro

fia 

Czyste Małe 2,8 7,44 247 6,7 54,30 4,85 

Eu-hyper 

trofia 

Czyste 

Wielkie pow 4,5 8,3 303 9,1 44,3 5,2 

Mezo-

eutrofia 

Długie 2 8 401 4,7 62,8 8,68 Eutrofia 

Głębiniec 

(Ósemka) 3,1 8,41 277 7,5 39,9 6,1 

Eutrofia 

Gnilec 2 7,3 189 6,6 2,29 17,8 Eutrofia 

Grzybno pow 3,6 7,9 365 9,4 52,1 7,4 Eutrofia 

Imielno 1,4 8,9 141 9,2 7,71 2,6 Eutrofia 

Kocioł 2,5 8,2 413 9,2 70 6,9 

Mezo-

eutrofia 

Koziczyn 2,1 8 330 6,5 62,3 2,6 Eutrofia 

Linie (Wyspa) 4,7 8,25 338 7,23 18,6 20,4 Eutrofia 

Mościenko 2,1 7,5 186 5,5 17,1 2,6 Eutrofia 

Oczko (k. 

Ósemki) 0,5 9,04 256 2,97 47,1 9,6 

Hypertro

fia 

Odrzygoszcz 2 7,7 163 8,6 17,1 1,7 Eutrofia 

Popienko 

do dna, ale woda 

bardzo mętna 8,55 213 3,0     

 

Reczynek 

pow. 2 8,9 420 10,13 51,4 12,2 

Eutrofia 

Rzepsko 2 8 445 3,6 58,5 6,9 Eutrofia 

Żabiniec 0,5 8,5 504 2,93 48,6 21,7 

Hypertro

fia 
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Ocena stanu ekologicznego: kolor niebieski-bardzo dobry, zielony-dobry, żółty-umiarkowany, pomarańczowy-

zły, czerwony-bardzo zły. 

W dwóch jeziorach, widzialność przekraczała 4 metry (Tab.5). Wskazuje to na bardzo niską 

trofię (żyzność) wód oraz dobrą kondycję ekosystemu. Tak wysoka widzialność, 

odzwierciedlać też może potencjalnie najwyższy stan ekologiczny wśród zbadanych jezior.
65

 

Widzialność odnotowana w jeziorze Czystym Małym (2,8m) i w jeziorze Grzybno (3,6m) 

zmniejszyła się w porównaniu z danymi z 2004 roku, kiedy wyniosła 4,5m.
66

 
67

 Może to 

świadczyć o pogorszeniu jakości jego wód w tym okresie. W porównaniu z wcześniejszymi 

danymi w niewielkim stopniu zmniejszyła się również widzialność w jeziorze Oczko i 

Głębiniec.
68 W jeziorze Czystym Małym pogorszenie warunków jest efektem zarybienia 

amurem białym w 2005 r. który zniszczył całą też, bardzo cenną roślinność wodną w 

jeziorze.
69

 O 0,5 metra poprawiła się natomiast widzialność w jeziorze Czystym Wielkim
70

, 

co może świadczyć o poprawie jakości jego wód. Obserwowane w terenie brunatne 

zabarwienie wody jeziora Oczko, jak i również bezpośrednio przylegające torfowisko 

przejściowe, wskazywać mogą na podwyższoną zawartość substancji humusowych. W 

pozostałych przypadkach przeźroczystość wody uwarunkowana jest gęstością zawieszonej 

materii organicznej, w tym głównie fitoplanktonu. Uwidocznia się to w szczególności 

podczas masowych zakwitów fitoplanktonu, co było obserwowane we wszystkich jeziorach 

odznaczających się najniższą widzialnością.
71

 

Analizowane zbiorniki charakteryzowały się odczynem zbliżonym do obojętnego bądź 

zasadowego. Są to wartości charakterystyczne dla naturalnych wód eutroficznych i mezo-

eutroficznych, o umiarkowanej jakości
72

 (Tab.5). 
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Kolejnym wskaźnikiem stosowanym w ocenie jakości wód jeziornych jest przewodnictwo 

elektrolityczne. Przewodnictwo elektrolityczne wód niemal wszystkich omawianych jezior 

nie przekraczało 500 µS/cm, z czego najczęściej stwierdzano wartości w przedziale od 200 do 

400 µS/cm (Tab.5). Wartości te są charakterystyczne dla wód mezo-eutroficznych lub 

eutroficznych. Przewodnictwem poniżej 200 µS/cm charakteryzowały się wody zaledwie 4 

zbiorników. Wartości te są typowe dla jezior oligotroficznych i uznawane są za wskaźnik 

dobrej jakości wód. Przewodnictwo powyżej 500 µS/cm odnotowano jedynie w 2 zbiornikach 

i są to wartości z przedziału 2 klasy czystości. Najwyższe przewodnictwo odnotowano w 

jeziorze Biskupickim
73

 (Tab.5). 

Kolejnym parametrem o dużej zmienności w badanych jeziorach było stężenie tlenu 

rozpuszczonego w wodzie. Bardzo niską koncentracją tlenu rozpuszczonego (<4 mgO₂/l), 

charakteryzują się wody 5 jezior: Żabiniec, Bez Nazwy, Oczko, Popienko i Rzepsko. Tak 

niskie wartości mogą być związane ze wzmożonymi procesami redukcyjnymi na skutek 

rozkładu substancji organicznych, i charakterystyczne są dla wód eutroficznych. Czwartej 

klasie czystości (4-5 mgO₂/l) odpowiadają wody jezior: Biskupickie i Długie, a trzeciej (5-6 

mgO₂/l) jezioro Mościenko. Koncentracje tlenu w wodach obu wymienionych grup jezior 

wskazują również na ich umiarkowany bądź słaby stan ekologiczny. Do drugiej klasy 

czystości pod względem koncentracji tlenu, zaliczają się wody jezior: Czyste Małe, Błędno, 

Bielawa, Koziczyn oraz Reczynek. Wartości odpowiadające tej klasie jakości spotykane są 

najczęściej w wodach jezior mezo- i eutroficznych i wskazywać mogą na ich dobry stan. Do 

pierwszej, najwyższej klasy jakości wody (7 mgO₂/l) można zaliczyć najliczniejszą grupę 

jezior. Odnotowano jednak zbiorniki o stosunkowo dużych wartościach tlenu rozpuszczonego 

w wodzie - powyżej 9 mgO₂/l. Z jednej strony może to świadczyć o dobrym natlenieniu w 

wyniku falowania i dobrej wymiany wód, z drugiej, jednak może być to związane ze 

wzmożoną produkcją pierwotną. Najwyższe koncentracje tlenu stwierdzono w jeziorach 

Busko (11,8 mgO₂/l) oraz Reczynek (10,13mgO₂/l). W pierwszym przypadku wysoka 

wartość wskaźnika wyraźnie związana była z zakwitowymi wartościami biomasy 

fitoplanktonu (115 mg/l ) co świadczy o złym stanie tego zbiornika. Natomiast w jeziorze 

Reczynek duża koncentracja tlenu wskazuje raczej na dobry stan ekologiczny wód, w którym 

większe znaczenie może mieć duży udział roślinności zanurzonej.
74
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Na twardość wody wpływa między innymi zawartość wapnia i magnezu. Stężenie wapnia było w 

większości przypadków kilkukrotnie wyższe od stężenia magnezu, co oddaje naturalne dla wód 

słodkich proporcje tych pierwiastków. Zdecydowaną większość zbadanych jezior można określić 

jako zbiorniki miękkowodne, na co wskazuje zarówno niewielka twardość ogólna jak i 

zawartość wapnia, charakterystyczne dla naturalnych wód jeziornych. W jeziorze Reczynek, 

odznaczającym się dużym udziałem roślinności zanurzonej (zwłaszcza ramienic), niskie 

stężenie wapnia może być związane z wykorzystaniem dwuwęglanów tego pierwiastka w 

procesie fotosyntezy w wyniku czego strącane są do osadu trudnorozpuszczalne węglany.
75

 

Jednymi z najpowszechniej stosowanych parametrów do oceny jakości wód, szczególnie w 

kontekście ich trofii, są stężenia azotu i fosforu. Największe stężenia fosforu i fosforanów 

odnotowano w jeziorze Busko (2,97 mg P/l; 0,7 mg PO4/l), co wskazuje na warunki 

hypertroficzne i bardzo zły stan ekologiczny całego ekosystemu. Potwierdzają to również 

wskazania innych parametrów fizyczno-chemicznych (bardzo mała widzialność, wysokie 

przewodnictwo elektrolityczne oraz koncentracja tlenu rozpuszczonego).
76

 

Na wysoką trofię wód jeziora Busko wskazuje także duże stężenie azotu ogólnego. W 4 

jeziorach: Kocioł, Czyste Wielkie, Imielno, Koziczyn, zmierzone wartości azotu ogólnego 

wskazują na mezo-eutroficzny charakter ich wód. Wartości charakterystyczne dla wód 

eutroficznych stwierdzono w 6 jeziorach: Mościenko, Reczynek, Długie, Rzepsko, Błędno i 

Odrzygoszcz. Wartości azotu ogólnego aż w 10, pozostałych jeziorach: Linie, Gnilec, Oczko, 

Czyste Małe, Bez Nazwy, Biskupickie, Bielawa, Grzybno, Żabiniec i Busko, wskazały na 

stan hypertroficzny
77

 (Tab.5). 

Porównanie warunków fizyczno-chemicznych z danymi literaturowymi z wcześniejszych lat 

pozwala wnioskować o pogorszeniu trofii i jakości ekologicznej jezior Czyste Małe i 

Grzybno. W zbiornikach odnotowano zmniejszenie widzialności, zmniejszenie pH oraz 

zwiększenie przewodnictwa elektrolitycznego.
78

 
79

 Powodem pogorszenia warunków 

ekologicznych w jeziorze Czystym Małym było najprawdopodobniej zarybienie jego wód.
80
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ROŚLINNOŚĆ 

Poszczególne typy roślinności wodnej, ponieważ odznaczają się określonymi wymaganiami 

siedliskowymi, w dużym stopniu odzwierciedlają jakość ekosystemów wodnych. Wpływają 

także bezpośrednio na biotop jeziorny poprzez rolę siedliskotwórczą. Określenie 

różnorodności poszczególnych typów zbiorowisk, ich udziału i zróżnicowania przestrzennego 

pozwala na określenie stanu ekologicznego zbiornika, co podkreśla również Ramowa 

Dyrektywa Wodna. Można przyjąć ogólną zasadę, że jeziora o znacznym udziale 

powierzchniowym roślinności odznaczają się lepszym stanem ekologicznym, niż te, w 

których udział makrofitów jest ograniczony. Roślinność jezior powiatu słubickiego badano 

metodą zdjęć fitosocjologicznych.
 81

 

Na liście zbiorowisk spotykanych w obrębie jezior powiatu słubickiego znalazło się kilka 

rzadkich i cennych przyrodniczo zespołów roślinnych, tworzonych przez gatunki nierzadko 

objęte ochroną, co bez wątpienia podnosi walor zasiedlonych przez nie zbiorników. 

Najcenniejszym z tej grupy jest, objęty ochroną ścisłą, zespół kłoci wiechowatej Cladietum 

marisci, stwierdzony w jeziorze Czyste Małe. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w 

badanych jeziorach zespołów, zaliczonych do nymfeidów, był Nymphaeo albae-Nupharetum 

luteae, którego oba gatunki charakterystyczne – grzybień biały Nymphaea alba oraz grążel 

żółty Nuphar lutea, objęte są ochroną częściową. Fitocenozy zespołu Nymphaetum candidae 

zostały stwierdzone w jeziorze Linie. W jeziorze Czyste Małe wykryto zbiorowisko 

tworzonego przez, znany dotąd głównie z jezior oligotroficznych i lobeliowych, podwodny 

mech Drepanocladus sordidus
82

. Niestety zbiorowisko w wyniku zarybienia jeziora amurem 

w 2005 roku zanikło.
83

 Stwierdzono również zbiorowiska tworzone przez charofity, 

makroglony z gromady zielenic, z których większość objęta jest od 2004 roku ochroną ścisłą i 

uznawane są za bardzo cenne. Te makroskopowe glony są uznawane za wskaźnik niskiej 

trofii wód i dobrej kondycji ekosystemu. Chara delicatula tworzyła własne zbiorowiska aż w 

8 jeziorach (j. Gnilec, j. Czyste Małe, j. Czyste Wielkie, j. Imielno, j. Głębiniec, j. Reczynek, 
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j. Grzybno, j. Busko), co może świadczyć o dobrym stanie tych ekosystemów.
84

 W jeziorze 

Grzybno odnotowano również rzadko spotykaną Chara globularis.
85 

W jeziorze Czyte Małe 

odnotowano z kolei ramienicę wielokolczastą Chara polyacantha. Ramienice miały znaczny 

udział powierzchniowy (ponad 20%), w j. Czyste Małe, j. Długie, j. Reczynek. Powierzchnia 

zajmowana przez charofity odzwierciedlona została, w większości, przez dobre warunki 

fizyczno-chemiczne i niską biomasę fitoplanktonu, co wskazuje na dobry stan ekologiczny 

tych ekosystemów. Największą zaś różnorodnością zbiorowisk ramienicowych odznaczają się 

jeziora Reczynek i Czyste Małe. Największą powierzchnię zajmowaną przez roślinność stwierdzono, 

kolejno w jeziorach: Czyste Małe, Linie oraz Gnilec. W każdym z wymienionych jezior 

największą powierzchnię zajmują zbiorowiska elodeidów (roślin zakorzenionych w dnie i 

całkowicie zanurzonych) – ponad 50% powierzchni zbiornika. Jeziora te powinny 

charakteryzować się dobrym stanem ekosystemu. Biorąc, jednak pod uwagę wskazania 

parametrów siedliskowych oraz ilościową strukturę fitoplanktonu (zwłaszcza w jeziorze 

Linie), wody tych zbiorników należy określić jako eutroficzne, co świadczy raczej o 

umiarkowanym stanie ekologicznym. 
86

 

Odnotowano również zły wpływ roślinności na stan ekologiczny zbiornika. Zbiorowisko 

rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum, które dominuje wśród roślinności jeziora Linie 

oraz Busko, przez nadmierny rozwój oraz szybkie obumieranie może doprowadzić do 

wytworzenia warunków beztlenowych w warstwie przydennej. W wyżej wymienionych 

jeziorach procesy eutrofizacji są bardzo uwidocznione przez parametry fizyczno-chemiczne.
87

 

W jeziorach, w których stwierdzono najniższy udział powierzchniowy roślinności (j. Oczko, j. 

Bez Nazwy i j. Biskupickie), przeważały zbiorowiska helofitów (roślin błotnych). Wyniki 

analiz fizyczno-chemicznych, w tym bardzo małej widzialności, oraz struktury ilościowej 

fitoplanktonu, pozwalają wnioskować, iż niewielki udział, bądź brak hydrofitów w tych 

jeziorach jest wypadkową złego stanu ekologicznego, co powodowane jest głównie bardzo 

dużą trofią wód.
88
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Na podstawie powszechnej wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, przyjmuje się, 

że im głębiej występuje roślinność tym wyższym stanem ekologicznym odznacza się dane 

jezioro. Do jezior o wysokim stanie ekologicznym, w których roślinność osiągała głębokość 5 

metrów i powyżej, należy zaliczyć grupę 4 opisywanych zbiorników. W 11 zbadanych 

jeziorach maksymalny pionowy zasięg występowania roślinności stwierdzano na 

głębokościach w zakresie pomiędzy 2 i 5 m, z czego jedynie w 3 jeziorach przekraczał on 3 

m. Parametry fizyczno-chemiczne wskazywały w większości na umiarkowany, bądź dobry 

stan ekologiczny tych zbiorników. W pozostałych, 7 zbiornikach roślinność występowała 

poniżej wartości izobaty 2 metrów. Jest to średnia granica pionowego zasięgu roślinności w 

jeziorach eutroficznych, o złej jakości wód.
89

 

Tabela 6. Głębokość występowania roślinności i ocena stanu ekologicznego w poszczególnych zbiornikach.
90

 

NAZWA JEZIORA GŁĘBOKOŚĆ NAZWA JEZIORA GŁĘBOKOŚĆ 

Bez Nazwy 1.8 Imielno 3 

Bielawa 1.3 Kocioł 4 

Biskupickie 1.5 Koziczyn 2.6 

Błędno 2.2 Linie (Wyspa) 2 

Busko 1.7 Mościenko 1.2 

Czyste Małe 5.5 Oczko (k. Ósemki) 1.1 

Czyste Wielkie 5.4 Odrzygoszcz 2.1 

Długie 2.5 Popienko - 

Głębiniec (Ósemka) 3.5 Reczynek pow. 6.5 

Gnilec 2.3 Rzepsko 2.6 

Grzybno 6 Żabiniec 1.3 

Ocena stanu ekologicznego: kolor niebieski-bardzo dobry, zielony-dobry, żółty-umiarkowany, pomarańczowy-

zły, czerwony-bardzo zły. 

Badania pozwoliły udokumentować bardzo stan zachowania roślinności jeziornej, zarówno 

pod względem powierzchni zbiorowisk, jak i ich bogactwa gatunkowego, w szczególności 

gatunków z rodzaju Chara sp. Niestety zaobserwowano również zły wpływ działalności 

człowieka na roślinność. Przykładem jest zarybianie jezior, w szczególności gatunkami 

żywiącymi się roślinnością wodną.  

  

                                                           
89

 A. Pukacz. Ocena stanu ekologicznego jezior Pojezierza Lubuskiego Rozprawa doktorska. Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum, Poznań 2006, s 97. 
90

 A. Pukacz. Parametry fizyczno-chemiczne jezior powiatu słubickiego gromadzone w latach 2009-2013. Dane 

niepublikowane. 



34 
 

PODSUMOWANIE –WSKAŹNIK JAKOŚCI 

Rzeki 

Rzeka Odra – stan ekologiczny – umiarkowany; stan ogólny – zły; duża zawartość metali, 

w szczególności kadmu 

Rzeka Pliszka – stan ekologiczny – dobry; stan ogólny – dobry 

Rzeka Ilanka – stan ekologiczny- dobry; stan ogólny- dobry 

REKOMENDACJE 

Niezbędny jest dokładniejszy monitoring rzek, prowadzony w systematycznie, raz na rok lub 

dwa lata, w stałych punktach pomiarowych. Pozwoli to na zaobserwowanie tendencji 

czystości badanych cieków. Monitoringiem należy objąć główne rzeki powiatu słubickiego, 

czyli Odrę, Pliszkę i Ilankę. Alarmujące dane osadów powodziowych z 2010 roku wymagają 

potwierdzenia w kolejnych latach, podczas podwyższonego stanu wód. 

Jeziora  

Dominującym typem zlewni jest zlewnia leśna. Z tego względu większość jezior jest niezbyt 

zasobna w biogeny i cechujące się mezotroficznym lub słabo eutroficznym charakterem wód. 

Można wskazać jednak również zbiorniki silnie eutroficzne.
91 

DOBRY stan ekologiczny: Reczynek, Czyste Wielkie, Grzybno, Czyste Małe. 

UMIARKOWANY stan ekologiczny: Imielno, Rzepsko, Kocioł, Długie, Odrzygoszcz, 

Mościenko, Gnilec, Bielawa, Głębiniec, Koziczyn. 

ZŁY stan ekologiczny: Busko, Żabiniec, Błędno, Biskupickie, Bez Nazwy, Oczko, Linie.  

REKOMENDAJE 

Należy podkreślić, że w niniejszej diagnozie opisano jakość ekologiczną jedynie części jezior 

zlokalizowanych na terenie powiatu słubickiego. Dla pełnego rozeznania w jakości wód 

jeziornych powiatu należy przeprowadzić badania obejmujące wszystkie te zbiorniki. Dla 
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określenia tendencji zmian jakości wód jezior powiatu należy przeprowadzać badania 

monitoringowe  
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WSKAŹNIK JAKOŚCI KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

 

Hałas, jako zanieczyszczenie środowiska, wpływa na jakość warunków zamieszkania i 

wypoczynku człowieka. Problem nadmiernego hałasu w naszym otoczeniu jest złożony i 

trudny ze względu na swoją wszechobecność, a także wysokie koszty działań 

zabezpieczających przed tym specyficznym zanieczyszczeniem.
92

 

Poziom hałasu i związana z nim uciążliwość na terenie powiatu słubickiego zależy w głównej 

mierze od natężenia ruchu, udziału pojazdów ciężkich w ogólnej liczbie przemieszczających 

się pojazdów, od odległości elewacji zabudowy od krawędzi jezdni, od stanu technicznego 

dróg, od zastosowanej nawierzchni dróg oraz od stanu technicznego pojazdów.
93

  

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian na opisywanym terenie dokonuje 

się w ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzonego przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. W myśl art. 117 Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie 

mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. 
94

 

Pomiary akustyczne prowadzone przez WIOŚ w 2012 roku miały na celu określenie 

uciążliwości akustycznej drogi krajowej nr 31 w Słubicach na ul. Wojska Polskiego. Punkt 

pomiarowy zlokalizowano w Słubicach na ul. Wojska Polskiego 71 w odległości 10,0 m od 

krawędzi jezdni na wysokości 4,0 m n.p.t. Pomiary były wykonane na terenie chronionym 

(teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej).
 
Punkt zlokalizowany był wśród zabudowy jedno 

i wielorodzinnej, przy jezdni asfaltowej, o dwóch pasach ruchu, przy braku pasa dzielącego. 

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 4316 poj./16 h, w tym 18% pojazdów ciężkich, a 

w porze nocnej 367 poj./8 h, w tym 30,8% pojazdów ciężkich.
95

 Uciążliwość hałasowa w 

porze dziennej (równoważny poziom dźwięku A) wyniosła 67,3 dB, natomiast w porze 

nocnej 61,9 dB. Oszacowano, że na hałas były narażone 22 obiekty, w których przebywało 

łącznie około 180 osób. Dopuszczalny poziom dźwięku został przekroczony o 2,3 dB  w 

porze dziennej i o 5,9 dB w porze nocnej.
96
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Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że głównym źródłem uciążliwości akustycznej był 

przejazd pojazdów ciężkich, szczególnie w porze nocnej. Natężenie ruchu w porze nocnej jest 

ok. 12 razy mniejsze niż w ciągu dnia. Ilość pojazdów ciężkich zwiększyła się w porze nocnej 

aż trzykrotnie na badanym odcinku, przy jednoczesnym dużym spadku ilości samochodów 

osobowych.
97

  

Sieć dróg krajowych, wojewódzkich i część powiatowych znajdujących się na obszarze 

powiatu słubickiego posiada nawierzchnię utwardzoną (asfaltową, bitumiczną), jednakże stan 

techniczny tych dróg jest w znacznej mierze niezadowalający
98

 choć sytuacja podlega stałej 

poprawie. Istotnym źródłem hałasu na obszarze opracowania są drogi ponadlokalne, gdzie 

ruch pojazdów jest największy. Szczególne znaczenie mają tu przejścia graniczne. Znaczenie 

mniejszy poziom hałasu związany jest z drogami niższej kategorii o niewielkim natężeniu 

ruchu. Największa ilość pojazdów (osobowych, towarowych i autokarów) przekracza 

przejście graniczne w Świecku, co istotnie wpływa na natężenie ruchu pojazdów na drogach 

prowadzących w jego kierunku, tj. na autostradzie A2, również na drogach krajowych -  nr 31 

i nr 29. 
99

 

Pomimo znacznego ruchu pojazdów, uciążliwość autostrady A2 nie wpływa na środowisko 

zamieszkiwania sąsiednich terenów mieszkaniowych. Droga ta biegnie przez tereny 

niezamieszkałe, a najbliższe jednostki osadnicze (Świecko, Gajec, Rzepin i Rzepinek) 

usytuowane są w odległości większej niż 0,5 km
100

 a w miejscach narażonych na hałas 

stosowane są ekrany akustyczne. Obie drogi krajowe biegnące przez teren powiatu 

charakteryzują się podobnym natężeniem ruchu. Wyniki pomiarów uciążliwości hałasowej 

wykonanych w 2012 roku w Słubicach, przy drodze nr 31
101

 można zatem przypisać również 

do drogi nr 29. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana wzdłuż tych dróg znajduje się w 

zasięgu oddziaływania uciążliwego hałasu komunikacyjnego. Z tego względu miejscowości 

Drzeniów, Cybinka i Słubice wzdłuż drogi nr 29 oraz Drzecin, Lisów, Golice, Pamięcin, 

Górzycę, Ługi Górzyckie wzdłuż drogi nr 31 są szczególnie narażone na przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu. Już badania prowadzone w latach 1997-1998 wykazały, że 
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głównym źródłem hałasu na drodze nr 29 były pojazdy ciężkie, których udział na niektórych 

odcinkach drogi przekraczał 30% ruchu pojazdów ogółem. W tym okresie wartość 

uciążliwości akustycznej równa 70 dB w porze dziennej i 71,7 dB nie przekraczała wartości 

progowej przy elewacjach budynków. Według obecnie obowiązującego rozporządzenia 

dopuszczalny poziom zostałby przekroczony o 5 dB. Już w tamtym czasie uznano Cybinkę za 

teren szczególnie zagrożony zanieczyszczeniem hałasem.
102

 Uciążliwość zanieczyszczenia 

hałasem w miejscowości Cybinka zmniejszył się po zastąpieniu nawierzchni brukowej 

asfaltową w roku 2013. Do najbardziej uciążliwych należą również ulice prowadzące do 

przejścia granicznego w Słubicach, gdyż przechodzą przez tereny zabudowane, w tym z 

zabudową mieszkaniową. Duży ruch samochodowy odnotowywany jest również na drodze 

wojewódzkiej nr 137 ze Słubic do Ośna Lubuskiego i dalej drogą nr 134 z Ośna Lubuskiego 

do połączenia z droga krajową nr 22 już poza obszarem powiatu słubickiego. Z tego powodu 

narażeni na podwyższoną uciążliwość hałasową są również mieszkańcy miejscowości 

Kunowice, Nowe Biskupice, Sułów, Kowalów, Serbów oraz Radachów. W Ośnie Lubuskim, 

w wyniku budowy obwodnicy miasta, uciążliwość hałasowa została znacznie ograniczona. 

Najmniejszą uciążliwością hałasową charakteryzują się tereny oddalone od dróg o 

wzmożonym ruchu komunikacyjnym. 

Poziom uciążliwości hałasowej najprawdopodobniej utrzymuje się na stałym poziomie bądź 

umiarkowanie rośnie ze względu na wzrost liczby  pojazdów  samochodowych. 
103

  

PODSUMOWANIE –WSKAŹNIK JAKOŚCI 

Uciążliwość hałasowa w powiecie słubickim jest zróżnicowana i zależy od odległości 

położenia obszarów od intensywnie użytkowanych ciągów komunikacyjnych. Miejscowości, 

przez które przebiegają drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym są narażone 

na przekraczającą dopuszczalny poziom uciążliwość hałasu. Pozostałe tereny 

zamieszkałe nie są narażone na przekroczenie tego wskaźnika. 

REKOMENDACJE 

Dla miarodajnego określenia uciążliwości akustycznej w powiecie słubickim należy 

przeprowadzić pomiary w różnych punktach powiatu, zlokalizowanych przy najbardziej 

ruchliwych drogach różnej rangi. 
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OBSZARY CHRONIONE POWIATU SŁUBICKIEGO 

 

Na wysoką jakość środowiska przyrodniczego powiatu słubickiego wskazuje mnogość 

obszarowych form ochrony przyrody oraz nakładanie się różnych form ochrony obszarowej 

na pewnych terenach, co świadczy o dużej wartości przyrodniczej tych obszarów.  

W 2012 r. powierzchnia obszarów prawnie chronionej przyrody na terenie powiatu 

słubickiego wynosiła 39688,6 ha, co stanowiło 2,8% powierzchni geograficznej województwa 

i 39,7% powierzchni geograficznej powiatu. W porównaniu z 2011 r. powierzchnia obszarów 

prawnie chronionej przyrody zmniejszyła się o 30,1 ha, tj. 0,1%.
104

 

Park Narodowy „Ujście Warty” zajmuje 7,3 ha powierzchni powiatu. Rezerwaty Przyrody 

zajmują łącznie obszar 541,1 ha. Parki Krajobrazowe obejmują 9036,1ha powierzchni. 

Obszary Chronionego Krajobrazu zajmują łącznie 26228,9 ha. Na terenie powiatu jest 40 

pomników przyrody i 33 użytki ekologiczne.
105

 

Z wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców powiatu słubickiego wynika iż 

większość mieszkańców zna jedynie niektóre miejsca cenne przyrodniczo, a 22% nie zna ich 

wcale. W poszczególnych gminach wiedza ta rozkłada się na podobnych poziomach. 

Świadczy to o niewielkiej wiedzy mieszkańców na temat wartości przyrodniczej okolicy. 

Rycina 1. Znajomość obszarów cennych przyrodniczo wśród mieszkańców powiatu.
106
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Jednocześnie znaczna większość mieszkańców ocenia wartość przyrodniczą powiatu dobrze i 

bardzo dobrze. Najwięcej pozytywnych ocen wystawili mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie 

prawdopodobnie utożsamiając atrakcyjność przyrodniczą z malowniczym, różnorodnym 

krajobrazem okolic ich zamieszkania. W opinii mieszkańców najmniej pozytywnych ocen 

przyznano w gminie Górzyca, która z kolei charakteryzuje się niewielkim urozmaiceniem 

krajobrazu zdominowanego przez użytki rolne w różnej formie. Najwięcej negatywnych ocen 

atrakcyjności przyrodniczej udzielono w gminie Słubice. Jest to być może spowodowane 

wysokim odsetkiem osób mieszkających w mieście o niskiej atrakcyjności przyrodniczej. 

 

Rycina 2. Ocena atrakcyjności przyrodniczej powiatu słubickiego wśród mieszkańców poszczególnych gmin. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cybinka

Górzyca

Ośno Lubuskie

Rzepin

Słubice

Cybinka Górzyca Ośno Lubuskie Rzepin Słubice

bardzo źle 1% 1% 1% 0% 3%

źle 4% 4% 4% 7% 9%

trudno powiedzied 23% 39% 20% 26% 21%

dobrze 54% 48% 49% 54% 56%

bardzo dobrze 18% 9% 25% 13% 11%
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Tabela 1. Formy obszarowej ochrony przyrody w poszczególnych gminach powiatu Słubickiego. 

Forma 

ochrony - 

Gmina 

Park 

Narodow

y 

Rezerwat 
Park 

krajobrazowy 
Obszar Natura 2000 

Obszar chronionego 

krajobrazu 

Zespół 

przyrodniczo-

krajobrazowy 

Liczba 

użytków 

ekologicznyc

h 

Liczba 

pomników 

przyrody 

Słubice - 
„Łęgi koło 

Słubic” 
- 

SOO „Łęgi Słubickie” 

SOO „Ujście Ilanki „ 

SOO ”Dolina Pliszki” 

OSO „Dolina Środkowej 

Odry” 

„Słubicka Dolina Odry” - 7 4 

Rzepin - 
„Mokradła 

Sułowskie” 
- 

SOO „Torfowiska Sułowskie” 

SOO „Rynna Jezior 

Rzepińskich” 

SOO „Ujście Ilanki” 

SOO „Dolina Ilanki” 

„Ośniańska Rynna z 

Jeziorem Busko” 

„Dolina Ilanki” 

„Uroczysko 

Ośniańskich Jezior” 
10 12 

Cybinka - „Młodno” Krzesiński 

SOO „Ujście Ilanki” 

SOO ”Dolina Pliszki” 

SOO „Torfowisko Młodno” 

OSO „Dolina Środkowej 

Odry” 

„Słubicka Dolina Odry” 

„Dolina Ilanki” 

„Puszcza nad Pliszką” 

- 5 22 

Ośno 

Lubuskie 
- - - - 

„Ośniańska Rynna z 

Jeziorem Busko” 

„Ośniańska Dolina z 

Jeziorem Radachowskim” 

„Uroczysko Doliny 

Lenki” 

„Uroczysko 

Ośniańskich Jezior” 

0 2 

Górzyca 
„Ujście 

Warty” 
„Pamięcin” 

„Ujście 

Warty” 
OSO SOO „Ujście Warty” „Słubicka Dolina Odry” 

„Uroczysko 

Ośniańskich Jezior” 
11 0 
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PARK NARODOWY 

Na terenie powiatu słubickiego, a dokładnie na terenie gminy Górzyca, znajduje się jeden 

park narodowy - Park Narodowy „Ujście Warty” - który został utworzony z dniem l lipca 

2001 roku. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-

Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Leży na obszarze dawnej delty rzeki Warty w 

ujściu do rzeki Odry. Park zajmuje obszar 8074 ha, z tego około 0,1% powierzchni znajduje 

się na obszarze powiatu słubickiego. Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, 

turzycowisk i trzcinowisk. Istniejące tu aktualnie zbiorowiska roślinne są typowe dla 

zagospodarowanych rolniczo dolin dużych rzek nizinnych. Do pierwotnego charakteru 

roślinności nawiązują zarośla wierzbowe, wykształcające się wtórnie przy korycie Warty 

zbiorowiska lasów łęgowych, a także pojedyncze, okazałe wierzby i wiązy. PN „Ujście 

Warty” jest jednym z najcenniejszych obszarów pod względem ornitologicznym w naszym 

kraju. Unikalne tereny podmokłe, rozlegle łąki i pastwiska stanowią jedną z najważniejszych 

ostoi ptaków wodnych i błotnych. Na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty” 

zaobserwowano ponad 270 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 

gatunków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, np.: bączek, 

ohar, cyraneczka, mewa mała, kulik wielki. Ponadto na terenie Parku Narodowego 

stwierdzono występowanie 39 gatunków ssaków. Ze względu na charakterystykę Parku wiele 

występujących tu ssaków wykazuje przystosowanie do ziemno-wodnego trybu życia. O 

dużym zróżnicowaniu świadczy też występowanie na tym terenie blisko 50 zespołów 

roślinnych.
107108

 

REZERWATY PRZYRODY 

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 

ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i 

siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 

szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami 

krajobrazowymi.
109

 W powiecie słubickim istnieją cztery rezerwaty przyrody (2 

torfowiskowe, 1 stepowy oraz 1 leśny) obejmujące łącznie powierzchnię 541,1 ha.
110111
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1. Rezerwat „Łęgi koło Słubic” obejmuje obszar 391,07 ha. W skład rezerwatu 

wchodzą dwa kompleksy lasów łęgowych – południowy i północny. Kompleks 

południowy stanowi zwarty obszar lasów leżący ok. 1 km od Słubic i zajmuje całą 

szerokość doliny o powierzchni 120 ha. Szata roślinna obiektu jest typowa dla dużej 

doliny rzecznej.
112

 Stanowi on mozaikę lasów łęgowych, łąk i polan.
113

 Kompleks 

północny ma charakter bardziej wydłużony, rozciąga się między Słubicami a Nowym 

Lubuszem. Obszary te stanowią mozaikę lasów łęgowych z dominacją dębu 

szypułkowego, śródleśnych łąk i polan, oraz niewielkich starorzeczy. Stanowi jeden z 

większych kompleksów ekosystemów chronionych w Zachodniej Polsce.
114

 

Kompleksy leżące w międzywalu porośnięte są łęgami dębowo-wiązowo-

jesionowymi, ale również wierzbowymi i topolowymi. Ulegają one  regularnym, 

głównie wiosennym, zalewom. Pozostała część położona jest za wałem 

przeciwpowodziowym, przez co nie ulega zalewom. Budują ją grąd 

środkowoeuropejski o łęgowej genezie, z dominującym dębem szypułkowym, oraz 

płaty nasadzonej sosny.
115

 Na terenie rezerwatu zanotowano występowanie 111 

gatunków roślin naczyniowych z 21 zbiorowisk roślinnych w tym gatunki objęte 

ochroną prawną. Stwierdzono występowanie 48 gatunków ptaków z najliczniejszą 

populacją dzięcioła średniego.
 116

 

Rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic” w całości pokrywa się obszarowo z OSO Natura 2000 

„Dolina Środkowej Odry” i SOO Natura 2000 „Łęgi Słubickie”.
117

 

2. Rezerwat „Pamięcin” powstał w 1972 r. Zajmuje powierzchnię 11,80 ha. Obszar 

rezerwatu obejmuje kilka głębokich wąwozów wcinających się w krawędzie 

pradoliny Odry. Zbocza wąwozów o wystawie zachodniej, południowo-zachodniej i 

południowej porasta roślinność kserotermiczna zdominowana przez murawy 

ostnicowe z ostnicą włosowatą i ostnicą Jana. Fragmenty o mniejszym nachyleniu, 

częściowo, do niedawna użytkowane rolniczo, porastają zdegradowane murawy i 

zbiorowiska łąkowe z dominacją rajgrasu. Pozostały obszar to niewielkie 

zadrzewienia budowane przede wszystkim przez sosnę i dąb oraz zarośla tarniny, 

                                                           
112

 Rejestr Rezerwatów Przyrody Województwa Lubuskiego , Gorzów Wielkopolski 2014 r. s. 84. 
113

 N. Dąbrowska, Liczebnośd i rozmieszczenie wyspecjalizowanych gatunków dzięciołów  w SOO Natura 2000 
„Łęgi Słubickie” w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1, 2012. s. 66-76. 
114

 Rejestr Rezerwatów Przyrody Województwa Lubuskiego , Gorzów Wielkopolski 2014 r. s. 84. 
115

 N. Dąbrowska, Liczebnośd i rozmieszczenie wyspecjalizowanych gatunków dzięciołów  w SOO Natura 2000 
„Łęgi Słubickie” w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1, 2012. s. 66-76. 
116

 Rejestr Rezerwatów Przyrody Województwa Lubuskiego , Gorzów Wielkopolski 2014 r. s. 84. 
117

 Strona internetowa: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/; dostęp 10.09.2014 r. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/


44 
 

głogu i wiązu polnego. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów 

dydaktycznych i naukowych zbiorowiska roślinności stepowej.
 118

 

Rezerwat przyrody „Pamięcin” w całości pokrywa się obszarowo z OSO i SOO Natura 2000 

„Ujście Warty”.
119

 

3. Rezerwat „Mokradła Sułowskie” zajmuje powierzchnię 45,27 ha. Obszar przecięty 

jest drogą relacji Słubice Ośno Lubuskie (droga wojewódzka 137). Część północna 

obejmuje silnie zeutrofizowane zarastające jezioro. Ponad 1/3 lustra wody porośnięta 

jest roślinnością wynurzoną. Część południowa stanowi kompleks silnie 

podtopionych torfowisk, porośniętych wysoką roślinnością oczeretową. W centralnej 

części kompleksu znajduje się niewielki zbiornik wodny, całkowicie porośnięty 

roślinnością szuwarową. Powierzchnia tej części 14,81 ha. W operatach leśnych obie 

powierzchnie figurują jako nieużytki. Roślinność jest dość znacznie zróżnicowana. 

Stwierdzono występowanie 43 gat. ptaków. Celem ochrony jest zachowanie 

stanowisk rzadkich gatunków roślin i ptaków wodno-błotnych oraz  typowego 

ekosystemu kompleksu śródpolnych zbiorników astatycznych wraz z 

charakterystyczna strukturą, dynamiką i procesami kształtującymi ich 

funkcjonowanie.
 120

 

Rezerwat przyrody „Mokradła Sułowskie” w większości pokrywa się obszarowo z SOO 

Natura 2000 „Torfowiska Sułowskie”.
121

 

4. Rezerwat „Młodno” liczy 92,91 ha. Obszar rezerwatu zajmuje ponad 3/4 

powierzchni płytkiej niecki pojeziornej, otoczonej rozległym kompleksem lasów 

sosnowych. Centralna podtopiona część niecki stanowi pozostałość zbiornika 

wodnego. Zachowały się jeszcze zbiorowiska oczeretowe tworzone głównie przez 

trzcinę i pałkę szerokolistną, jednak dominują zbiorowiska szuwarowe.. Około 1/4 

rezerwatu zajmują zarośla wierzbowe, miejscami z udziałem brzozy oraz 

zadrzewienia olszowe w wieku 20 - 30 lat. Cała niecka wypełniona jest osadami 

organicznymi, których miąższość przekracza 8 m. Lista stwierdzonych gatunków 

flory obejmuje 203 taksony, flora mszaków obejmuje 25 gat., w tym 2 gat. reliktowe. 

Wyróżniono 46 gat. ptaków gniazdujących na terenie rezerwatu, np.: potrzos, zięba, 

świerszczak, kszyk, pierwiosnek, piecuszek, pokląskwa, kapturka, żuraw
122

, który 
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podczas przelotów tworzy tam duże skupiska. Celem ochrony jest zachowanie 

torfowiska niskiego i fragmentu łąk z charakterystycznymi zespołami roślinnymi oraz 

stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.
123

 

Rezerwat przyrody „Młodno” pokrywa się obszarowo z SOO Natura 2000 „Torfowisko 

Młodno”.
124

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych 

wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
125

 

 

1. PK „Ujście Warty” otacza Park Narodowy „Ujście Warty” i pełni funkcje jego 

otuliny.
126

 Powstał w 1996 r. Obejmuje ogółem 20.532,46 ha, z czego 18.545,65 ha 

leży na terenie województwa lubuskiego, a 7.150,94 ha znajduje się w granicach 

powiatu słubickiego, a dokładnie gminy Górzyca. Jest to jeden z najcenniejszych pod 

względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony dawnego 

rezerwatu przyrody „Słońsk”. Obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, 

kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków 

kulturowych.
127

 Cechą wyróżniającą krajobrazu Parku są dominujące tereny otwarte – 

rozległe podmokłe łąki i pastwiska, liczne starorzecza, torfianki, glinianki, śródpolne 

oczka wodne i niewielkie zadrzewienia.
128

 Różnorodność i specyfika biotopów oraz 

niewielka presja ze strony człowieka stwarza korzystne warunki dla bytowania ptaków 

wodnych i błotnych. Park jako teren w większej części oddzielony od strefy 

zalewowej uzupełnia siedliska wodne Parku Narodowego przez co obydwa obszary 

tworzą funkcjonalnie komplementarną przestrzeń, skuteczniej chroniąca cenną 

przyrodę.
129
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PK „Ujście Warty” w znacznej części pokrywa się obszarem z OSO i SOO Natura 2000 

„Ujście Warty”.
130

 

 

2. Krzesiński PK zajmuje ogółem 8 546,00 ha, z czego 1 897,00 ha leży w granicach 

powiatu słubickiego, a dokładnie gminy Cybinka. Park obejmuje tereny pradoliny 

Odry i Nysy Łużyckiej o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Na terenie 

Parku znajdują się miejscowości Kłopot i Krzesin w gminie Cybinka. W miejscowości 

Kłopot zlokalizowane jest jedno z największych miejsc lęgowych bociana białego na 

terenie Polski Zachodniej.
131

 Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział w jego 

powierzchni użytków zielonych, położonych na terasie zalewowej pradoliny Odry. 

Najcenniejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany 

okresowo polder przeciwpowodziowy Krzesin-Bytomiec. Różnorodność środowisk, 

jakie można zaobserwować na terenie Parku wpływa na atrakcyjność tego obszaru pod 

względem przyrodniczym. Międzywale Odry, zajęte przez doskonale wykształcone 

łęgi wierzbowo-topolowe w kompleksie z licznymi starorzeczami, trzcinowiskami i 

szuwarami mózgowymi. Siedziba parku znajduje się w miejscowości Kłopot w 

Muzeum Bociana białego gdzie zlokalizowane jest jedno z największych miejsc 

lęgowych bociana białego na terenie Polski Zachodniej.
 132

 

Krzesiński PK częściowo pokrywa się obszarem z OSO Natura 2000 „Dolina Środkowej 

Odry” i SOO Natura 2000 „Krośnieńska Dolina Odry”.
133

 

 

NATURA 2000 

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest 

zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które 

uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i 

zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez 

wyznaczenie  i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. 

Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć 

zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z 

priorytetów działalności Unii Europejskiej. Podstawą jego funkcjonowania Sieci Natura 2000 
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są dwie unijne dyrektywy - Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (zwana dyrektywą ptasią) oraz 

Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana dyrektywą siedliskową). W myśl dyrektywy 

ptasiej oraz dyrektywy siedliskowej każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek 

zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych 

dyrektywach, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich dobrego 

(właściwego) stanu, m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).
134

 

 

1. PLC „Ujście Warty” obejmuje ostoję ptasią oraz siedliskową w tych samych 

granicach. Obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do Odry, wraz z 

Kostrzyńskim Zbiornikiem Retencyjnym i fragmentem doliny Odry, poprzecinaną 

licznymi odnogami cieków, starorzeczami i kanałami. Część ostoi - dawny rezerwat 

Słońsk, obecnie część Parku Narodowego Ujście Warty jest jednym z najcenniejszych 

obszarów wodno-błotnych w Europie środkowej. Na terenach zalewowych dominują 

okresowo zalewane łąki i pastwiska, szuwary, zarośla wierzb i łęgi wierzbowe. Na 

obszarze poza wałami dominują ekstensywnie użytkowane łąki i pola orne. Na 

krawędzi dolin wykształciły się płaty muraw kserotermicznych. Występuje co 

najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 5 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W obrębie ostoi znajdują się dwie duże 

kolonie bocianów białych: w Czarnowie i Kamieniu Małym. W okresie wędrówek 

oraz zimy ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 

osobników.
135

 

Obszar PLC „Ujście Warty” pokrywa się powierzchniowo z Parkiem Narodowym „Ujście 

Warty”, Parkiem Krajobrazowym „Ujście Warty”, Rezerwatem Przyrody „Pamięcin” oraz 

Obszarem Chronionego Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”.
136

 

2. SOO „Łęgi Słubickie”  to obszar leżący w pobliżu Słubic, składa się z dwóch części: 

na północ i na południe od miasta, obejmując obecne i dawne tereny zalewowe Odry. 

W części południowej, w obrębie szerokiego w tym miejscu na ponad kilometr 

międzywala, znajduje się obszar ekstensywnie użytkowanych pastwisk i łąk o 
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powierzchni około 200 ha, zaś część południowa zajęta jest przez lasy łęgowe. Na 

północ od Słubic, między Odrą a wałem przeciwpowodziowym zachowały się 

fragmenty regularnie zalewanych błoni (kompleks błoni nadrzecznych, szuwarów 

mozgowych, starorzeczy, kęp łęgu wiązowego i wierzbowego), a za wałem - płaty 

silnie grądowiejących, lecz wciąż jeszcze cennych lasów liściastych o łęgowej 

genezie. Występuje co najmniej 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej 

dzięcioła średniego. Są tu jedyne, zachowane po polskiej stronie granicy, fragmenty 

łęgów wiązowo-jesionowych na całym odcinku doliny Odry, poniżej Słubic aż do 

ujścia rzeki. Łęgi na południe od miasta są jednymi z nielicznych w Polsce 

fragmentów lasów łęgowych wciąż podlegających regularnym zalewom. Pólnaturalne 

zbiorowiska łąk i pastwisk zalewowych w dolinie, stanowią element typowy dla 

pólnaturalnego krajobrazu doliny wielkiej rzeki, tu jednak kompleksowo 

wykształcony i dobrze zachowany.
137

 

Obszar PLH „Łęgi Słubickie” pokrywa się obszarowo z OSO Natura 2000 „Dolina 

Środkowej Odry”, Rezerwatem Przyrody „Łęgi koło Słubic” oraz Obszarem Chronionego 

Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”.
138

 

3. SOO „Ujście Ilanki” obejmuje dolinę rzeki Ilanki od osady Rzepinek po jej ujście 

do rzeki Odry, a także fragment doliny Odry. W krajobrazie obszaru dominują 

ekosystemy leśne, są to głównie monokultury sosnowe oraz drzewostany liściaste, 

wśród których dominują łęgi olszowo-jesionowe. Ekosystemy nieleśne 

reprezentowane są przez zbiorowiska szuwarowe m.in. szuwary turzycowe i 

mozgowe, wilgotne i świeże łąki, murawy ciepłolubne, a także ziołorośla nadrzeczne 

i starorzecza. W południowej części obszaru pojawiają się również niewielkie 

powierzchnie użytkowane rolniczo. Obszar jest ostoją najliczniejszej w Polsce 

zachodniej populacji żółwia błotnego Emys orbicularis. Obszar ważny w 

szczególności dla ochrony siedlisk lasów łęgowych i grądowych, ciepłolubnych oraz 

acidofilnych dąbrów, a także bardzo cennych populacji rzadkich i zagrożonych 

gatunków zwierząt takich jak: żółw błotny, pachnica dębowa oraz kozioróg dębosz. 

Część Ujścia Ilanki znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Dolina 

Ilanki" oraz "Słubicka Dolina Odry", obszar ten częściowo pokrywa się również z 

Obszarem Specjalnej Ochrony ptaków „Dolina Środkowej Odry”. Ponadto w 
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graniach tego obszaru znajdują się użytki ekologiczne m.in. "Rozległe bagna nad 

Ilanką".
139

 

4. SOO „Dolina Ilanki” obejmuje górny bieg rzeki Ilanki (dolinę oraz fragmenty 

wysoczyzny), fragment doliny rzecznej górnego biegu rzeki. Ilanka płynie tu wśród 

lasów, przeważnie głębokim wąwozem, tylko w kilku miejscach rozszerzającym się 

do kilkudziesięciu m. Rzeka zmienia swój charakter zachowując zarówno odcinki o 

wartkim jak też spowolnionym nurcie. Przepływa przez duże kompleksy torfowisk 

niskich oraz lasy łęgowe. W Obszarze występują trzy typy ekologiczne torfowisk. 

Obszar zdominowany jest przez tereny leśne w obrębie, których największy udział 

stanowią różne postaci borów sosnowych zajmujących sandrowe wysoczyzny. 

Krawędzie doliny jak też dopływów, w tym licznych wąwozów porastają lasy 

liściaste - głównie kwaśne buczyny oraz grądy, przechodzące w lasy łęgowe. Dno 

doliny zajmują znacznej wielkości torfowiska niskie z nielicznymi zbiornikami 

wodnymi. W obszarze znajduje się niewielki kompleks stawów rybnych. Na terenie 

ostoi znajdują się także stanowiska kilkunastu rzadkich i zagrożonych gatunków 

roślin w skali kraju lub regionu. 

5. SOO „Dolina Pliszki” obejmuje małą dolinę rzeczną, biegnącą przez rozległe pola 

sandrowe. Rzeka zachowała naturalny charakter i jest otoczona przez duży kompleks 

leśny, głównie borów sosnowych. Wzdłuż rzeki występują płaty nadrzecznych 

zbiorowisk leśnych oraz torfowiska i trzęsawiska. Charakterystyczna jest strefowość 

mokradeł, związana z reżimem hydrologicznym rzeki oraz oddziaływaniem wód 

podziemnych i źródliskowych w sąsiedztwie zboczy doliny. Obszar występowania 

cennych siedlisk przyrodniczych (9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG), w tym priorytetowych lasów łęgowych. Duże bogactwo flory (19 

gatunków zagrożonych w skali kraju, 22 gatunków chronionych, 27 gatunków 

rzadkich w skali regionu) i fauny (w tym 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG), w tym bardzo rzadkiego obecnie w Polsce chrząszcza, jelonka 

rogacza. Jest to trzecia w Polsce znana kolonia rozrodcza nocka dużego w warunkach 

podziemnych. W tych samych pomieszczeniach oraz w podziemnych tunelach 

leżących na terenie tego samego zakładu hibernuje corocznie kilkanaście - 

kilkadziesiąt nietoperzy.
140

 

                                                           
139

 Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080015 „Ujście Ilanki” 
140

 Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla obszaru PLHPLH080011 „Dolina Pliszki” 



50 
 

Obszar PLH „Dolina Pliszki” pokrywa się częściowo z OSO Natura 2000 „Dolina Środkowej 

Odry”, Obszarem Chronionego Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry” oraz „Puszcza nad 

Pliszką”.
141

 

6. SOO „Torfowiska Sułowskie” obszar z dwoma bagiennymi zbiornikami wodnymi o 

charakterze pomiędzy eu- a dystrofią, leżącymi na granicy pól uprawnych, lasu i 

zakładającego się torfowiska niskiego porośniętego obficie zaroślami wierzbowymi i 

olsem. Obszar przecięty jest drogą relacji Słubice Ośno Lubuskie (droga wojewódzka 

137). Część północna obejmuje silnie zeutrofizowane zarastające jezioro. Lustro 

wody w większości porośnięte jest roślinnością wynurzoną. Część południowa 

stanowi kompleks silnie podtopionych torfowisk, porośniętych wysoką roślinnością 

oczeretową. W centralnej części kompleksu znajduje się niewielki zbiornik wodny, 

całkowicie porośnięty roślinnością szuwarową. Do obiektu z powodzeniem 

reintrodukowano aldrowandę pęcherzykowatą. Jest to jedyne obecnie stanowisko 

aldrowandy w tej części Polski.
142

 
143

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Torfowiska Sułowskie” pokrywa się powierzchnią z 

Rezerwatem Przyrody „Mokradła Sułowskie”.
144

  

7. SOO „Rynna Jezior Rzepińskich” to kompleks jezior: Popienko, Głębiniec, Linie i 

Oczko, torfowisk, borów bagiennych i olsów w rozległym obszarze leśnym Borów 

Lubuskich. Obszar jest najliczniejszym na Ziemi Lubuskiej stanowiskiem lipiennika 

Loesla (Liparis loeselii) z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono 6 

typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Odnotowano występowanie 1 

gatunku ptaka z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 1 gatunku ssaka, 1 gatunek płaza 

oraz 2 gatunki owadów z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
145

 

Specjalny Obszar Ochrony nie pokrywa się z żadną inną formą obszarowej ochrony 

przyrody. 

8. SOO „Torfowisko Młodno” to kompleks ekosystemów bagiennych porastających 

rozległą misę pojeziorną wypełnioną osadami organicznymi. W centrum obiektu 

odkryte torfowisko przejściowe otoczone zarastającymi łąkami, olsami i lasami 

łęgowymi. Bardzo dobrze zachowane torfowisko przejściowe i fragment lasu 

łęgowego - łącznie stwierdzono tu 4 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 
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92/43/EWG. Stwierdzono kilkanaście zagrożonych gatunków, ważne stanowisko 

płazów i gadów -11 gatunków, z czego 3 znajdują się w Załączniku II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG, w tym żółw błotny.
146

 

Specjalny Obszar Ochrony „Torfowisko Młodno” częściowo pokrywa się powierzchnią z 

Rezerwatem Przyrody „Młodno”.
147

 

9. OSO „Dolina Środkowej Odry” to fragment doliny Odry od Nowej Soli aż wsi 

Nowy Lubusz, powyżej Słubic. Znaczna część obszaru jest zalewana podczas 

wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne starorzecza, występują 

duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych ostatnich 

najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych i łęgów wierzbowych. 

Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 

gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co 

najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna, kania 

ruda, trzmielojad, świerszczak i remiz. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu 

występuje derkacz i cyranka.
148

 

Na terenie powiatu słubickiego Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Odry” 

pokrywa się częściowo z SOO „Krośnieńska Dolina Odry”, SOO „Dolina Pliszki”, SOO 

„Ujście Ilanki”, SOO „Łęgi Słubickie”, Rezerwatem Przyrody „Łęgi koło Słubic”, 

Krzesińskim Parkiem Krajobrazowym oraz Obszarem Chronionego Krajobrazu „Słubicka 

Dolina Odry”. 

10. SOO „Krośnieńska Dolina Odry” to fragment doliny Odry od Cigacic do wsi Urad 

przy granicy polsko-niemieckiej. Znaczna część obszaru jest zalewana podczas 

wysokich stanów wody. Zachowane są tu starorzecza, lasy łęgowe, duże kompleksy 

łąk wyczyńcowych i selernicowych oraz fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych i 

łęgów wierzbowych. Ostoja obejmuje końcowy odcinek Bobru uchodzącego do Odry 

(od jazu zapory w Raduszcu Starym do ujścia): jest to ważne regionalnie tarlisko ryb 

reofilnych, m. in. bolenia i minoga rzecznego. Ostoja obejmuje również kompleks 

starych lasów łęgowych w Krępie k. Zielonej Góry oraz dobrze wykształcone łęgi k. 

Czarnej Łachy w pobliżu Krosna Odrzańskiego.
149
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Na terenie powiatu słubickiego SOO „Krośnieńska Dolina Odry” pokrywa się 

powierzchniowo z OSO Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry” oraz Krzesińskim Parkiem 

Krajobrazowym.
150
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych.
151

 

1. „Słubicka Dolina Odry” obszar o powierzchni 14.075 ha chroni krajobraz doliny 

dużej rzeki nizinnej, wraz z cennymi elementami w jej sąsiedztwie, z różnorodnymi 

ekosystemami obecnymi w dawnej i obecnej terasie zalewowej, z naciskiem na 

funkcję doliny jako korytarza ekologicznego. 

2. „Puszcza nad Pliszką” obszar o powierzchni 32.244 ha chroni rozległy teren 

porośnięty w głównej mierze przez bory sosnowe Puszczy Rzepińskiej wraz z doliną 

małej rzeki nizinnej o górskim charakterze i małym stopniej przekształcenia.  

3. „Dolina Ilanki” obszar o powierzchni 7.864 ha chroni krajobraz doliny małej rzeki 

nizinnej o niewielkim przekształceniu (głównie w obszarach zabudowanych, 

zurbanizowanych) oraz tereny przyległych ekosystemów. 

4a ”Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim” obszar o powierzchni 2.223 ha  

     4b „Ośniańska Rynna z Jeziorem Busko” obszar o powierzchni 2.145 ha  

Obszary te chronią krajobraz podłużnego zagłębienia polodowcowego z jeziorami i cennymi 

ekosystemami w bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE 

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego 

zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
152

 

1. „Uroczysko  Ośniańskich Jezior” zajmuje powierzchnię 2.046  ha. Celem  ochrony 

obszaru jest  zachowanie  rynny  9  jezior  wraz  z  malowniczym krajobrazem 

poleśnym.
153

  

2. „Uroczysko  Doliny  Lenki” zajmuje powierzchnię 1.232 ha. Obejmuje  mało  

zmieniony  obszar  różnych ekosystemów występujących nad rzeką Lenką.
154
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UŻYTKI EKOLOGICZNE 

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 

znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 

przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
155

 

Największa ilością użytków ekologicznych cechują się gminy Górzyca (11) i Rzepin (10). 

Gmina Ośno Lubuskie nie utworzyła żadnego użytku ekologicznego. 

Na terenie gminy Cybinka znajduje się 5 użytków ekologicznych
156

: 

- „Zapadliska Kopalniane"; 13,93 ha w obrębie Sądów, 

- „Gęsie Bagna"; 11,09 ha w obrębie Sądów, 

- „Gniewosz"; 33,78 ha w obrębie Urad, 

- „Krawędź Doliny Pliszki I"; 2,84 ha w obrębie Urad, 

- „Zapadliska Kopalniane II"; 22,0 ha w obrębie Cybinka. 

 

Na terenie gminy Górzyca zlokalizowanych jest 11 użytków ekologicznych
157

:  

- „Owczary I”, 16,07 ha w obrębie Górzyca,  

- „Owczary II", 9,6 ha w obrębie Górzyca (2,4 ha) oraz w obrębie Pamięcin (7,2 ha),  

- „Laski II"; 2,95 ha w obrębie Górzyca, 

- „Laski III"; 3,25 w obrębie Górzyca, 

- „Przy Rowie"; 15,91 ha w obrębie Górzyca, 

- „Polny", 8,76 ha w obrębie Czarnów, 

- „Długi", 0,3 ha w obrębie Górzyca, 

- „Długa Murawa", 8,33 ha w obrębie Czarnów, 

- „Murawka"; 1,95 ha w obrębie Żabice, 

- „Wysokie Trawy"; 7,47 ha w obrębie Żabice, 

- „Trawy"; 8,96 ha w obrębie Żabice. 

 

Na terenie gminy Rzepin ustanowiono 10 użytków ekologicznych
158

: 

- „Wokół Jeziora Popienko"; 20,0 ha w obrębie Gajec, 
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- „Oczko", 9,44 ha w obrębie Gajec, 

- „Przy Oczku", 2,39 ha w obrębie Gajec, 

- „Przy drodze", 4,11 ha w obrębie Gajec, 

- „Gajec"; 7,06 ha w obrębie Gajec, 

- „Łąki", 8,08 ha w obrębie Gajec, 

- „Nad Ilanką", 7,74 ha w obrębie Gajec, 

- „Pola", 2,37 w obrębie Gajec, 

- „Wzdłuż Ilanki"; 59,66 ha w obrębie Lubiechnia Wielka, 

- „Przy Ilance"; 4,19 ha w obrębie Lubiechnia Wielka. 

 

Na terenie gminy Słubice zlokalizowanych jest 7 użytków ekologicznych
159

: 

- „Bagna Biskupickie"; 25,47 w obrębie Biskupice Nowe, 

- „Jezioro", 29,76 ha w obrębie Kunowice, 

- „Drzecińskie Bagna", 9,7 ha w obrębie Drzecin, 

- „Przy Torach", 15,3 ha w obrębie Drzecin, 

- „Rozległe Bagna nad Ilanką"; 114,0 ha w obrębie Rybocice, 

- „Zakole", 7,57 ha w obrębie Drzecin, 

- „Długie Bagno"; 4,96 ha w obrębie Biskupice Nowe. 
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POMNIKI PRZYRODY 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o 

szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 

oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 

okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
160

 

Tabela 1. Charakterystyka pomników przyrody zlokalizowanych na terenie powiatu słubickiego.
161

 

Nazwa pomnika przyrody Obwód na wysokości 

1,3m (cm) 

Wysokość (m) Gmina Miejscowość 

Dąb szypułkowy 420 ok. 30 Słubice Słubice 

Dąb szypułkowy 430 ok. 28 Słubice Słubice 

Dąb szypułkowy 350 ok. 22 Słubice Słubice 

Dąb szypułkowy 

GAJOWY 

385 19 Słubice Drzecin 

Dąb szypułkowy PIAST 620 ok. 22 Rzepin Nowy Młyn 

Skupienie 5 drzew-sosen 

zwyczajnych 

210, 225, 237, 

267,292 

ok. 25 Rzepin Starościn 

Skupienie 6 drzew-sosen 

zwyczajnych 

210, 210, 225, 240, 

270, 290  

ok. 25 Rzepin Nowy Młyn 

Wiąz szypułkowy 360 ok. 25 Rzepin Nowy Młyn 

Dąb szypułkowy 550 ok. 25 Rzepin Nowy Młyn 

Buk zwyczajny 370 ok. 35  Rzepin Nowy Młyn 

Skupienie 3 drzew-dębów 

szypułokowych 

340, 350, 400 ok. 21  Rzepin Nowy Młyn 

Dąb szypułkowy 375 ok. 30 Rzepin Nowy Młyn 

Dąb szypułkowy 510 ok. 20  Rzepin Rzepin 

Topola czarna 430 ok. 20  Rzepin Rezpin 

Wierzba biała 520  ok. 20 Rzepin Rzepin 

Głaz narzutowy 1150 2 Rzepin Gajec 

Dąb szypułkowy 460 25 Cybinka Grzmiąca 

Platan klonolistny 480 27 Cybinka Cybinka 
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Skupienie 7 drzew-dębów 

szypułokowych 

620, 570, 430, 480, 

460, 420, 400 

25-30 Cybinka Sądów 

Skupienie 6 drzew-cisów 

pospolitych 

110-140 15-18 Cybinka Sądów 

Dąb szypułkowy 480 ok. 28  Cybinka Sądów 

Dąb szypułkowy 640 ok. 22 Cybinka Drzeniów 

Dąb szypułkowy 480 ok. 28 Cybinka Maczków 

Dąb szypułkowy 510 ok. 30 Cybinka Maczków 

Topola biała 570 ok. 30 Cybinka Grzmiąca 

Dąb szypułkowy 740 ok. 25 Cybinka Grzmiąca 

Aleja - 56 Dębów 

szypułkowych 

280-370 20-30 Cybinka Grzmiąca 

Grupa 13 drzew - Dębów 

szypułkowych 

302-512 - Cybinka Drzeniów 

Dąb szypułkowy JÓZEF 495 - Cybinka Drzeniów 

Daglezja zielona MARIA 303 - Cybinka Radzików 

Daglezja zielona 

WISŁAWA 

298 - Cybinka Radzików 

Grupa 2 drzew - Daglezji 

zielonych GAJA i TEA 

294, 291 - Cybinka Radzików 

Grupa 2 drzew – Dąb 

szypułkowy i Buk 

zwyczajny PAWEŁ i 

GAWEŁ 

348, 415 - Cybinka Białków 

Dąb szypułkowy KAROL 641 - Cybinka Białków 

Dąb szypułkowy WITOLD 641 - Cybinka Białków 

Dąb szypułkowy 

FRYDERYK 

541 - Cybinka Białków 

Grupa 2 drzew – Dęby 

szypułkowe 

POWSTAŃCY 

410, 531 - Cybinka Sądów 

Sosna zwyczajna EMILIA 514 - Cybinka Urad 

Dęby szypułkowe 

stanowiące siedlisko 

występowania Jelonka 

rogacza 

- - Ośno Lubuskie Trześniów 

Dąb szypułkowy 400 ok. 25 Ośno Lubuskie Radachów 

 

W powiecie słubickim najczęściej występującym typem pomnika przyrody są stare drzewa o 

znacznym obwodzie. Są to osobniki posadzone lub pozostałe po dawnych lasach. Bardzo 

często są one siedliskiem występowania chronionych gatunków zwierząt, grzybów i roślin. 
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Szczególnie cenne są wiekowe dęby szypułkowe, w których występuje jelonek rogacz czy 

kozioróg dębosz. Największą ilością pomników przyrody cechuje się gmina  Cybinka. W 

gminie Górzyca nie ustanowiono żadnego pomnika (Tab.1). 

INNE FORMY OCHRONY OBSZAROWEJ 

 

Ostoja przyrody Klubu Przyrodników "Murawy w Owczarach" - Obszar ten powstał w 

1994 roku, 0,2 km na południe od miejscowości Owczary w gminie Górzyca. Ochroną, 

opartą na prawie własności, objęto tu prawie 30 ha różnych typów muraw kserotermicznych i 

napiaskowych oraz ciepłolubnych łąk, lasów i zarośli. Występują tu liczne populacje 

ginących i zagrożonych gatunków roślin, między innymi ostnicy Jana, ostnicy włosowatej, 

pajęcznicy liliowatej, mikołajka polnego, a także rzadkich owadów i ślimaków. Zachowanie 

muraw i łąk wymaga ochrony czynnej, dlatego od wielu lat Stacja Terenowa Klubu 

Przyrodników w Owczarach prowadzi tu wypas owiec, kóz i koni oraz koszenie łąk i 

usuwanie inwazyjnych zarośli. Ostoja udostępniona jest do zwiedzania, indywidualnie 

wzdłuż wyznakowanego szlaku oraz grupowo z przewodnikiem.
162

 
163

 

Ostoja przyrody Klubu Przyrodników "Łąki w Rybocicach" - to niewielki (pow. 5 ha) 

kompleks dawnych pól i suchych łąk na krawędzi doliny Ilanki w pobliżu wsi Rybocice, 

jedno z niewielu w regionie miejsc występowania rzadkiego węża – gniewosza 

plamistego.
164

 
165

 

OCHRONA GATUNKOWA 

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i 

grzybów. Ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko 

występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych 

ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 
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jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie 

różnorodności gatunkowej i genetycznej.
166

 

FLORA 

Flora powiatu słubickiego ze względu na różnorodność siedlisk, ekosystemów oraz form 

krajobrazu jest bogata. Spotkać tu można zarówno gatunki charakterystyczne dla 

ekosystemów wodnych, w tym dla wód stojących i płynących, ekosystemów wilgotnych łąk, 

lasów, pól oraz ekosystemów charakterystycznych dla siedlisk ciepłych i nasłonecznionych, 

jak murawy kserotermiczne. 

We florze powiatu, szczególnie gminy Ośno Lubuskie i Rzepin, ważne miejsce zajmują 

rośliny wodne związane z jeziorami oraz rzekami. W jeziorach rosną glony z klasy 

ramienicowych Charophyceae – ramienice Chara oraz kryniczniki Nitella. Rośliny te tworzą 

podwodne łąki ramienicowe.
167

 
168

 Na terenie Nadleśnictwa Cybinka oznaczono 

hildenbrandię rzeczną (Hildenbrandtia rivularis), słodkowodny krasnorost będący gatunkiem 

wskaźnikowym czystych wód
169

 W obrębie Nadleśnictwa Rzepin, na terenie PLH 

„Torfowiska Sułowskie” znajduje się stanowisko aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda 

vesiculosa).
170 171

 

Na obszarze powiatu słubickiego odnotowano ściśle chronione gatunki mchów porastających 

torfowiska i obszary podmokłe, takie jak sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus), 

na terenie PLH „Dolina Pliszki”
 172

, oraz sierpowiec brudny (Drepanocladus sordidus) 

oznaczony w gminie Ośno Lubiskie.
173

 Znalezione na obszarze Nadleśnictwa Cybinka 

błotniszek wełnisty (Helodium blandowii), mszar krokiewkowaty (Paludella squarrosa), 

zaliczane są do reliktów glacjalnych, tj. takich, które stanowiły naturalny element szaty 

roślinnej poprzednich, chłodnych okresów geologicznych.
174

 Na terenie Nadleśnictwa 
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Cybinka podczas inwentaryzacji odnotowano objęte ochroną częściową mchy: widłoząb 

kędzierzawy (Dicranum polysetum), widłoząb miotłowy (Dicranum scoparium), rzęsiak 

pospolity (Ptilidium ciliare), bielistka siwa (Leucobryum glaucum), drabik drzewkowaty 

(Climacium dendroides), fałdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus), fałdownik 

szeleszczący (Rhytidiadelphus triquetrus), gajnik lśniący (Hylocomium splendens), rokietnik 

pospolity (Pleurozium schreberi), brodawkowiec czysty (Pseudoscleropodium purum). 

Gatunki te możemy spotkać w różnym zagęszczeniu na obszarze leśnym całego powiatu.
175

 

Na terenie powiatu spotykana jest rzadka, chroniona paproć pływająca, występująca 

szczególnie licznie na terenie starorzeczy w dolinie Odry, a także w zatokach tworzonych 

przez ostrogi (tamy poprzeczne) na samej rzece oraz nad rzeką Ilanką – salwinia pływająca 

(Salvinia natans).
176

 
177

 Paprotkę zwyczajną (Polypodium vulgare) można spotkać na mniej 

licznych stanowiskach leśnych na terenie całego powiatu. W obrębie Nadleśnictwa Cybinka 

odnotowano ponadto występowanie długosza królewskiego (Osmunda regalis) oraz 

nasięźrzała pospolitego (Ophioglossum vulgatum).
178

 

Na terenie rezerwatu przyrody „Pamięcin” występuje chroniona ostnica włosowata (Stipa 

capillata) oraz ostnica Jana (Stipa joannis), charakterystyczne dla ostnicowych muraw 

kserotermicznych.
179

 

Na obszarze powiatu słubickiego spotkać można śnieżyczkę przebiśnieg (Galanthus nivalis), 

występującą licznie w lasach i na terenie obiektów sakralnych, cmentarzy oraz w prywatnych 

ogrodach na obszarze całego powiatu.
180

 Podobnym gatunkiem jest rzadziej spotykana 

śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum), którą zaobserwowano nad rzeką Ilanką.
181

 

Wilgotne łąki, szczególnie łąki kaczeńcowe i trzęślicowe, są miejscem występowania 

storczyków z rodzaju Dactylorhiza.
182

 Na terenie gminy Rzepin oraz Nadleśnictwa Cybinka 

występuje kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), kukułkę szerokolistną (Dactylorhiza 
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majalis
 

), kruszczyk błotny (Epipactis palustris) oraz wątlik błotny (Hammarbya 

paludosa).
183

 Dodatkowo dla terenu Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, gminy Cybinka 

oraz PLH „Ujście Ilanki” jest występowanie kukułki plamistej (Dactylorhiza maculata), 

kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine) i listery jajowatej (Listera ovata)
 184

 
185

 
186

 

lipiennik Loesela (Liparis loeselii)
187

 
188

 
189

 

Podczas licznych inwentaryzacji przyrodniczych na terenie całego powiatu odnotowano 

również wiele innych, cennych gatunków roślin. Na obszarze gminy Ośno Lubuskie takie 

gatunki chronione jak: kłoć wiechowata (Cladium mariscus), dziurawiec nadobny 

(Hypericum pulchrum), bagno zwyczajne (Ledum palustre), szafirek miękkolistny (Muscari 

comosum) oraz pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
 190

 odnotowany również na 

terenie Nadleśnictwa Cybinka. Tam odkryto ponadto występowanie goździka pysznego 

(Dianthus superbus) oraz rosnące również w innych częściach powiatu przylaszczkę 

pospolitą (Hepatica nobilis) oraz cis pospolity (Taxus baccata).
191

 Na terenie gminy Rzepin 

odnotowano występowanie pajęcznicy liliowatej (Anthericum liliago).
192

 Natomiast na 

terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego grzybienie północne (Nymphaea candida) oraz 

konitrut błotny Grattiola officinalis.
193

 

Spośród gatunków częściowo chronionych na terenie powiatu spotykana jest konwalia 

majowa (Convallaria majalis), grążel żółty (Nuphar lutea), grzybienie białe (Nymphaea 

alba), kruszyna pospolita (Frangula alnus) bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata) oraz 

bluszcz pospolity (Hedera helix).
 194

 
195

 
196

 
197

 
198

 Należy również wymienić torfowiec 

kończysty (Sphagnum fallax) oraz barwinek pospolity (Vinca minor).
199

 
200
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Podkreślić należy, że flora powiatu słubickiego nie została dokładnie zbadana oraz, że 

niemożliwe jest aby odnotować wszystkie gatunki rosnące na tym terenie. Ponadto 

występowanie poszczególnych gatunków może być zmienne i zależy od lokalnych 

warunków siedliskowych, które również są zmienne. Nie można wykluczyć, a nawet należy 

podejrzewać, że gatunki przypisane konkretnemu terenowi w obrębie powiatu mogą 

występować również poza nim. 

FAUNA 

Na obszarze powiatu słubickiego spotykane są liczne gatunki ściśle chronionych 

bezkręgowców. Wiele z nich zostało odnotowanych podczas bardzo szczegółowej 

inwentaryzacji przyrodniczej terenu Nadleśnictwa Cybinka, która oprócz rzadko 

spotykanych zwierząt, wspomina o nawet bardzo pospolitych i często spotykanych na terenie 

powiatu gatunkach. Do chronionych bezkręgowców spotykanych na terenie opracowania 

można zaliczyć między innymi pijawkę lekarską (Hirudo medicinalis), biegacza 

zielonozłotego (Carabus auronitens), biegacza fioletowego (Carabus violaceus), borodzieja 

próchnika (Ergates faber), trzmiele (Bombus spp.).
201

 Przepych kwitnących łąk, w 

szczególności w dolinach rzek, przyciąga do siebie mnóstwo kolorowych motyli oraz ważek. 

Można tam spotkać zerwończyka nieparka (Lycaena dispar), strzępotka soplaczka 

(Coenonympha tullia), trzeplę zieloną (Ophiogomphus cecilia) odnotowaną również na 

terenie PLC „Ujście Warty”, straszkę północną (Sympecma paedisca), żagnicę zieloną 

(Aeshna viridis), modraszka nausitousa (Maculinea nausithous) oraz modraszka telejusa 

(Maculinea teleius).
 202

 
203

 
204

 W rzekach Pliszce i Ilance oraz zbiornikach „Rynny Jezior 

Rzepińskich” można spotkać poczwarówkę zwężoną (Vertigo angustior), poczwarówkę 

jajowatą (Vertigo moulinsiana) oraz należącą do ważek zalotkę większą (Leucorrhinia 

pectoralis), 
205 206

 
207
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Stare dęby, których pojedyncze okazy lub grupy można spotkać na terenie całego powiatu 

(często objęte ochroną w formie pomnika przyrody), są siedliskiem życia ściśle chronionych 

owadów saproksylicznych, ksylofagicznych, wśród których szczególnie wylicza się jelonka 

rogacza (Lucanus cervus), pachnicę dębowa (Osmoderma spp.) oraz kozioroga dębosza 

(Cerambyx cerdo).
208

 
209

 
210

 

Na terenie Nadleśnictwa Cybinka odnotowano takie gatunki chronionych ryb jak minóg 

rzeczny (Lampetra fluviatilis), minóg strumieniowy (Lampetra planeri), piekielnica 

(Alburnoides bipunctatus), różanka (Rhodeus sericeus), strzebla błotna (Eupallasella 

percnurus), śliz (Barbatula barbatula) i koza (Cobitis taenia).
211

 Część z tych gatunków jest 

wymieniana również w standardowych formularzach danych Natura 2000 dla obszarów 

„Ujście Ilanki” oraz „Dolina Pliszki” i innych. Są to gatunki występujące w czystych wodach 

tych niewielkich rzek.
212

 
213

 Dodatkowo w rzece Pliszce zaobserwowano głowacza 

białopłetwego (Cottus gobio).
 214

 

Na obszarze powiatu występują również liczne gatunki płazów (wszystkie są ściśle 

chronione), wśród których wymienić można kumaka nizinnego (Bombina bombina), 

grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo 

viridis), ropucha paskówka (Bufo calamita), rzekotka drzewna (Hyla arborea), traszka 

zwyczajna (Triturus vulgaris), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),  żaba jeziorkowa 

(Rana lessonae), żaba śmieszka (Rana ridibunda), żaba trawna (Rana temporaria), żaba 

moczarowa (Rana arvalis), żaba wodna (Rana esculenta).
 215

 
216

 
217

 
218

 

Kolejną grupą kręgowców mających ważne ostoje w powiecie słubickim są gady. Często 

można spotkać tu padalca (Anguis fragilis), zaskrońca (Natrix natrix) oraz jaszczurkę zwinkę 

(Lacerta agilis) i jaszczurkę żyworodną (Lacerta vivipara). Na terenie gminy Słubice, 

                                                           
208

 A. Jermaczek, A. Wiaderny, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski. Inwentaryzacja 
przyrodnicza gminy Ośno Lubuskie. Klub Przyrodników Pracownia Ochrony Przyrody, Świebodzin 2007. s. 13. 
209

 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, Nadleśnictwo Cybinka, Cybinka 2005, s.35-46. 
210

 Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080011 „Dolina Pliszki” 
211

 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, Nadleśnictwo Cybinka, Cybinka 2005, s.35-46. 
212

 Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080015 „Ujście Ilanki” 
213

 Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080049 „Rynna Jezior Rzepioskich” 
214

 Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080011 „Dolina Pliszki” 
215

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt 
216

 A. Jermaczek, A. Wiaderny, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski. Inwentaryzacja 
przyrodnicza gminy Ośno Lubuskie. Klub Przyrodników Pracownia Ochrony Przyrody, Świebodzin 2007. s. 13. 
217

 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, Nadleśnictwo Cybinka, Cybinka 2005, s.35-46. 
218

 Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080005 „Torfowisko Młodno” 



64 
 

Rzepin i Cybinka występuje liczna populacja żółwia błotnego (Emys orbicularis) oraz 

gniewosza plamistego (Coronella austriaca). Dla obu gatunków, populacja w gminie jest 

jedną z liczniejszych w Polsce Zachodniej.
219

 
220

 
221

 
222

Inwentaryzacja Nadleśnictwa Cybinka 

wykazała występowanie na jego terenie żmii zygzakowatej (Vipera berus).
223

 

Powiat słubicki, ze względu na częściowe usytuowanie w dolinie dużej rzeki nizinnej, jaką 

jest Odra, oraz ze względu na stosunkowo dużą ilość jezior i mniejszych zbiorników wodnych 

jest ważną ostoją ptaków, szczególnie ptaków wodno-błotnych, zarówno lęgowych, jak i 

przelotnych. Zimą zatrzymują się tu łabędzie krzykliwe (Cygnus cygnus), gęsi (Anser spp.) i 

liczne kaczki. Wśród zimujących czapli siwych spotkać można czaplę białą. Jeziora i 

mniejsze zbiorniki są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków, jak występujący tu 

dość licznie gągoł (Bucephala clangula). Nad Odrą, miejszymi rzekami oraz innymi 

zbiornikami spotkać można zimorodka (Alcedo atthis). Na terenie powiatu gniazdują żurawie 

(Grus grus), które w okresie przelotów tworzą tu stada liczące setki osobników, spotykane na 

polach uprawnych i w miejscach zabagnionych gdzie żerują i nocują.
224

 Ekosystemy wodne 

są dogodnym miejscem żerowania bielika (Haliaetus albicilla) oraz bociana czarnego 

(Ciconia nigra), który gniazduje we wszystkich Nadleśnictwach naszego powiatu, gdzie ma 

tworzone strefy ochronne.
225

 
226

 
227

 Nad Odrą, w okolicach Słubic i w rejonie jezior w pobliżu 

Ośna Lubuskiego spotykany jest rybołów (Pandion haliaetus)
228

 
229

, jednak nie ma danych o 

jego gniazdowaniu w okolicy. Licznie gniazdującym na terenie powiatu i doskonale 

rozpoznawanym przez mieszkańców ptakiem jest bocian biały (Ciconia ciconia). Najmniej 

licznie gniazduje na obszarze gminy Ośno Lubuskie.
230
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Ornitofauna powiatu słubickiego jest bogata i obfituje w liczne gatunki, które są zaliczane do 

gatunków pospolitych, a mimo to są ściśle chronione.
231

 Inwentaryzacja przyrodnicza 

Nadleśnictwa Cybinka wykazała występowanie na jego terenie licznych gatunków, które są 

spotykane również na pozostałym obszarze opisywanego powiatu.
232

 
233

 Na szczególną 

uwagę zasługuje dzięcioł średni (Dendrocopos medius), który choć występuje nielicznie w 

wiekowych drzewostanach dębowych całego powiatu, licznie gniazduje w jednej z 

największych ostoi na Ziemi Lubuskiej, czyli w Rezerwacie Przyrody „Łęgi koło Słubic”.
234

 

235
 W lasach można spotkać również najliczniejszego i najbardziej pospolitego dzięcioła 

dużego (Dryocopus major), dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), który w lasach 

bukowych warunkuje występowanie gołębia siniaka (Columba oenas)
236

, dzięcioła zielonego 

(Picus viridis), dzięcioła zielonosiwego (Picus canus) oraz dzięciołka (Dryocopus minor) i 

krętogłowa (Jynx torquilla).
237

 

Stosunkowo często spotykanymi ptakami drapieżnymi są kania ruda i czarna, których 

występowanie odnotowano m.in. w licznych obszarach Natura 2000
238

 
239

 na terenie powiatu. 

Ptakami preferującymi tereny otwarte, szczególnie w dolinie Odry są błotniaki: stawowy 

(Circus aeruginosus) i zbożowy (Circus cyaneus)
240

 
241

. Inne ptaki z tej grupy występujące w 

obrębie powiatu to jastrząb (Accipiter genitilis), krogulec (Accipiter nisus), trzmielojad 

(Pernis apivorus). Z racji niskiego stopnia zalesienia gminy Górzyca (23%) i Słubice (38 %) 

gatunki te mogą być rzadziej spotykane. Powszechnym i licznym ptakiem drapieżnym jest 

pustułka (Falco tinnunculus).  

Spośród ptaków siewkowych, na terenie powiatu występują m.in. brodziec samotny (Tringa 

ochropus), czajka (Vanellus vanellus), kszyk (Gallinago gallinago), kulik wielki (Numenius 

arquata), rybitwa czarna (Chlidonias niger), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), sieweczka 
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rzeczna (Charadrius dubius), kulik wielki (Numenius arquata). Nad Pliszką i Ilanką można 

spotkać latem pliszkę górską (Motacilla cinerea), a zimą pluszcza (Cinclus cinclus). Wśród 

ptactwa wodnego można wymienić kaczki, np. cyrankę (Anas querquedula), płaskonosa 

(Anas clypeata), rożenieca (Anas acuta) oraz świstuna (Anas penelope), perkozy, np. 

perkozka (Tachybaptus ruficollis) czy perkoza rdzwoszyjego (Podiceps grisegena).  

Występują tu takie chruściele jak derkacz (Crex crex), kokoszka wodna (Gallinula 

chloropus), wodnik (Rallus aquaticus) czy kropiatka (Porzana porzana). Na terenach 

otwartych z ciernistymi krzewami gniazdują gąsiorki (Lanius collurio), jarzębatki (Sylvia 

nisoria) oraz srokosze (Lanius excubitor). Wciąż licznie spotykanym w miastach ptakiem 

jest jerzyk (Apus apus).
242

 
243

 
244

 
245

 
246

 
247

 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej Nadleśnictwa Cybinka odnotowano różne gatunki 

nietoperzy, w tym borowiaczka (Nyctalus leisleri), borowca wielkiego (Nyctalus noctula), 

gacka brunatnego (Plecotus auritus), karlika malutkiego (Pipistrellus pipistrellus), mroczka 

późnego (Eptesicus serotinus), nocka dużego (Myotis myotis), nocka Natterera (Myotis 

nattereri), nocka rudego (Myotis daubentoni).
248

 Gatunki te obserwowano również na innych 

terenach 
249

 Na terenie PLC „Ujście Warty” występuje również nocek Bechsteina (Myotis 

bechsteinii).
250

 A na terenie PLH „Dolina Pilszki” mopek (Barbastella barbastellus).
251

 

Przynajmniej część wymienionych gatunków występuje również w pozostałym terenie 

powiatu.
252

 

Poza nietoperzami na terenie powiatu słubickiego występują takie chronione ssaki jak 

gronostaj (Mustela erminea), łasica (Mustela nivalis), ryjówka aksamitna (Sorex araneus), 

ryjówka malutka (Sorex minutus), rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens), które 
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zinwentaryzowano na terenie Nadlesnictwa Cybinka, ale można je spotkać również na 

innych terenach.
253

 

Na terenie ostoi „Dolina Pliszki” odnotowano obecność wilka (Canis lupus).
254

 

Podczas inwentaryzacji Nadleśnictwa Cybinka odnotowano gatunki zwierząt częściowo 

chronionych, takie jak mrówka ćmawa (Formica polyctena) i mrówka rudnica (Formica 

rufa), które budują bardzo okazałe kopce, często spotykane w lasach całego powiatu. 

Chronione są ze względu na rolę jaką pełnią w ekosystemie.
255

 Do tej grupy zaliczają się 

również ślimak winniczek (Helix pomatia), czapla siwa (Ardea cinerea), bóbr europejski 

(Castor fiber), wydra (Lutra lutra), badylarka (Micromys minutus), karczownik (Arvicola 

terrestris).
256

 Są to gatunki spotykane również w pozostałej części powiatu.
257

 Szczególnie 

często i powszechnie spotykany jest bóbr europejski, ślimak winniczek oraz czapla siwa.
258
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GATUNKI OBCE 

Inwazja gatunków obcego pochodzenia jest uważana za jeden z najpoważniejszych 

problemów współczesnej ochrony przyrody. Mimo, że naturalne ekosystemy uważa się za 

bardziej odporne na wystąpienie tego zjawiska, to w żadnym miejscu na Ziemi najcenniejsze 

przyrodniczo obszary nie są całkowicie wolne od gatunków obcych.
259

 Gatunki inwazyjne 

zajmują siedliska i wypierają rodzimą florę. Różnorodność biologiczną naszych 

ekosystemów zajmują jednogatunkowe połacie roślin. 

W lasach gminy Ośno, oprócz gatunków rodzimych, spotkać można sztucznie wprowadzone 

obce gatunki drzew i krzewów, jak robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), dąb czerwony 

(Quercus rubra), czeremcha amerykańska (Padus serotina), czy kasztan jadalny (Castanea 

sativa).
260

 Oprócz gatunków wymienionych w inwentaryzacji Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, 

powszechnie spotykanymi obcymi gatunkami na terenie powiatu słubickiego, są niecierpek 

drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) i późna 

(Solidago gigantea), klon jesionolistny (Acer negundo), barszcz Sosnowskiego (Heracleum 

sosnowskyi), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), słonecznik bulwiasty (Helianthus 

tuberosus) czy rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica).
261

 

Inwazyjne gatunki fauny w znaczny sposób oddziałują na siedlisko i rodzimą faunę, 

wpływając niekorzystnie na stan liczebny, zdrowotność innych gatunków.
262

 Wśród 

gatunków obcej fauny na terenie powiatu powszechnie spotykany jest szop pracz (Procyon 

lotor).
263

 Na obszarze powiatu występują również jenot (Nyctereutes procyonoides), norka 

amerykańska (Neovison vison)
 264

 oraz najprawdopodobniej rak pręgowany (Orconectes 

limosus), żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans), piżmak (Ondatra zibethicus). 

Gatunkiem obcym jest również występujący w lasach daniel (Dama dama).
265

 
266
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PODSUMOWANIE – WSKAŹNIK JAKOŚCI 

O wysokiej jakości środowiska przyrodniczego powiatu świadczy objęcie ochroną 

obszarową znacznej (39,7%) jego powierzchni. Wartość przyrodniczą tych terenów 

podkreśla nakładanie się różnych form ochrony obszarowej. Na szczególnie cenne tereny, 

oprócz krajowych form ochrony przyrody, nałożono ochronę europejską w formie obszarów 

Natura 2000. Trzeba jednak podkreślić, że obszary Natura 2000 w większości znacznie 

przekraczają powierzchnią rodzime formy ochrony. Dodatkowo ostoje Natura 2000 obejmują 

ochroną cenne siedliska nie chronione w żaden inni sposób. Tak jest w przypadku cennych 

siedlisk małych rzek, charakteryzujących się niewielkim stopniem przekształcenia, jakimi są 

Pliszka i Ilanka.  

Należy zauważyć, iż najcenniejsze obszary, czyli te objęte ochroną, to tereny obejmujące 

ekosystemy wodne, podmokłe oraz krajobraz związany z wodą płynącą bądź stojącą. W 

dolinie rzeki Warty położony jest Park Narodowy „Ujście Warty”. Najcenniejsze fragmenty 

Doliny Środkowej Odry ochroną obejmują Krzesiński Park Krajobrazowy oraz PK „Ujście 

Warty”. Również większość obszarów Natura 2000 chroni siedliska rzek, torfowisk i 

zbiorników wodnych. To samo dotyczy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 

obszarów chronionego krajobrazu. Taki stan rzeczy wynika z małej dostępności tych terenów 

i przez to niewielkiego stopnia przekształcenia przez człowieka. Wyjątek stanowi Rezerwat 

Przyrody „Pamięcin”, który powstał dla ochrony muraw kserotermicznych, i który leży w 

obrębie PK „Ujście Warty” oraz PLC „Ujście Warty”.  

Największą różnorodnością form ochrony przyrody, a więc najwyższą jakością środowiska 

przyrodniczego, cechują się gminy leżące nad rzeką Odrą, czyli gmina Cybinka, Słubice oraz 

Górzyca. Cenne siedliska obecne w strefie jej zalewów oraz podmokłe łąki i lasy odcięte od 

zalewów wałem przeciwpowodziowym, są miejscem występowania chronionych gatunków 

fauny i flory. Na uwagę zasługują również cenne siedliska rzek Ilanki i Pliszki na południu 

gminy Słubice i północy gminy Cybinka. Cenne enklawy przyrody leżące poza dolinami rzek 

zostały objęte ochroną rezerwatową lub w formie użytków ekologicznych. Wysoką jakością 

środowiska przyrodniczego cechuje się również gmina Rzepin w rejonach doliny rzeki Ilanki 

oraz w rejonie rynny jezior śródleśnych, objętych ochroną Natura 2000 oraz przez użytek 

ekologiczny. W gminie Ośno Lubuskie najcenniejszym obszarem jest rynna jezior na zachód 

od miasta oraz obszar wokół rzeki Lenki. Tereny te zostały objęte ochroną o niskiej randze 

(Zespół przyrodniczo-Krajobrazowy). W opinii autora tereny te zasługują na objecie ochroną 
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w formie parku krajobrazowego. Działania w tym kierunku wiążą się jednak z dużymi 

kosztami i procedurą administracyjną. Ponieważ sam rejon jezior nie jest zagrożony, ze 

względu na usytuowanie w obniżeniu terenu i małą dostępność, ustanowienie na tym terenie 

Parku krajobrazowego nie jest konieczne dla jego ochrony. Na terenie gminy Ośno Lubuskie 

nie wyznaczono do tej pory obszarów Natura 2000 co świadczy o niewielkiej wartości 

przyrodniczej występujących tam siedlisk oraz braku cennych ostoi cennych gatunków 

zwierząt. 

Najniższą jakością na terenie całego powiatu charakteryzują się nasadzone, jednogatunkowe 

plantacje sosnowe o małej różnorodności fauny i flory. Dzięki nasadzaniu urozmaiconej 

mieszanki gatunków na terenach nadleśnictw sytuacja ulega systematycznej poprawie. 

Na jakość środowiska przyrodniczego wpływa również postępująca mechanizacja rolnictwa, 

zanik miedz, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Prowadzi to zmniejszenia różnorodności 

biologicznej regionu oraz zmniejszenia łączności krajobrazowej, gdyż wymienione formy 

krajobrazowe pełnia funkcję korytarzy ekologicznych. 

Formy ochrony przyrody wpływają na mnogość występowania gatunków chronionych fauny 

i flory. Najliczniejsza i najbardziej rozpoznana jest gromada ptaków. Są to głównie gatunki 

związane z wodą i terenami podmokłymi. Na podkreślenie zasługują również chrząszcze 

żyjące w martwym bądź obumierającym drewnie, głównie dębach, które są często chronione 

w formie pomników przyrody. Powiat słubicki jest również cenną ostoją dla żółwia błotnego 

i gniewosza plamistego. Ponieważ poszczególne tereny powiatu nie zostały 

zinwentaryzowane z jednakową intensywnością nie możemy przypisywać występowania 

poszczególnych gatunków do gmin lub nadleśnictw. Stwierdzenie to dotyczy również flory 

powiatu, której bogactwo powiększa się wraz z dokładnością wykonywanej inwentaryzacji 

przyrodniczej. Część wykazów chronionych gatunków zwierząt i roślin skupia się jedynie na 

tych rzadko występujących. Inwentaryzacja zrobiona na użytek Programu Ochrony Przyrody 

Nadleśnictwa Cybinka wykazała występowanie również pospolicie występujących gatunków 

chronionych. Z wysokim prawdopodobieństwem można szacować, iż gatunki te występują 

również na pozostałym terenie powiatu. 

Na wskaźnik jakości środowiska przyrodniczego wpływa również występowanie obcych 

gatunków, które w wielu przypadkach można uznać za inwazyjne. Rozprzestrzenianie się 
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tych gatunków wpływa negatywnie na bogactwo fauny i flory naszego powiatu gdyż poprzez 

konkurencję wypiera rodzime gatunki z naszych terenów. 

REKOMENDACJE 

1. Systematyczna inwentaryzacja przyrodnicza całego powiatu, w szczególności 

stanowiska występowania cennych gatunków fauny i flory – przynajmniej raz na 10 

lat. Pozwoli to na zaobserwowanie trendów różnorodności biologicznej na tym 

terenie.  

2. Systematyczna walka z gatunkami inwazyjnymi, w szczególności inwazyjnych roślin, 

jak barszcz Sosnowskiego, rdestowiec ostrokończysty oraz klon jesionolistny. 
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WSKAŹNIK JAKOŚCI ŚRODOWISKA LEŚNEGO 

Lasy są dobrem ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia człowieka. Lasy  spełniają w sposób 

naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje, z których najważniejsze to:
267

  

 funkcje przyrodnicze (ochronne), wyrażające się m.in. korzystnym wpływem lasów na 

kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, regulację obiegu wody w przyrodzie, 

przeciwdziałanie  powodziom, lawinom i osuwiskom, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu 

przed stepowieniem, tworzą odrębny ekosystem, są obiektem badań naukowych;  

 funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegające głównie na zdolności do odnawialnej produkcji 

biomasy, w tym przede wszystkim drewna i użytków ubocznych, a także realizacji racjonalnej 

gospodarki łowieckiej, dostarczają surowców niedrzewnych w postaci grzybów, jagód czy ziół;  

 funkcje społeczne, które m.in. kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla 

społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy i zapewniają rozwój edukacji ekologicznej 

społeczeństwa. 

WSKAŹNIK ZALESIENIA 

Powiat słubicki charakteryzuje się znacznym stopniem zalesienia - 46852,4 ha co stanowi 46,9% 

powierzchni powiatu. Lasy są więc na tym terenie niezmiernie ważnym składnikiem 

środowiska naturalnego. Najwyższy wskaźnik lesistości odnotowano w gminach Cybinka 

(obszar wiejski – 60,1%) i Ośno Lubuskie (obszar wiejski – 53,9%), a najniższy w mieście 

Słubice (6,3%).
 
 

Powierzchnia gruntów leśnych w powiecie wynosi 48387,8 ha: 

- gmina Słubice – 7111,2 ha 

- gmina Rzepin – 10219,9 ha (>50%) 

- gmina Ośno Lubuskie – 10590,3 ha (>50%) 

- gmina Cybinka – 17098,9 ha (>50%) 

- gmina Górzyca – 3367,5 ha
268

 

Nadzór nad lasami powiatu słubickiego pełnią trzy nadleśnictwa. Nadleśnictwa Ośno Lubuskie i 

Cybinka jedynie częściowo wchodzą w skład powiatu słubickiego, natomiast Nadleśnictwo Rzepin w 
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całości wchodzi w jego granice. 75,6 % powierzchni Nadleśnictwa Cybinka należy do Gminy 

Cybinka. Nadleśnictwo Ośno Lubuskie w 66,2% pokrywa się z powiatem.  

Tabela 1. Udział powierzchni poszczególnych nadleśnictw w powiecie słubickim
269

 
270

 
271

 

Nadleśnictwo powierzchnia ogółem (ha) powierzchnia lasów (ha) 

Ośno Lubuskie 12 426,00 11 883, 56 

Cybinka 17 070,05 16 903,04 

Rzepin 18 587,46 17 780,08 
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WSKAŹNIK NATURALNOŚCI SKŁADU GATUNKOWEGO DRZEWOSTANU 

Lasy powiatu słubickiego wchodzą w skład zachodniej części Puszczy Lubuskiej, zwanej 

Puszczą Rzepińską. Z uwagi na dość słabe warunki siedliskowe w hodowli lasu preferuje się 

mało wymagającą sosnę Pinus sylvestris.
272

 Gatunek ten dominuje w lasach Polski jak i 

powiatu słubickiego (Tab. 2). W większości są to nasadzone plantacje monokulturowe 

ponieważ gatunek ten jest preferowany przez przemysł drzewny.
273

 Drugim w kolejności 

najczęściej występującym gatunkiem, w szczególności w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie, jest 

dąb. Zachowane w jego rejonie stare drzewostany dębowe Quercus sp. ( z dębem 

bezszypułkowym) świadczą, o tym że występują tu odpowiednie warunki dla tegoż gatunku. 

Potwierdza to fakt że w ostatnich latach udział dębu w składzie gatunkowym Nadleśnictwa 

drzewostanach zwiększa się. 
274

 Gatunkami o znaczącym udziale w drzewostanie są również 

brzoza Betula pendula, sadzona na skrajach plantacji sosnowych, oraz olcha czarna Alnus 

glutinosa porastająca tereny podmokłe. W Nadleśnictwie Rzepin znaczący udział mają 

również drzewostany zbudowane przez buka Fagus sylvatica oraz przez robinię akacjową 

Robinia pseudoacacia. (Tab. 2). 

Tabela 2. Struktura gatunkowa drzewostanów w poszczególnych nadleśnictwach.
275

 
276

 
277

 

GATUNEK N. Rzepin N. Ośno Lubuskie N. Cybinka 

sosna 89,1 87,4 92,8 

świerk <0,9 0,1 0,2 

dąb 3,4 7,0 1,8 

brzoza 1,8 3,5 1,0 

buk 1,4 0,1 0,2 

olcha 1,8 1,5 2,1 

modrzew <0,9 0,1 0,2 

osika <0,9 0,3 - 

akacja 1,6 - 1,5 

 

Pod względem ilości gatunków drzewostany leśne powiatu słubickiego należą do 

przeciętnych. W Nadleśnictwie Rzepin drzewostany trzy i więcej gatunkowe zajmują tu ok. 

16% powierzchni. Daje się też zauważyć różnicę pomiędzy obrębami Nadleśnictwa. Obręb 

Rzepin jest uboższy pod względem bogactwa gatunkowego. Drzewostany trzy i więcej 
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gatunkowe zajmują tu ok. 11% powierzchni, natomiast w obrębie Słubice ich udział wynosi 

przeciętnie ok. 21%.
278

 Również Nadleśnictwie Cybinka przeważają drzewostany 

jednogatunkowe (63,0 %). Mniejszą grupę stanowią  drzewostany dwugatunkowe (23,4 %). Z 

pozostałych najliczniej występują d-stany trzygatunkowe (7,8 %). Biorąc pod uwagę żyzność 

i zdolność produkcyjną gleb oraz potencjalną roślinność naturalną, dominacja drzewostanów 

z panującą sosną w świetle obowiązujących składów gatunkowych jest właściwa, jednak w 

wielu wypadkach nie odzwierciedla w pełni całego bogactwa gatunkowego.
279

 Drzewostany 

wielogatunkowe w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie występują na niewielkich powierzchniach, 

przez co ich znaczenie gospodarcze jest niewielkie.
280

 

W przyszłości stan drzewostanów pod względem ilości gatunków w składzie gatunkowym 

będzie  dużo lepszy od obecnego, a to dzięki stale zwiększającej się  liczbie i ilości różnych 

gatunków w odnowieniach i zalesieniach, a w przypadku właściwego bogactwa gatunkowego 

będzie ulegał powolnej ale ciągłej poprawie dzięki wzbogacaniu lasu gatunkami 

odpowiednimi dla drzewostanów zbliżonych do naturalnych.
281

 Proces wzbogacania 

gatunkowego drzewostanów jest widoczny już dziś. Najczęściej spotykane monokultury 

sosnowych nasadzeń stopniowo zmieniają się w lasy o strukturze zbliżonej do naturalnej. 
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WSKAŹNIK ZGODNOŚCI SKŁADU GATUNKOWEGO DRZEWOSTANU Z 

SIEDLISKIEM 

Zgodność składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem to wskaźnik naturalności 

ekosystemów leśnych.
282

 W zależności od siedliska na danym obszarze wykształca się inna 

roślinność, która jedynie bez ingerencji człowieka osiągnęłaby ona stan naturalny, 

odpowiadający siedlisku. 

 

Rysunek 1. Potencjalna roślinność naturalna oraz zdjęcie lotnicze powiatu słubickiego. 

  

 

Źródło: J. M. Matuszkiewicz Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna Polski) 

IGiPZ PAN, Warszawa 2008.  oraz 

https://www.google.pl/maps/@52.3455657,14.9939254,66544m/data=!3m1!1e3 , 10.07.2014r.  
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Z zamieszczonej mapy potencjalnej roślinności naturalnej wynika, że niemal cały obszar powiatu 

słubickiego powinny porastać lasy. Znaczną część terenu wysoczyzny zajmuje siedlisko 

subatlantyckiego boru sosnowego świeżego Leucobryo -Pinetum oraz wyspowo siedlisko 

kontynentalnego boru mieszanego Querco - Pinetum. Żyźniejsze gleby w warunkach naturalnych 

porastałyby zbiorowiska grądu środkowoeuropejskiego Galio - Carpinetum oraz świetlistej dąbrowy 

subkontynentalnej Potentillo - Quercetum. Dolina Odry to siedlisko łęgów wierzbowych Salicetum 

albae i topolowych Populetum albae , a także łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych Ficario - 

Ulmetum  oraz jesionowo-olszowych Fraxino - Alnetum i olsów. Łęgi jesionowo-olszowe powinny 

również porastać podmokłe doliny małych rzek – Pliszki i Ilanki (Rys. 1). 

Na zdjęciu lotniczym powiatu wyraźnie zauważamy rolnicze zagospodarowanie doliny Odry. W 

wyniku odgrodzenia wałami przeciwpowodziowymi oraz zmeliorowania terenu doliny, osuszono 

grunt i przystosowano do upraw rolnych oraz przeznaczono na łąki kośne i pastwiska. Jedynie w 

okolicy Słubic pozostawiono lasy o charakterze lasu łęgowego dębowo-wiązowo-jesionowego, które 

objęto ochroną rezerwatową oraz w ramach sieci Natura 2000. Część lasu leżącą w międzywalu, wciąż 

zalewaną podczas wysokiego stanu wód Odry, można uznać za zbiorowisko zbliżone do naturalnego 

(Rys. 1). Lasy porastające zawale przekształciły się w grąd środkowoeuropejski o łęgowej genezie.
283

 

Na terenach otwartych leżących w międzywalu wykształciły się żyzne, ekstensywne, łąki zalewowe z 

rzędu Arrhenatheretalia oraz zbiorowiska pastwisk. 
284

  

Teren wysoczyzny czyli poza doliną rzeki i strefy zalewów zajmują lasy będące, w głównej 

mierze, pod zarządem Lasów Państwowych oraz tereny otwarte użytkowane rolniczo i 

nieużytki rolne.  

W Polsce lasy występują w zasadzie na terenach o najsłabszych glebach, co znajduje 

odzwierciedlenie w układzie typów siedliskowych. W strukturze siedliskowej lasów 

przeważają siedliska borowe, występujące na 51% powierzchni lasów; siedliska lasowe 

zajmują 49%.
285

 Taką samą tendencję można zaobserwować na terenie powiatu słubickiego. Z 

porównania mapy potencjalnej roślinności naturalnej oraz zdjęcia lotniczego powiatu można 

wnioskować, że siedlisko subatlantyckiego boru sosnowego świeżego oraz kontynentalnego 

boru mieszanego porastają lasy (Rys. 1), w których dominuje sosna zwyczajna (Tab. 2). 
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Głównym siedliskiem występowania tych zespołów są ubogie podłoża świeże, piaszczyste 

różnego pochodzenia.
286

 

W okolicach Ośna Lubuskiego lasy liściaste w tym grądy, olsy, łęgi jesionowe występują w 

okolicach jezior i to właśnie tam nadają krajobrazowi niepowtarzalny charakter.
287

  

Kolejną obserwacją wynikającą z porównania jest wyżej zamieszczonych map są tereny 

otwarte użytkowane rolniczo na terenie potencjalnego występowania grądu i świetlistej 

dąbrowy (Rys. 1). Grąd jest wielogatunkowym lasem liściastym żyznych siedlisk świeżych i 

umiarkowanie wilgotnych. Ważnymi gatunkami budującymi drzewostan są dąb, grab, lipa 

drobnolistna, jawor, osika, brzoza brodawkowata, buk, klon polny, jesion. Warstwa krzewów 

pokrywa aż 1/3 powierzchni, a najważniejszymi gatunkami są leszczyna, podrost klonu, 

grabu, lipy i innych, rzadziej kruszyna, trzmielina, jabłoń, jarzębina, czeremcha. Świetlista 

dąbrowa jest lasem niemal czysto dębowym. Z powodu zagospodarowania lasów obok dębów 

częstym składnikiem drzewostanu bywa sosna i brzoza brodawkowata. W domieszce mogą 

występować także osika, lipa i garb. W warstwie krzewów podrost lipy, leszczyna, trzmielina 

i inne. Jest to zbiorowisko bogate florystycznie. Jeden z najbogatszych zespołów leśnych w 

naszym kraju.
288

 W Polsce większość  siedlisk  zajmowanych  niegdyś  przez  te  zbiorowiska  

została  odlesiona  i  zamieniona  na  pola  uprawne. Występowanie  grądów  ograniczone  

zostało do niewielkich fragmentów istniejących dziś uroczysk, charakteryzujących się silnie 

urozmaiconą rzeźbą, bądź do powierzchni wewnątrz zwartych kompleksów leśnych  

otoczonych  siedliskami  borowymi.  Zaledwie 0,85% powierzchni istniejących lasów zajmują 

grądy, a stanowi to 0,24% powierzchni kraju.
289

 Na terenie powiatu słubickiego niewielkie 

pozostałości tych drzewostanów obserwujemy w lasach i wyspach środowiskowych jakimi są 

zadrzewienia śródpolne. W kierunku grądu przekształcił się również las łęgowy, odcięty od 

regularnych zalewów wałem przeciwpowodziowym, objęty ochroną w ramach rezerwatu 

„Łęgi koło Słubic”.
290

 

Struktura drzewostanów Nadleśnictwa Cybinka nie odpowiada w pełni żyzności siedlisk. 

Najwięcej jest drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem – 81,6 %. Dość 

dużo jest drzewostanów o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z siedliskiem – 16,1 %. 

Drzewostanów niezgodnych jest tylko 2,3 %, z czego 1,9 % - to drzewostany niezgodne 
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obojętne i 0,4 % to drzewostany niezgodne negatywne.
291

 W lasach Nadleśnictwa Rzepin 

przeważa pierwszy stopień zgodności (ok. 60%). Drzewostanów niezgodnych z jest niecałe 

4%. Porównując dwa obręby, można stwierdzić, że drzewostanów o najwyższym stopniu 

zgodności jest najwięcej na obrębie Rzepin (ok. 70%). W obrębie Słubice drzewostanów o 

tym stopniu zgodności jest ok. 48%.
292

 Wysoki stopień zgodności składu gatunkowego 

drzewostanu z siedliskiem jest wynikiem nasadzeń sosnowych na obszarze potencjalnego 

występowania boru sosnowego świeżego i boru mieszanego.  Sosna jest gatunkiem, który 

naturalnie wchodzi w skład tych zbiorowisk roślinnych. Nie jest to jednak nigdy wyłączny gatunek w 

drzewostanie. W drzewostanie boru świeżego dominuje sosna zwyczajna z niewielkim udziałem 

brzozy brodawkowatej. Warstwę drzew w borze mieszanym  tworzą sosna i dąb szypułkowy, rzadziej 

bezszypułkowy, z domieszką brzozy brodawkowatej, graba w niższych warstwach, osiki.
293
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WSKAŹNIK STRUKTURY WIEKOWEJ DRZEWOSTANU 

Lasy o strukturze naturalnej, oprócz zgodnego z siedliskiem składu gatunkowego, cechują się również 

zaawansowanym wiekiem drzew budujących główne piętro drzewostanu.  

W wiekowej strukturze lasu dominują drzewostany III i IV klasy wieku, występujące odpowiednio na 

26,0 % i 18,9% powierzchni. Lasy w wieku powyżej 100 lat zajmują około 10 % powierzchni PGL 

Lasy Państwowe. Obserwuje się ciągłe zmniejszanie się powierzchni drzewostanów najmłodszych (I i 

II klasy wieku). Przyczyn tego trendu należy upatrywać m.in. w znacznym zmniejszeniu zalesień, 

ograniczaniu użytkowania rębnego (zmniejszeniu powierzchni odnowień) na korzyść wymuszonego 

stanem lasu użytkowania przedrębnego oraz wskazanym (m.in. względami ekologicznymi) 

zmniejszaniu powierzchni zrębów zupełnych. Następstwem zmniejszenia użytkowania rębnego jest 

wzrost powierzchni drzewostanów starszych. Powierzchnia drzewostanów w wieku powyżej 80 lat 

zwiększyła się z ok. 0,9 mln ha w 1945 r. do prawie 2 mln ha. W tym samym okresie przeciętny wiek 

drzewostanów w lasach wszystkich form własności wyniósł 56 lat (w Lasach Państwowych – 58 lat, a 

w lasach prywatnych – 47 lat).
294

  

W lasach powiatu słubickiego dominują drzewostany w III klasie wieku. Przeciętny wiek 

drzewostanów w Nadleśnictwie Rzepin wynosi 53 lata. Na terenie Nadleśnictwa Rzepin drugie z 

najliczniejszych są drzewostany w przedziale wiekowym 21-41 lat, z kolei na terenie Nadleśnictwa 

Ośno Lubuskie drzewostany w wieku 1-20lat. Fakt ten zaprzecza ogólnopolskiej tendencji 

zmniejszania powierzchni drzewostanów młodych. IV klasa wieku również należy do stosunkowo 

licznych w okolicznych lasach. W Nadleśnictwie Cybinka odnotowano największy odsetek 

drzewostanów starych – w wieku powyżej 80 lat (Tab. 3).   

Tabela 3. Struktura wiekowa drzewostanu nadleśnictw wchodzących w skład powiatu słubickiego.
295

 
296

 
297

 

Klasa wieku 
Powierzchnia w Nadleśnictwie w % 

Rzepin Ośno Lubuskie Cybinka 

I (1-20 lat) 14,2 18,7 14,5 

II (21-40 lat) 23,2 15,3 17,9 

III (41-60 lat) 28,3 27,3 26,1 

IV (61-80 lat) 15,3 17,0 16,1 

V(81 – 100 lat) 9,8 10,9 15,4 

VI (101 – 120 lat) 5,1 4,2 5,9 

VII i VIII (121 i 

wyżej) 

2,2 1,2 0,4 
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WSKAŹNIK NATURALNOŚCI STRUKTURY PIONOWEJ DRZEWOSTANU 

Naturalne drzewostany charakteryzują się również wielopiętrowością, czyli urozmaiconą 

budową piętrową z obecnością różnych pokoleń drzew. Typowe lasy dębowo-sosnowe są 

lasami o złożonej strukturze piętrowej, zwykle złożonej z trzech podwarstw. W silnie 

rozwiniętej warstwie krzewów dominują jarzębina, kruszyna, podrost gatunków z 

drzewostanu i leszczyna. Warstwa krzewów boru świeżego jest z reguły słabo zwarta, tworzą 

ją gatunki z drzewostanu oraz jarzębina, kruszyna, dąb, niekiedy buk i in.  
298

 Grąd odznacza 

się wyjątkowo bogatą strukturą. Warstwa drzew o dużym zwarciu dzieli się na 3-4 

podwarstwy.
299

 

Struktura pionowa drzewostanów powiatu słubickiego nie odbiega od przeciętnej dla Lasów 

Państwowych. Zdecydowanie dominują tu drzewostany jednopiętrowe, jednowiekowe, które 

w Nadleśnictwie Rzepin zajmują około 98% powierzchni leśnej. Na pozostałym obszarze 

występują drzewostany dwupiętrowe oraz w klasie odnowienia (KO) i klasie do odnowienia 

(KDO). Drzewostany w klasie KO i KDO zlokalizowane są głównie w obrębie Słubice. 

Drzewostanów trzypiętrowych oraz o budowie przerębowej nie stwierdzono.
300

 Taki stan 

rzeczy jest wynikiem wyżej wspomnianych nasadzeń jednowiekowych i jednogatunkowych, 

głównie sosnowych, które zdominowały Polskie lasy.
301

   

Jednak od pewnego czasu zauważa się pozytywne działania w tej kwestii. Polegają one na 

wzbogacaniu drzewostanów o prostej (jednopiętrowej) strukturze cienioznośnymi gatunkami, 

szczególnie tych na siedliskach najbogatszych.
302
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WSKAŹNIK ILOŚCI MARTWEGO DREWNA NA DNIE LASU 

Las o naturalnej strukturze charakteryzuje się również dużą ilością martwego drewna na jego 

dnie. O ile rola martwych drzew w obiegu pierwiastków w ekosystemie leśnym nie jest 

wielka, to mają one zasadnicze znaczenie dla utrzymywania bogactwa gatunkowego leśnej 

biocenozy. Rozkładające się drewno jest siedliskiem życia tysięcy gatunków grzybów, roślin i 

zwierząt, które gdzie indziej nie znajdują odpowiednich dla siebie warunków. W pierwszym 

rzędzie są to grzyby i bezkręgowce bezpośrednio biorące udział w rozkładzie drewna. 

Towarzyszy im wielka liczba gatunków, które w procesie rozkładu nie uczestniczą, a jedynie 

korzystają z martwego drewna, jako miejsca życia.
303

 

W lasach zagospodarowanych, z którymi zwykle można się zetknąć na grzybobraniu lub 

wyciecze turystycznej, ilość martwego drewna rzadko przekracza 5 m³/ha. Jest to mniej 

więcej tyle, ile wynosi objętość jednego drzewa o wysokości 25 m i półmetrowej grubości 

mierzonej 1,3 m nad ziemią. Takie drzewa nie należą do rzadkości w 100 letnich 

drzewostanach poddanych gospodarczemu wykorzystaniu. Przeciętnie, w polskich lasach jest 

jednak znacznie mniej martwego drewna, bo zaledwie około 2 m³/ha. Taką objętość ma pień 

niezbyt okazałego drzewa o wysokości 25 m i grubości 32 cm.
 304

  

Badania przeprowadzone w 2012 roku, na terenie Leśnictwa Bukowiec podlegającego pod 

Nadleśnictwo Rzepin, wykazały przeciętną objętość martwego drewna równą 4,37 m³/ha. Na 

badanym terenie najczęściej spotykaną formą martwego drewna były pniaki po zrębie i 

niewielkie elementy zalegające na dnie lasu. Rzadziej spotykane były martwe stojące pnie, 

których średnie zagęszczenie wyniosło 4,5 pnia na hektar. Przy czym na 66 powierzchni 

próbnych martwe stojące pnie były obecne na 38 powierzchniach.
305

 Jest to zjawisko typowe 

dla drzewostanów młodych, w których przeważają elementy martwego drewna o niewielkiej 

objętości. Bez względu na rodzaj i nasilenie zabiegów gospodarczych ogólne tendencje zmian 

ilości martwego drewna wraz z wiekiem drzewostanu pozostają niezmienne i są zgodne z 

przebiegiem i następstwem procesów naturalnych.
306

 

Wraz z wiekiem drzewostanu ilość drobnicy maleje, natomiast ilość grubizny zauważalnie 

rośnie. Potwierdzają to wyniki badań porównawczych drzewostanów z różnych rejonów 

Polski, różniących się stopniem naturalności. Sumaryczna miąższość martwego drewna waha 
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się od 5,11 m³/ha w Borach Lubuskich do 39,35 m³/ha w Puszczy Białowieskiej, tak więc 

różnica między “najuboższym” a “najbogatszym” stanowiskiem jest prawie ośmiokrotna.
307

 

W lasach naturalnych martwego drewna może być kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy 

więcej. Najwięcej martwego drewna notuje się w lasach chronionych na terenie parków 

narodowych.
308

 Znacznie więcej martwego drewna zalega na terenie rezerwatu „Łęgi koło 

Słubic”, gdzie dąży się do odtworzenia naturalnej struktury lasów łęgowych i martwe drewno 

jest tam pozostawiane.  

W ostatnich latach w Polsce powoli zaczyna zmieniać się stosunek do zalegającego na dnie 

lasów martwego drewna. Związana z obecnością martwego drewna działalność szkodników 

wtórnych czy możliwość rozprzestrzeniania się ognia nie stanowią tak dużego zagrożenia dla 

zdrowych drzewostanów, jak uważano przez ostatnie dziesięciolecia.
309

 Takiej tendencji 

można się spodziewać również w lasach powiatu słubickiego. 
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WSKAŹNIK DEGENERACJI EKOSYSTEMU LEŚNEGO 

W lasach grądowych Polski środkowej stwierdzono 6 form degeneracji. Są to: monotypizacja, 

pinetyzacja, juwenalizacja, fruticetyzacja, cespityzacja i neofityzacja. Często w tym samym 

płacie fitocenozy obserwowane są jednocześnie różne formy degeneracji (tzw. degeneracja 

wielokierunkowa).
310

 

Monotypizacja przejawia się w skrajnym zubożeniu składu gatunkowego drzewostanu do 

jednego- dwóch gatunków lasotwórczych. Jest to bardzo często notowana forma degeneracji 

w lasach gospodarczych. W miejscu wielogatunkowych i wielowarstwowych drzewostanów 

występują monokultury, najczęściej sosnowe.
311

 Na terenie powiatu, tak jak w pozostałej 

części kraju, mamy do czynienia z daleko posuniętą monotypizacją. Jak już wyżej 

wspomniano stan ten ulega systematycznej zmianie na lepsze, poprzez nasadzanie 

dodatkowych gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.
312

 

W lasach na terenie powiatu słubickiego głównymi formami degeneracji roślinności są 

pinetyzacja (borowacenie) oraz neofityzacja.
313

 Pinetyzacja polega na wprowadzeniu lub 

preferowaniu na siedliskach lasowych gatunków iglastych, najczęściej sosny zwyczajnej, 

rzadziej świerka Picea abies, jodły Abies alba lub modrzewia Larix decidua. Powszechnie 

notowana pinetyzacja przejawia się także w ustępowaniu z runa gatunków lasów liściastych i 

wnikaniu gatunków borowych.
314

 W typologii siedlisk leśnych wskazuje się na negatywny 

wpływ sosny na siedlisko poprzez obniżenie jego żyzności, co jest określane pojęciem 

degradacji siedliska. Zarówno koncepcja degradacji siedliska, jak i degeneracji fitocenozy 

zakłada, że w miarę rozwoju drzewostanu sosnowego, proces degeneracji fitocenozy oraz 

degradacji siedliska nasila się.
315

 

Neofityzacja polega na świadomym wprowadzaniu do uprawy lub spontanicznym wnikaniu 

do zbiorowiska leśnego gatunków geograficznie obcych; forma ta jest coraz częściej 

notowana. Spontaniczne wnikanie dębu czerwonego Quercus rubra czy klonu jesionolistnego 

Acer negundo do drzewostanu lub niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora czy 

rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica do runa wskazuje na daleko posunięty 
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proces degeneracji fitocenozy.
316

 Z analizy zestawień wynika, że na terenie Nadleśnictwa 

Cybinka neofityzacja występuje na około 2 % powierzchni i na 6,8 % powierzchni 

Nadleśnictwa Rzepin. Największe znaczenie ma tutaj robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia. Jest to gatunek wybitnie ekspansywny występujący głównie na terenach 

porolnych w sąsiedztwie byłych osad, gdzie tworzy często lite drzewostany. Rozwija się 

samorzutnie i jest gatunkiem bardzo ekspansywnym. Bardzo często wnika w rodzime 

drzewostany i szybko je przekształca. Drugim gatunkiem obcym, który również dość często 

można spotkać w niektórych partiach nadleśnictwa w warstwie podszytu jest czeremcha 

amerykańska Padus serotina. Jest ona gatunkiem ekspansywnym i może być uciążliwa 

podczas prac odnowieniowych i pielęgnacji upraw. Przy wzbogacaniu warstwy podszytowej 

należy więc unikać tego gatunku. Wśród pozostałych gatunków nich największe powierzchnie 

zajmuje dąb czerwony oraz daglezja.
317318

 

Wśród inwazyjnych gatunków drzewiastych ważną rolę odgrywa również klon jesionolistny, 

który łatwo rozsiewa się w lasach jak i na terenach otwartych. Jest to gatunek, który w 

znacznym stopniu wpływa na przebudowę drzewostanu na przykład w rezerwacie „Łęgi koło 

Słubic”. 

 

PODSUMOWANIE – WSKAŹNIK JAKOŚCI 

Wskaźnik stopnia zalesienia w powiecie jest wysoki i wynosi 46,9%. Gminy Ośno 

Lubuskie, Cybinka i Rzepin w ponad 50%. 

Wskaźnik naturalności składu gatunkowego drzewostanu jest przeciętny. Choć gatunki 

na ogół porastają odpowiednie dla nich siedliska, to są to najczęściej nasadzone monokultury 

sosnowe. Drzewostany zbudowane przez więcej niż jeden gatunek zajmują niewielki odsetek 

powierzchni powiatu. 

Wskaźnik zgodności drzewostanu z siedliskiem jest wysoki. Siedlisko subatlantyckiego 

boru sosnowego świeżego oraz kontynentalnego boru mieszanego porastają lasy, w których 

dominuje sosna zwyczajna, czyli gatunek zgodny z siedliskiem. Siedliska bardziej żyzne 

zostały wylesione i przeznaczone pod uprawy rolne. 
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Wskaźnik struktury wiekowej drzewostanu jest przeciętny. W lasach powiatu dominują 

drzewostany 41-60-letnie co jest typowe dla lasów Polski.  

Wskaźnik naturalności struktury pionowej drzewostanu jest przeciętny. Niemal całą 

powierzchnię leśną porastają jednopiętrowe uprawy daleko odbiegające od formy naturalnej. 

Wskaźnik ilości martwego drewna na dnie lasu jest przeciętny. Z przeważającej części 

terenów leśnych martwe drewno jest usuwane z dna lasu. Wyjątek stanowią tereny objęte 

ochroną. 

Wskaźnik degeneracji ekosystemu leśnego jest przeciętny, miejscami wysoki. Lasy 

powiatu słubickiego przejawiają typowe dla polskich lasów formy degeneracji. Jednak na 

niektórych terenach, w tym na terenie Rezerwatu Łęgi koło Słubic, szczególnie negatywny 

wpływ ma neofityzacja klonem jesionolistnym. 

 

REKOMENDACJE 

Periodyczny monitoring stanu ekosystemów leśnych – raz na 10 lat. Monitoring postępu 

wkraczania do flory gatunków inwazyjnych i walka z ich rozprzestrzenianiem poprzez 

wycinanie klonów jesionolistnych i zakaz wprowadzania obcych gatunków do drzewostanów.  
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WSKAŹNIK JAKOŚCI SIEDLISK TERENÓW OTWARTYCH 

Krajobraz terenów otwartych o wysokiej jakości przyrodniczej charakteryzuje się dużą 

różnorodnością siedlisk, różnorodnością form zagospodarowania gruntów, wysoką 

różnorodnością gatunkową fauny i flory oraz różnorodnością gatunkowa roślin uprawianych 

na gruntach ornych. Intensyfikacja rolnictwa, z którą mamy do czynienia powszechnie w 

krajach Europy Zachodniej i w coraz większej skali w Polsce prowadzi do zmniejszania 

jakości krajobrazu rolniczego. Niesie za sobą tendencję do ujednolicania krajobrazu, 

polegającą na zaniku mozaikowatego, przestrzennie zróżnicowanego krajobrazu, w którym 

oprócz pól uprawnych znajdują się tez wyspowe zadrzewienia, zakrzaczenia, fragmenty łąk, 

ugorów etc. na wielkopowierzchniowe monokultury uprawowe. Większość gatunków ptaków 

i innych grup zwierząt jest związana z siedliskami małoskalowymi, takimi jak zadrzewienia i 

zakrzaczenia czy śródpolne oczka wodne. Prowadzone na szeroka skalę melioracje i regulacje 

stosunków wodnych prowadzące do osuszania i udostępniania pod grunty orna dużych 

obszarów negatywnie wpływa na szereg gatunków związanych z siedliskami łąkowymi i 

pastwiskowymi, jak choćby bocian biały.
 319

 Stan populacji pospolitych ptaków krajobrazu 

rolniczego jest więc dobrym wskaźnikiem jakości siedlisk terenów otwartych, krajobrazu 

rolniczego. 

Bocian biały (Ciconia ciconia) jest dużym, powszechnie znanym i pospolitym w Polsce 

ptakiem. Na wschodzie i północnym wschodzie kraju jest średnio licznym gatunkiem 

lęgowym. Na południowym zachodzie jest nieliczny. Sporadycznie, ale co roku spotyka się 

pojedyncze zimujące osobniki.
320

 Jest gatunkiem wymienionym w I załączniku Dyrektywy 

Unii Europejskiej 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

Wiele spośród gatunków ptaków wymienionych na tej liście, występuje w Polsce dość licznie 

i pospolicie. Przykładem jest między innymi bocian biały. Wysoki europejski status ochronny 

zawdzięcza temu, że jego populacja w krajach „starej Unii” jest aktualnie bardzo poważnie 

uszczuplona, występuje wyspowo i dalej zmniejsza swą liczebność. W efekcie, znaczny 

odsetek europejskiej populacji występuje w Polsce, co nakłada na nasz kraj szczególną 

odpowiedzialność za jej ocalenie na terenie kontynentu.
321

 Polska populacja bociana białego 
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liczy około 50 tysięcy par, co stanowi blisko 20% światowej populacji.
322

 Inne źródła donoszą 

o nawet 25% światowej populacji gniazdującej w Polsce. Co najmniej od XVI w. bocian w 

Polsce gnieździ się w obrębie lub sąsiedztwie osad ludzkich, do wyjątków należą gniazda 

położone z dala od ludzi.
323

 

Bocian stanowi swego rodzaju wskaźnik jakości środowiska. Występuje tam gdzie przyroda 

nie została drastycznie przekształcona. Jeśli wycofuje się z jakiegoś terenu, oznacza to spadek 

jego walorów przyrodniczych.
324

 Na gniazdowanie bociana w danym miejscu wpływ ma 

przede wszystkim dostępność odpowiednich żerowisk. Żerowiska te można podzielić na pięć 

podstawowych kategorii: łąki, pastwiska, wody płynące lub stojące oraz pola orne. Łąki i 

pastwiska są podstawowymi żerowiskami bociana od wczesnej wiosny, aż do odlotu. 

Zbiorniki wodne mają mniejsze znaczenie, a wody płynące są wykorzystywane zwłaszcza w 

rejonach wyżynnych. Pola, w czasie prac polowych, stanowią krótkotrwałe, atrakcyjne 

żerowiska.
325

 

W celu określenia liczebności i rozmieszczenia par bociana białego na terenie powiatu 

słubickiego w okresie od 3.7.2014 r. do 6.07.2014 r. dokonano inwentaryzacji gatunku na 

terenie gmin Słubice, Górzyca i Ośno Lubuskie. Teren gmin Rzepin i Cybinka został 

zinwentaryzowany przez pracownika Krzesińskiego Parku Krajobrazowego – pana 

Krzysztofa Gajdę. Dane z terenu tych gmin został udostępniony na potrzeby niniejszej 

diagnozy. Inwentaryzacja odbyła się w ramach VII Międzynarodowego Spisu Bociana 

białego, zgodnie z metodyką stosowaną podczas Spisu. Wyniki inwentaryzacji zamieszczono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Spis gniazd bociana białego na terenie powiatu słubickiego wraz z danymi opisowymi zebranymi w 

2014 roku.  

Adres Umiejscowienie Sposób zajęcia Stan gniazda 
Gmina Słubice 

Słubice ul. Witosa 

pomiędzy 1 i 2 
słup podłączony do sieci 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu  
dobry 

Nowy Lubusz najbliższy 

dom nr 28 
słup podłączony do sieci 

gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Pławidło 2 słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Pławidło 22A słup podłączony do sieci gniazdo zajęte, obecne 2 dobry 
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młode zdolne do wylotu 

Rybocice 22 komin ceglany, wysoki 
gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Drzecin 37 
drzewo żywe Robinia 

akacjowa 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
zły 

Golice ul. Lipowa 3, 3A słup wolnostojący 
gniazdo zajęte, wszystkie 

młode zginęły 
dobry 

Stare Biskupice 11 słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kunice, Świecko, 

Kolonia Lubusz, Nowe 

Biskupice, Kunowice, 

Sułówek 

brak gniazda - - 

Gmina Górzyca 

Pamięcin 20 słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Pamięcin 29 
dach szkoły dachówka; 

komin niski 

gniazdo zajęte, były jaja, 

lecz z żadnego nie 

wykluły się młode 

dobry 

Owczary naprzeciw 

Muzeum Łąki 
słup podłączony do sieci 

gniazdo zajęte, nie można 

ustalić czy były złożone 

jaja, lub czy wykluły się 

młode 

dobry 

Górzyca ul. Robotnicza 1 komin wysoki, ceglany 

gniazdo zajęte, nie można 

ustalić czy były złożone 

jaja, lub czy wykluły się 

młode 

dobry 

Ługi Górzyckie 26 słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Żabczyn na wschód od 

zabudowań 
słup wolnostojący 

gniazdo jest, ale nie 

wiadomo czy było zajęte 
bardzo zły 

Czarnów  ul. Kopernika 

17 
komin wysoki 

gniazdo zajęte, wszystkie 

młode zginęły 
dobry 

Czarnów  ul. Kopernika 

15 

komin niski budynek 

gospodarczy 

gniazdo zajęte, nie można 

ustalić czy były złożone 

jaja, lub czy wykluły się 

młode 

dobry 

Czarnów  ul. Kazimierza 

Wielkiego 1 

drzewo żywe Jesion 

wyniosły 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
zły 

Czarnów ul. Kopernika 1 
drzewo żywe Robinia 

akacjowa 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
bardzo zły 

Czarnów  ul. Królowej 

Jadwigi 6 

dach budynek 

gospodarczy eternit 

gniazdo zajęte, nie można 

ustalić czy były złożone 

jaja, lub czy wykluły się 

młode 

dobry 

Czarnów ul. Królowej 

Jadwigi 8 

dach budynek 

gospodarczy dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Czarnów  ul. Królowej 

Jadwigi 7 

dach budynek 

gospodarczy dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Czarnów ul. Królowej 

Jadwigi 24 A 
słup podłączony do sieci 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Czarnów ul. Kolejowa 5 
dach budynek 

gospodarczy dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Czarnów  Plac Wolności 

4 

drzewo żywe Robinia 

akacjowa 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
zły 

Czarnów  ul. Polna 2 
drzewo żywe Robinia 

akacjowa 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Laski Lubuskie 17 słup wolnostojący 
gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 
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Radówek 21  tył posesji słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, wszystkie 

młode zginęły 
dobry 

Żabice  ul Października 

24 A 

dach budynek 

gospodarczy dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
bardzo zły 

Żabice ul. Cmentarna 2 
drzewo żywe Robinia 

akacjowa 

gniazdo zajęte, nie można 

ustalić czy były złożone 

jaja, lub czy wykluły się 

młode 

dobry 

Chyrzyno, Stańsk, 

Spudłów 
brak gniazda - - 

Gmina Ośno Lubuskie 

Sienno 16 
wieża, dach budynku 

gospodarczego eternit 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
bardzo zły 

Połęcko 6 
drzewo żywe Świerk 

pospolity 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Lubień były PGR słup wolnostojący 
gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
bardzo zły 

Smogóry 56 słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, wszystkie 

młode zginęły 
zły 

Smogóry 41 komin wysoki 

gniazdo zajęte, nie można 

ustalić czy były złożone 

jaja, lub czy wykluły się 

młode 

dobry 

Radachów 32 słup wolnostojący 
gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Świniary 1 słup wolnostojący 

gniazdo zajęte, nie można 

ustalić czy były złożone 

jaja, lub czy wykluły się 

młode 

dobry 

Gronów, Lipienica, 

Podośno, Ośno Lubuskie, 

Trześniów, Grabno 

brak gniazda - - 

Gmina Rzepin 

Drzeńsko 27 słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kowalów ul. Radowska 9 słup podłączony do sieci 
gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
dobry 

Kowalów ul. Radowska 

12 
słup podłączony do sieci 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
Dobry 

Kowalów ul. Słubicka 46 słup podłączony do sieci 
gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
zły 

Lubiechnia Wielka 10/2 słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Serbów na kościele budynek 
gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Starków 40A słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Gajec, Lubiechnia Mała, 

Maniszewo, Nowy Młyn, 

Radów, Starościn, Sułów 

brak gniazda - - 

Gmina Cybinka 

Białków  91 komin wysoki 
gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Bieganów 17 komin wysoki 
gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Grzmiąca  ul. Szeroka 3 słup podłączony do sieci 
gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Rąpice ul. Wojska 

Polskiego 28 
słup podłączony do sieci 

gniazdo zajęte, obecne 4 

młode zdolne do wylotu 
dobry 
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Rybojedzko 3/2 przy 

transformatorze 
słup podłączony do sieci 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 7 
słup podłączony do sieci 

betonowy typu A 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 7 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 13 
stodoła murowana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
zły 

Kłopot 12 
słup wolnostojący  beton, 

pojedynczy 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 14 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 14 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 19 
słup podłączony do sieci, 

beton, pojedynczy 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 23 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 18 
słup wolnostojący, beton, 

pojedynczy 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
dobry 

Kłopot 13 
słup wolnostojący, beton, 

pojedynczy 

gniazdo zajęte, obecne 3 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 29 
słup podłączony do sieci 

beton, pojedynczy 

gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 26 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
dobry 

Kłopot 26 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
dobry 

Kłopot 26 
słup podłączony do sieci, 

beton, pojedynczy 

gniazdo zajęte, obecne 4 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 28 
stodoła murowana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
dobry 

Kłopot 32 
stodoła murowana, 

dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 33 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
dobry 

Kłopot 35 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
dobry 

Kłopot 39 słup, beton, pojedynczy 
gniazdo zajęte, obecne 4 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 37b 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
zły 

Kłopot 19 
stodoła murowana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
zły 

Kłopot 37a 
słup podłączony do sieci 

betonowy typu A 

gniazdo zajęte, były jaja, 

lecz z żadnego nie 

wykluły się młode 

dobry 

Kłopot 34 
stodoła murowana, 

dachówka 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
dobry 

Kłopot 34 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 34 
stodoła drewniana, 

dachówka 

gniazdo zajęte, były jaja, 

lecz z żadnego nie 

wykluły się młode 

dobry 

Kłopot ? 
słup podłączony do sieci, 

beton, pojedynczy 

gniazdo zajęte, wszystkie 

młode zginęły 
dobry 

Kłopot ? 
słup podłączony do sieci, 

beton, typu „A” 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot ? słup, beton, pojedynczy gniazdo zajęte, obecne 1 dobry 
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młode zdolne do wylotu 

Kłopot 55 
słup podłączony do sieci 

betonowy typu A 

gniazdo zajęte, obecne 1 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 57 
stodoła murowana, 

blacha 

gniazdo zajęte, wszystkie 

młode zginęły 
dobry 

Kłopot 60 
słup podłączony do sieci, 

beton, pojedynczy 

gniazdo zajęte, obecne 2 

młode zdolne do wylotu 
dobry 

Kłopot 55 
słup wolnostojący  beton, 

pojedynczy 

gniazdo na pewno nie 

było zajęte 
zły 

Drzeniów, Koziczyn, 

Krzesin, Maczków, 

Mielesznica, Radzików, 

Sądów, Urad 

brak gniazda - - 

 

Miarą rozmieszczenia i liczebności gatunku jest zagęszczenie populacji na danym terenie. Na 

potrzeby niniejszej diagnozy obliczono zagęszczenie „zgrubne”- liczba par przeliczona na 

powierzchnię badanego terenu, oraz zagęszczenie „ekologiczne” – liczba par w odniesieniu 

do powierzchni potencjalnie dostępnej dla gatunku
326

, w przypadku bociana białego będzie to 

powierzchnia pól, łąk i innych terenów otwartych (czyli ogólna powierzchnia pomniejszona o 

powierzchnię porośniętą przez lasy). Dokonano także ogólnego podsumowania danych dla 

poszczególnych gmin i dla całego powiatu (Tab. 2). 

Średnie zagęszczenie bocianów w Polsce w 1995 r. wynosiło 13 p./100   . Dla niektórych 

gmin w północno-wschodniej i wschodniej części kraju wartość ta przekraczała 50 

p./100   , a na Polanie Białowieskiej aż 170 p./100   .
327

 Z kolei dane z 2004 roku podają 

średnie zagęszczenie bociana białego równe 16,8 pary/100   . Wartość ta wahała się w 

poszczególnych województwach od 4,5 do 44,9 pary/100   .
328

 Dane z 2004 roku wskazują, 

że bociany białe najwyższe zagęszczenia w całej zachodniej Polsce osiągają na fragmencie 

doliny Noteci. Średnie zagęszczenie wyniosło tam 46,9 par/100   , a na poszczególnych 

odcinkach wahało się od 28,2 do 66,7 par/100   . Tak wysokie zagęszczenie par może być 

wynikiem przeliczenia liczebności jedynie na obszar doliny rzecznej, a nie na okoliczne 

tereny. Analiza obrazu rozmieszczenia gniazd w dolinie wskazała, że rozmieszczenie gniazd 

bociana białego jest związane z obecnością wilgotnych łąk i pastwisk.
329

 Rozmieszczenie 

gniazd na większym terenie jest bardziej nierównomierne. Przykładowo średnie zagęszczenie 

par na Ziemi Leszczyńskiej w 2011 roku wynosiło 6,62 par/100   . Przy czym najwięcej 
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stanowisk lęgowych również stwierdzono w dolinach rzecznych: Obry, Rowu Polskiego i 

Rowu Śląskiego, Odry, Baryczy i Orli oraz na Pojezierzach Sławskim i Krzywińskim. Tam 

gdzie w krajobrazie dominują wielohektarowe pola uprawne lub duże kompleksy leśne, a 

mało jest łąk i pastwisk bocian biały jest nadal ptakiem stosunkowo nielicznym (np. 

Wysoczyzna Leszczyńska i Kaliska).
330

  

Zagęszczenie populacji bociana białego na terenie powiatu (6,21 par/100     jest 

porównywalne z wynikami z Ziemi Leszczyńskiej (6,62 par/100     i dużo niższe od 

średniego zagęszczenia krajowego (16,8 pary/100    . Jednak poziom zagęszczeń bocianich 

par w poszczególnych gminach znacznie się różni. Od przeciętnego poziomu w gminach 

Cybinka i Górzyca, przez niskie w gminie Słubice, po bardzo niskie zagęszczenie w gminach 

Ośno Lubuskie i Rzepin (Tab. 2). Spowodowane jest to znacznymi różnicami w krajobrazie 

tych gmin. Znaczną część terenu gmin Górzyca i Cybinka zajmują obszary chronione w 

formie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” i Krzesińskiego oraz obszarów Natura 2000, 

zarówno siedliskowych jak i ptasich. Ochrona siedlisk doliny rzeki Odry i Warty na tych 

terenach jest tożsama z ochroną dogodnych dla gatunku żerowisk. Na wartość wskaźników 

wpłynęła duża liczba gniazd- kolonia bociana w miejscowości Czarnów (gmina Górzyca; 11 

gniazd) oraz w miejscowości Kłopot (gmina Cybinka; 21 gniazd), leżących w obrębie wyżej 

wymienionych terenów chronionych. Bocian biały gniazduje zwykle pojedynczo, jednak w 

rejonach obfitujących w pokarm dochodzi do skupiskowego gniazdowania i tworzenia tzw. 

kolonii bocianich.
331

  

Mimo iż dolina rzeki Odry obejmuje również znaczną część gminy Słubice zagęszczenie 

bocianów jest tam znacznie niższe. Spowodowane jest to prawdopodobnie odcięciem tego 

obszaru od zalewu i intensywne użytkowanie rolnicze w formie pól uprawnych, co nie jest 

korzystne dla bocianów. Z kolei pozostałe dwie gminy charakteryzują się znaczną lesistością 

(>50%) przy intensywnym rolnictwie na terenach otwartych. Cechują się więc 

niekorzystnymi warunkami siedliskowymi dla występowania bociana białego. Z tego względu 

w gminach tych odnotowano jedynie po 5 zajętych gniazd. Przy tym w gminie Ośno Lubuskie 

odnotowano jedynie 3 pisklęta zdolne do wylotu.  
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Głównymi przyczynami śmierci młodych na Ziemi Leszczyńskiej były niekorzystne warunki 

atmosferyczne oraz brak wystarczającej ilości pożywienia
332

, co wynika z ubogich w pokarm 

żerowisk. Dolina Noteci oferuje bocianom bogatą bazę pokarmową, co skutkuje przeciętnie 

wyższą liczbą odchowywanych młodych w porównaniu z krajobrazem rolniczym w którym 

dominują grunty orne
333

. Na terenie powiatu słubickiego w 2014 roku najwięcej młodych 

zdolnych do lotu odnotowano na terenie gmin Cybinka oraz Górzyca, co potwierdza tę tezę, 

oraz świadczy o wysokiej jakości żerowisk w dolinie rzeki Odry i Warty. Mimo niewielkiej 

liczby zajętych gniazd (5 par) w gminie Rzepin sukces rozrodczy był wysoki (13 młodych 

zdolnych do wylotu). Wnioskować można o dużej zasobności żerowisk wykorzystywanych 

przez tamtejsze bociany. 
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Tabela 2. Dane ogólne dotyczące gniazd oraz zagęszczenia bociana białego zebrane w 2014 r., z podziałem na 

gminy. 

Liczba 

gniazd 

Liczba 

gniazd 

zajętych 

Liczba gniazd 

z młodymi 

zdolnymi do 

wylotu 

Liczba 

młodych 

zdolnych do 

wylotu 

Zagęszczenie 

ogólne (liczba 

par/100   ) 

Zagęszczenie 

ekologiczne 

(liczba 

par/100   ) 

Gmina Słubice 

8 8 7 11 4,23 6,96 

Gmina Górzyca 

21 18 10 17 12,5 16,31 

Gmina Ośno Lubuskie 

7 5 2 3 2,52 5,43 

Gmina Rzepin 

7 5 5 13 2,61 5,63 

Gmina Cybinka 

37 26 22 51 9,29 23,85 

powiat 

90 62 46 95 6,21 12,04 

 

Według Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych bocian biały w całej Polsce od 2000 

roku wykazuje umiarkowany trend spadkowy. Podobne wyniki uzyskano w Monitoringu 

Flagowych Gatunków Ptaków, notując wysoki spadek krajowej populacji w roku 2005. 

Zmniejszenie liczebności bocianów odnotowano w latach 70. i 80. XX wieku na terenie 

dawnego województwa leszczyńskiego.
334

 Liczebność bociana białego zmniejsza się w 

rejonie doliny Baryczy i stawów milickich. Od ponad 100 zajętych gniazd w latach 1984–

2001 do około 50 w roku 2010.
335

 Spadek liczebności bociana białego dotyczy 

prawdopodobnie części kraju o intensywnej gospodarce rolnej, a więc szczególnie zachodniej 

części. Zaznacza się on w Wielkopolsce, a także na Górnym i Dolnym Śląsku, a jego 

przyczynę upatruje się w zmniejszaniu powierzchni użytków zielonych.
336

 
337

 Za główną 

przyczynę zmniejszania liczebności ptaków krajobrazu rolniczego, w tym bociana, w Europie 

Zachodniej uznaje się intensyfikację rolnictwa, przejawiającą się zwiększaniem powierzchni 

jednogatunkowych upraw, a zanikiem pastwisk i łąk. 
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Z kolei dane z różnych lat dla odcinka doliny Noteci wskazują, że sytuacja bociana białego 

jest tam najprawdopodobniej stabilna. Na niektórych obszarach zauważalny jest nawet 

niewielki wzrost liczebności. Na wskazanym obszarze corocznie powstaje kilka nowych 

gniazd. W roku 2011 bociany osiedliły się aż w 21 nowych miejscach, w tym 16 nowych 

gniazd powstało na platformach zbudowanych w ramach projektu ochrony bociana białego.
338

 

Fakty te pozwalają sadzić, że kondycja populacji gniazdującej w obrębie i bezpośrednim 

sąsiedztwie doliny Odry i Warty również powinna być stabilna, a być może wzrastająca. 

Największa kolonia bociania na Ziemi Lubuskiej znajdująca się we wsi Kłopot liczyła 32 par 

na początku, a 27 par pod koniec lat 80.
339

 W roku 2014 odnotowano 21 par, choć jeszcze w 

2011 roku było to 26 par, a w 2010 tylko 22. Widać więc, że liczebność jest zmienna i 

niewykluczone, że w następnych latach się odbuduje, szczególnie, że dostępnych jest łącznie 

ponad 30 gniazd (Tab. 3). Liczba młodych zdolnych do wylotu była zmienna, uwarunkowana 

warunkami pogodowymi w poszczególnych sezonach lęgowych. Na pozostałym terenie 

Krzesińskiego Parku Krajobrazowego liczebność bocianów utrzymywała się na stałym 

poziomie (Tab. 3). Również na terenie Parku Krajobrazowego liczebność bocianów jest stała. 

Stale wzrastająca liczba gniazd w miejscowości Czarnów była, być może, spowodowana 

zmienną dokładnością prac inwentaryzacyjnych (Tab. 3). Tegoroczny spis objął kilkuletnie 

gniazda nie ujęte w wykazach z lat poprzednich (porównanie tabel 1 i 3)
340

. 
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Tabela 3. Dane zbiorcze inwentaryzacji bociana białego na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz 

Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” w granicach powiatu słubickiego z ostatnich pięciu lat.
341

 

rok miejscowość liczba gniazd 
liczba zajętych 

gniazd 
liczba młodych 

Park Krajobrazowy „Ujście Warty” 

2010 

Czarnów 3 3 7 

Górzyca 1 1 3 

Ługi Górzyckie 1 1 4 

Owczary 1 1 3 

Żabice 2 1 1 

2011 

Czarnów 6 6 17 

Górzyca 1 1 3 

Ługi Górzyckie 1 1 4 

Owczary 1 1 3 

Żabice 2 1 1 

2012 

Czarnów 6 5 1 

Górzyca 1 1 1 

Ługi Górzyckie - - - 

Owczary 1 1 3 

Żabice 1 1 0 

2013 

Czarnów 7 6 10 

Górzyca 1 1 0 

Ługi Górzyckie 1 1 1 

Owczary 1 1 2 

Żabice 1 1 3 

2014 

Czarnów 11 10 12 

Górzyca 1 1 0 

Ługi Górzyckie 1 1 2 

Owczary 1 1 0 

Żabice 2 1 0 

Krzesiński Park Krajobrazowy 

2010 Kłopot 32 22 47 

Rąpice 1 1 0 

2011 Kłopot 31 26 29 

Rąpice 1 1 0 

2012 Kłopot 31 23 31 

Rąpice 1 1 2 

2013 Kłopot 30 22 11 

Rąpice 1 1 2 

2014 Kłopot 32 21 38 

Rąpice 1 1 4 

 

Rozpatrując tendencję liczebności bociana białego na terenie całego powiatu należy wskazać, 

że jest ona malejąca. Wiele lokalizacji gniazd umieszczonych w Ogólnopolskiej Bazie Gniazd 
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Bociana Białego podczas tegorocznej inwentaryzacji nie zostało potwierdzonych (Tab. 1)
342

. 

Wiele miejscowości, w których według Bazy powinny znajdować się gniazda nie posiada ich 

już wcale. Do takich przypadków zaliczyć należy między innymi Ośno Lubuskie, lisów, 

Spudłów, Stańsk, Sułów, Lubiechnia Mała i inne. W samych Słubicach istnieje już tylko 

jedno gniazdo z istniejących niegdyś czterech
343

. Świadczy to o pogarszaniu jakości siedlisk 

terenów otwartych. Pogarszanie to przejawia się zanikiem miedz śródpolnych, powieszaniem 

powierzchni jednogatunkowych upraw, zanikiem zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, 

osuszaniem gruntów. 

Do najważniejszych zagrożeń gatunku w Polsce należą: 

•kurczenie się areału żerowisk i spadek liczebności potencjalnych ofiar na skutek regulacji 

rzek, zagospodarowania dolin rzecznych innego niż w formie użytków zielonych, melioracji 

oraz intensyfikacji rolnictwa; 

•kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi; dochodzi do nich najczęściej w 

sąsiedztwie gniazda lub w miejscach, gdzie ptaki odpoczywają na słupach lub na 

tranzystorach; 

•śmiertelność piskląt zaplątanych w przynoszone do gniazd sznurki z tworzywa sztucznego, 

używane w rolnictwie. Liczba takich przypadków stale wzrasta i dotyczy również innych 

gatunków ptaków; 

•utrata miejsc gniazdowych w wyniku przebudowy dachów, likwidowania platform 

gniazdowych na słupach itp. 
344

 

Stałe i dokładane monitorowanie omawianej populacji pozwoli na zaobserwowanie 

wyraźnych tendencji i ewentualnie lepsze poznanie przyczyn spadku jej liczebności.
345

 

Pozwoli również na stałą kontrolę jakości siedlisk krajobrazu otwartego, w szczególności 

rolniczego. 

Należy wspomnieć, iż na pogarszanie jakości środowiska terenów otwartych wpływa również 

intensywny wzrost powierzchni zajmowanych przez rozrastające się osiedla domów 

jednorodzinnych. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w okolicach miasta Słubice i 

sąsiedniej wsi Kunowice. W przypadku pozostałych miast i mniejszych miejscowości na 

terenie powiatu zjawisko to nie jest tak znaczące. 
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PODSUMOWANIE - WSKAŹNIK JAKOŚCI TERENÓW OTWARTYCH 

Tereny otwarte w obrębie powiatu słubickiego charakteryzują się jakością zbliżoną do innych 

terenów na zachodzie Polski. Najwyższą jakością charakteryzują się tereny leżące w obrębie 

doliny Rzeki Odry i Warty, w granicach gmin Cybinka i Górzyca. Krajobraz rolniczy ulega 

stopniowej intensyfikacji rolnictwa i co za tym idzie zwiększaniu powierzchni monokultur i 

zmniejszaniu mozaikowatości krajobrazu i siedlisk terenów otwartych. 

REKOMENDACJE 

Inwentaryzacja stanowisk bociana białego przynajmniej raz na 10 lat (skorzystanie z danych 

zbieranych podczas Międzynarodowych Spisów Bociana Białego). Wykonanie pełnej i 

rzetelnej inwentaryzacji pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego pozwoli na pełniejszą 

ocenę jakości terenów rolniczych. 

Ochrona mozaikowatości krajobrazu i siedlisk poprzez objęcie różnymi formami ochrony, na 

przykład pomniki przyrody, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe. Edukacja społeczeństwa, 

w szczególności wiejskiego na temat ochrony różnorodności biologicznej i wartości 

przyrodniczej krajobrazu rolniczego. 
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SKALA PROBLEMU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 

Reforma systemu gospodarki odpadami, która weszła w życie 1 lipca 2013 r. przeniosła 

odpowiedzialność za odbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych oraz za ograniczenie 

składowania odpadów ulegających biodegradacji na samorządy gminne. Celem było 

usprawnienie systemów odbierania odpadów, upowszechnienie segregacji odpadów w 

gospodarstwach domowych, dopasowanie systemu do lokalnych warunków i potrzeb, a także 

zapobieganie nielegalnemu pozbywaniu się odpadów poprzez objęcie systemem wszystkich 

mieszkańców. W Polsce składowiska są nadal głównym sposobem unieszkodliwiania 

odpadów z gospodarstw domowych. Nieprawidłowo zbudowane lub eksploatowane, poprzez 

infiltrację zanieczyszczeń, mogą być przyczyną zanieczyszczenia gleby i wody. Ponadto 

składowiska odpadów zanieczyszczają powietrze poprzez emisję odorów i metanu, 

przyczyniają się do utraty czynnej przyrodniczo powierzchni ziemi oraz znacznie obniżają 

estetyczne walory krajobrazu.
346

  

Problem odpadów to również zjawisko nielegalnych, tzw. dzikich wysypisk. Na terenie 

powiatu słubickiego jest to zjawisko powszechnie zauważalne, dostrzegane zarówno przez 

mieszkańców powiatu (Ryc. 1), jak i przez służby leśne. Z wywiadu przeprowadzonego z 

przedstawicielem Nadleśnictwa Rzepin wynika, że po reformie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w lasach pojawia się mniej śmieci pochodzących z 

gospodarstw domowych, natomiast wciąż problemem są odpady pochodzące z remontów. 

Istnieją również poważne podejrzenia iż znaczna część tego typu odpadów przywożona jest z 

zagranicy, być może przez polskie ekipy remontowe pracujące w Niemczech. Nadleśnictwa 

walcząc z tym zjawiskiem wywożą z lasów rocznie tony śmieci.
347

 W sąsiedztwie 

miejscowości, szczególnie osiedli domów jednorodzinnych, problem nielegalnego wyrzucania 

gruzu i odpadów poremontowych jest szczególnie widoczny.
348

 Ponad 30% mieszkańców 

powiatu zauważa ten problem w swojej okolicy. Najczęściej problem ten był wskazywany w 

gminie Górzyca (Ryc. 1). Likwidacja takich składowisk jest problematyczna ze względu na 

brak wiedzy pracowników gminy o ich usytuowaniu, częste usytuowanie na działkach nie 

będących pod nadzorem urzędu gminy oraz brak zaangażowania mieszkańców w walkę z tym 

zjawiskiem. 
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 Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Warszawa 2013. 
347
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348
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Rycina 1. Odsetek mieszkańców uznających dzikie wysypiska śmieci za jeden z głównych problemów w ich 

okolicy.
349

  

 

System odbierania odpadów ma za zadanie wypracować odpowiedni stopień segregacji 

odpadów poszczególnych kategorii. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 

r. docelowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. W 2012 roku 

oczekiwany poziom był równy 10% wagowo.
350

 Wszystkie gminy osiągnęły wymagany 

poziom w 2012 roku, a w 2013 roku przeważnie jeszcze wzrósł (Tab.1). 

Docelowy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych do dnia 31 

grudnia 2020 r. powinien osiągnąć wysokość co najmniej 70% wagowo. Oczekiwany w 2012 

roku poziom 30% osiągnęły gminy Ośno Lubuskie (42%), Słubice, Cybinka i Rzepin 

(100%)
351

. 

Do dnia 16 lipca 2020 r. gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo 

całkowitej masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Wymagany poziom w 2012 roku to 
                                                           
349

 Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców na potrzeby niniejszej diagnozy. 
350

 Zestawienie informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi  na obszarze województwa 

lubuskiego w odniesieniu do funkcjonowania znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w 

Gorzowie Wielkopolskim. Kwiecień 2014 
351

 Ibid. 
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nie więcej niż 75%, w 2013 roku nie więcej niż 50%. Wymagany poziom został przekroczony 

w gminie Rzepin i Górzyca
352

 w 2012 roku oraz w gminie Górzyca i Ośno Lubuskie w 2013 

roku (Tab. 1). 

Porównując ilość odpadów poszczególnych kategorii odebranych w gminach powiatu słubickiego w 

sezonie przed i po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

również można dostrzec różnice. W 2013 roku w większość gmin odebrano od mieszkańców znacznie 

więcej gruzu  betonowego z rozbiórek i remontów niż w roku poprzednim. Może być to wynik 

utworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub zwiększenia 

świadomości mieszkańców w zakresie odbioru tego typu odpadów. Jedynie w gminie Słubice 

nastąpił spadek o blisko 10 ton. Mieszkańcom Słubic nie odpowiada możliwość przekazania 

do PSZOK ograniczonej wagi odpadów poremontowych za darmo.
353

 W okolicach osiedli 

domów jednorodzinnych i na drogach polnych wokół miasta wciąż pozostawiane są sterty 

gruzu. Wszystkie gminy odnotowały znaczny wzrost tonażu odebranych odpadów 

wielkogabarytowych w stosunku do roku 2013. Prawdopodobnie jest to skutek wprowadzenia 

harmonogramu regularnego odbioru tych odpadów oraz rzetelniejszego ich naliczania. Mimo 

to wciąż można zobaczyć odpady wielkogabarytowe pozostawione przy lasach czy drogach 

polnych.
354

 

W gminach Górzyca i Cybinka zmniejszeniu uległa suma odpadów zmieszanych odebranych 

od mieszkańców zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Natomiast w gminach 

Słubice, Rzepin i Ośno Lubuskie sumy te uległy zwiększeniu. Powody zaistniałej sytuacji 

mogą być różne. W pierwszych dwóch gminach odpady są odbierane w znacznej przewadze z 

obszarów o zabudowie jednorodzinnej lub niewielkich bloków mieszkalnych o klarownej 

sytuacji odbioru odpadów od konkretnych gospodarstw. Ponadto opłaty za odbiór odpadów 

niesegregowanych są przynajmniej dwukrotnie wyższe od stawki za odbiór odpadów 

segregowanych.
355
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Tabela 1. Zestawienie ilości odpadów poszczególnych kategorii w latach 2012 i 2013, dla poszczególnych gmin.
356

 M- obszar miejski, W- obszar wiejski. 

Gmina - kategoria odpadów Słubice Cybinka Ośno Lubuskie Rzepin Górzyca 

2012 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2013 

Odpady z betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów (tony) 

242,2 232,63 118,49 889,7 3,9 53,1 24,8 14 - 11,7 

Odpady wielkogabarytowe 

(tony) 
1,5 151,6 2,1 106,8 2,7 8,2 - 9 1,8 25,5 

Niesegregowane odpady 

komunalne (tony) 

M 2413,6 

W 265,9 

M 5810,3 

W 321,4 

M 551,06 

W 612,51 

M 337,4 

W 236,1 

M 738,1 

W 171,9 

M 910,3 

W 380,4 

M 1342,7 

W 502,7 

M 1691,2 

W 687,8 
W 831,4 W 747,4 

Osiągnięty poziom 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych 

do składowania (%) 

40,33 43,28 - 38,0 66,9 51,12 84,88 48,4 218 102,4 

Osiągnięty poziom 

recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła (%) 

27,48 24,9 12,24 14,0 16,28 18,35 10,11 26,3 19,96 25,6 

  

                                                           
356 Zestawienie danych ze sprawozdań władz poszczególnych gmin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012 i 2013. 
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W gminie Rzepin różnica stawek wynosi zaledwie 3 złote (7 zł- odpady segregowane, 10 zł- 

odpady niesegregowane). W Słubicach za odpady segregowane mieszkańcy płacą 10 zł, a za 

niesegregowane 15 zł. Niewielka różnica w opłatach może powodować, że mieszkańcy, ze względu 

na własną wygodę, dopłacają rezygnując z segregowania odpadów. Ponadto odbiór odpadów z 

zabudowań wielorodzinnych, w szczególności osiedli blokowych utrudnia wyegzekwowanie od 

mieszkańców rzetelnej i uczciwej segregacji śmieci. W Słubicach wszyscy mieszkańcy budynków 

wielorodzinnych płacą za odbiór niesegregowanych odpadów, niezależnie od tego czy segregują, 

czy nie. 

System odbierania odpadów w większości gmin powiatu słubickiego jest dobrze oceniany przez 

mieszkańców. Jedynie w gminie Słubice połowa mieszkańców źle ocenia zaproponowane rozwiązania, a 

niecałe 30% ocenia go dobrze. Interpretację wyników pozostawiamy władzom gminnym. 

Rycina 2. Ocena systemu odbierania odpadów przez mieszkańców poszczególnych gmin.
357
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 Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców na potrzeby niniejszej diagnozy. 
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PODSUMOWANIE - WSKAŹIK SKALI PROBLEMU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Problem odpadów komunalnych mimo postępu i nowych rozwiązań wciąż jest widoczny w 

powiecie słubickim. Regulacje gminne wprowadzone przy okazji reformy ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach spotkały się przeważnie z dobrym odbiorem wśród mieszkańców. 

Jedynie gmina Słubice wprowadziła rozwiązania nie odpowiadające na potrzeby. 

Nie wszystkie gminy dotrzymują poziomów ograniczeń i recyklingu narzuconych przez ustawę. W 

trzech gminach po wprowadzeniu nowelizacji wzrósł tonaż odpadów nieposegregowanych co jest 

niepokojącym zjawiskiem. W 2013 roku zmniejszyła się ilość odebranych odpadów z gruzu i 

poremontowych w gminach Rzepin i Słubice.  

We wszystkich gminach zwiększył się odbiór odpadów wielkogabarytowych. W gminach Górzyca, 

Cybinka i Ośno Lubuskie wzrósł odbiór odpadów z gruzu i poremontowych. Być może dzięki tym 

faktom zmniejszyła się ilość tych odpadów wyrzucanych nielegalnie. 

REKOMANDACJE 

Tendencje ilości odbieranych odpadów poszczególnych frakcji obrazują dopasowanie systemu 

odbioru odpadów do lokalnych warunków i spełnianie jego funkcji odnośnie poprawy jakości 

środowiska naturalnego i celów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Dlatego zaleca się stałe, rokroczne monitorowanie tych tendencji, co umożliwi reakcję na 

zachodzące zmiany. 

Zaleca się również monitorowanie powstawania „dzikich wysypisk”, w miarę możliwości usuwanie 

ich i walkę ze zjawiskiem poprzez współpracę z mieszkańcami, instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi.  

 


