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Dolny �l¹sk � po³o¿enie i ogólna
charakterystyka

Województwo dolno�l¹skie le¿y w po³udniowo-
-zachodniej czê�ci Polski. Jego powierzchnia wynosi
19948 km2, co stanowi 6,4% powierzchni ca³ego kra-
ju. Stolic¹ województwa jest Wroc³aw, bêd¹cy jedno-
cze�nie czwartym co do wielko�ci miastem Polski.
W 2000 r. województwo liczy³o 2,985 mln mieszkañ-
ców. Województwo podzielone jest na 26 powiatów
i 4 miasta na prawach powiatów, a zarazem na 169
gmin. Województwo graniczy od pó³nocy z wojewódz-
twami lubuskim i wielkopolskim, za� od wschodu
z opolskim. Po³udniow¹ i zachodni¹ czê�æ granicy
Dolnego �l¹ska stanowi granica pañstwa, która prze-
biega wzd³u¿ Sudetów (z Republik¹ Czesk¹) i Nysy
£u¿yckiej (z Republik¹ Federaln¹ Niemiec). 
W sk³ad województwa wchodz¹ nastêpuj¹ce krainy
historyczne: Dolny �l¹sk, Ziemia K³odzka i Wschod-
nie £u¿yce. 

Budowa geologiczna i rze�ba terenu

Dolny �l¹sk mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze
czê�ci: ni¿ow¹ - pó³nocn¹ i górsk¹ - po³udniow¹.
Bardzo wyra�n¹ granicê tych obszarów wyznacza
ci¹gn¹cy siê przez niemal ca³e województwo Sudecki
Uskok Brze¿ny. Jest on najwiêkszym i najwyra�niej
zaznaczonym uskokiem tektonicznym w Polsce, a pro-
wadzone badania wykazuj¹, ¿e jest wci¹¿ aktywny
sejsmiczne. 

Teren na pó³noc od Sudeckiego Uskoku Brze¿nego
jest w wiêkszo�ci równinny lub lekko falisty. Do wy-
j¹tków nale¿¹ masywy Przedgórza Sudeckiego
i Wzgórza Trzebnickie. Teren �l¹ska Ni¿owego mo¿e-
my podzieliæ na: Obni¿enie Milicko-G³ogowskie, Wa³
Trzebnicki, Nizinê �l¹sko-£u¿yck¹ i Nizinê �l¹sk¹. 
Ni¿ �l¹ski le¿y na dwóch podstawowych jednostkach
geologicznych: Bloku Przedsudeckim i Monoklinie
Przedsudeckiej. W zachodniej czê�ci bloku przedsu-
deckiego le¿y tzw. Niecka Pó³nocnosudecka wype³nio-
na piaskowcami identycznymi z wystêpuj¹cymi w Gó-
rach Sto³owych. Monoklina Przedsudecka zbudowana
jest ze ska³ osadowych wieku paleozoicznego i ca³ko-
wicie jest przykryta lu�nymi osadami kenozoicznymi. 
G³ówne cechy rze�by tej czê�ci województwa ukszta³-
towane zosta³y w trakcie pobytu na tym obszarze l¹do-
lodu podczas zlodowacenia po³udniowo- i �rodkowo-
polskiego oraz przez procesy zacieraj¹ce rze�bê polo-
dowcow¹ po ust¹pieniu ostatniego zlodowacenia.
Rze�ba ta ma charakter staroglacjalny i nie ró¿ni siê
w znacz¹cym stopniu od ukszta³towania innych obsza-
rów ni¿owych w po³udniowej Polsce. Nie wystêpuj¹ tu
na powierzchni powszechne w górach lite ska³y, lecz
utwory piaszczyste, gliniaste i py³owe. Dobrze rozwi-
niêta jest tutaj sieæ rzeczna, ale niemal brak jezior.
Nizinna czê�æ województwa pokryta jest w g³ównej
mierze terenami rolniczymi i lasami. 

Na czê�æ górsk¹ Dolnego �l¹ska sk³adaj¹ siê le¿¹-
ce na po³udnie od Sudeckiego Uskoku Brze¿nego Su-
dety. Pewne elementy rze�by górskiej nosi te¿ le¿¹ce
na pó³noc od niego Przedgórze Sudeckie, bêd¹ce
obszarem przej�ciowym miêdzy ni¿ow¹ a górsk¹ czê-
�ci¹ regionu. Sudety mo¿na podzieliæ na trzy podsta-
wowe czê�ci: Sudety Zachodnie, �rodkowe i Wschod-
nie. W odró¿nieniu od fa³dowych Karpat rze�ba Sude-
tów ma charakter zrêbowy. Oznacza to, ¿e o jej rozwo-
ju zadecydowa³a tektonika zrêbowa z sieci¹ uskoków,
które podzieli³y górotwór na szereg bloków tektonicz-
nych, które w ró¿nym stopniu uleg³y wypiêtrzeniu.
Widocznym efektem takiego procesu jest charaktery-
styczna dla Sudetów budowa: strome stoki poszczegól-
nych pasm górskich, niemal p³askie wierzchowiny
i g³êboko wciête doliny rzeczne w strefach przykrawê-
dziowych. 

W Sudetach mo¿na spotkaæ wiele ciekawych ska³
i minera³ów. Pochodz¹ one z ró¿nych okresów geolo-
gicznych. Przyk³adowo Góry Sowie zbudowane s¹
z najstarszych w Polsce prekambryjskich gnejsów,
a niedaleko od nich spotkaæ mo¿na stosunkowo m³ode
piaskowce, czy pozosta³o�ci kominów wulkanicznych
(neki). Taka ró¿norodno�æ wieku i pochodzenia ska³
skutkuje bardzo urozmaicon¹ rze�b¹ terenu, która
niemal w ca³ych Sudetach powsta³a w okresie trzecio-
rzêdu, czyli oko³o 2 miliony lat temu. W czasie tworze-
nia siê g³ównych zrêbów rze�by Sudetów na ich tere-
nie panowa³ klimat tropikalny lub subtropikalny i dla-
tego mo¿emy tu spotkaæ relikty osadów i form charak-
terystycznych dla terenów oko³orównikowych. 

Klimat

Pod wzglêdem klimatycznym Dolny �l¹sk dzieli
siê podobnie jak morfologicznie. Pó³nocna czê�æ
regionu znajduje siê na pograniczu charakterystycz-
nych dla strefy umiarkowanej klimatów oceanicznego
i kontynentalnego, a po³udnie jest pod wp³ywem astre-
fowego klimatu górskiego. 

Ni¿owa czê�æ Dolnego �l¹ska nale¿y do najcieplej-
szych obszarów na terenie Polski. �rednia roczna tem-
peratura wynosi oko³o 8°C, podczas gdy na pó³nocy
kraju jest ona przeciêtnie o 2°C ni¿sza. Przewa¿aj¹ce
wiatry z kierunków zachodnich i pó³nocno-zachodnich
powoduj¹, ¿e obszar województwa przewa¿nie znajdu-
je siê pod wp³ywem klimatu oceanicznego, który cha-
rakteryzuje siê niewielk¹ roczn¹ amplitud¹ temperatur,
³agodnymi zimami i do�æ du¿ymi opadami z maksi-
mum w okresie letnim.

�rednie roczne sumy opadów kszta³tuj¹ siê pomiê-
dzy 500 a 600 mm i nale¿¹ do wy¿szych w ni¿owej
czê�ci kraju. Czas zalegania pokrywy �nie¿nej wynosi
zaledwie do 60 dni. Taki stan rzeczy jest bardzo ko-
rzystny dla ro�linno�ci, której okres wegetacyjny trwa
do 220 dni i jest najd³u¿szy w kraju. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNO�L¥SKIEGO
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W odró¿nieniu od nizinnej czê�ci województwa gó-
ry charakteryzuj¹ siê jednym z najostrzejszych klima-
tów w Polsce (za wyj¹tkiem kotlin �ródgórskich).
W górnych partiach Sudetów praktycznie nigdy nie wy-
stêpuje lato, a okres zalegania pokrywy �nie¿nej wyno-
si od 80 do 120 dni w roku. Opady w tej czê�ci woje-
wództwa s¹ o wiele wy¿sze ni¿ na nizinach i wynosz¹
od 700 do 1300 mm rocznie. Klimat górski zaostrza siê
wraz ze wzrostem wysoko�ci nad poziomem morza. Na
terenie Sudetów Zachodnich dominuj¹ce kierunki wia-
tru s¹ zgodne z reszt¹ województwa, tzn. zachodnie.
Jednak w Sudetach �rodkowych i wschodnich wiêkszy
udzia³ ma kierunek po³udniowy. Ciekawym zjawiskiem
s¹ wystêpuj¹ce w Sudetach i na ich przedpolu wiatry
fenowe. Nios¹ one suche i ciep³e masy powietrza, osi¹-
gaj¹c w górach du¿e prêdko�ci i swym zasiêgiem od-
dzia³uj¹c na znacz¹c¹ czê�æ Niziny �l¹skiej. W okresie
wystêpowania fenu mo¿na zaobserwowaæ wyra�ny
wzrost temperatury przy jednoczesnym silnym suchym
wietrze z po³udnia. Feny czêsto s¹ bezpo�redni¹ przy-
czyn¹ gwa³townego topnienia �niegu. 

Zasoby wód powierzchniowych, sieæ
rzeczna

Sieæ rzeczna Dolnego �l¹ska jest zasilana z teryto-
riów trzech pañstw � Polski, Republiki Czeskiej
i Republiki Federalnej Niemiec. Przez teren woje-
wództwa przebiega wododzia³ kontynentalny oddzie-
laj¹cy zlewiska mórz Ba³tyckiego i Pó³nocnego od
Czarnego. Na Trójmorskim Wierchu w powiecie
k³odzkim stykaj¹ siê wododzia³y tych trzech mórz.
Województwo dolno�l¹skie jest jedynym w Polsce,
gdzie wystêpuje taka sytuacja. Nale¿y jednak pamiê-
taæ, ¿e wiêkszo�æ jego obszaru nale¿y do zlewiska Mo-
rza Ba³tyckiego. 

G³ówn¹ rzek¹ a zarazem osi¹ regionu jest Odra,
której d³ugo�æ w obrêbie województwa wynosi
215 km. Rzeka ta dop³ywa na teren Dolnego �l¹ska

z województwa opolskiego i odp³ywa do lubuskiego.
Najwa¿niejszymi jej dop³ywami na terenie wojewódz-
twa s¹: Nysa K³odzka, O³awa, �lêza, Widawa,
Bystrzyca, Kaczawa, Barycz, Bóbr i Nysa £u¿ycka.
Innymi du¿ymi rzekami regionu s¹: Czarna Woda,
Szprotawa, Nysa Szalona, Kwisa i Orla. Wszystkie te
rzeki nale¿¹ do zlewiska Morza Ba³tyckiego. 

Lewostronne dop³ywy Odry maj¹ w wiêkszo�ci
charakter rzek górskich i odprowadzaj¹ one najwiêksz¹
czê�æ wód z terenu województwa. W praktyce oznacza
to, ¿e ich przep³ywy najwiêksze s¹ w okresie wystêpo-
wania maksymalnych opadów (lipiec � sierpieñ) oraz
pó�n¹ wiosn¹, kiedy w górach topnieje �nieg. Prawo-
stronne dop³ywy Odry s¹ rzekami nizinnymi. Tego ty-
pu cieki nie maj¹ wyra�nego maksimum rocznych
przep³ywów. Odp³ywy ze zlewni tych rzek s¹ kilka,
a czasem nawet kilkunastokrotnie mniejsze ni¿ z tere-
nów znajduj¹cych siê po lewej stronie Odry. 

Województwo dolno�l¹skie nale¿y do ubogich
w zbiorniki wodne. Niemal nie wystêpuj¹ tu naturalne
jeziora, a wiêkszo�æ wód powierzchniowych to sztucz-
ne zbiorniki retencyjne lub stawy hodowlane. Naj-
wiêksze nagromadzenie stawów znajduje siê w dolinie
Baryczy na terenie powiatów milickiego i trzebnickie-
go. Sieæ zbiorników retencyjnych jest na Dolnym �l¹-
sku dobrze rozwiniêta, przy czym dominuj¹ ma³e gór-
skie obiekty. W wiêkszo�ci maj¹ one przeznaczenie
przeciwpowodziowe i energetyczne, czê�æ z nich ma
tak¿e charakter rezerwuarów wody pitnej dla pobli-
skich miast. 

Wody podziemne

W profilu hydrogeologicznym województwa dol-
no�l¹skiego wystêpuj¹ piêtra wodono�ne w utworach
czwartorzêdu, trzeciorzêdu, kredy, triasu, permu, kar-
bonu oraz w paleozoicznych ska³ach krystalicznych.
Ze wzglêdu na bardzo urozmaicon¹ budowê geolo-
giczn¹ oraz zró¿nicowanie litologiczne poszczegól-

Rys. 1. Przebieg opa-
dów i temperatur w wybra-
nych stacjach na terenie
Dolnego �l¹ska w 2000 r.
(dane IMGW)

*) linia ci¹g³a oznacza temperaturê, za� s³upki miesiêczn¹ sumê opadów
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nych kompleksów stratygraficznych wody podziemne
znajduj¹ siê w ró¿nych o�rodkach i s¹ w ró¿nych stop-
niach wykorzystywane. 

Piêtro wodono�ne czwartorzêdu stanowi g³ówny
i najbardziej rozpowszechniony zbiornik wód pod-
ziemnych po³udniowo-zachodniej Polski. 
Mo¿na wyró¿niæ trzy rodzaje wystêpowania wodono-
�nego czwartorzêdu: 
§ poziomy wodono�ne w dolinach kopalnych,
§ poziomy wodono�ne zwi¹zane z dolinami rzecz-
nymi,
§ poziomy wodono�ne w obrêbie utworów wodno-
lodowcowych o charakterze pokrywowym i miê-
dzymorenowym. 
W przewa¿aj¹cej czê�ci tego obszaru stwierdzono

w utworach czwartorzêdowych tylko jeden poziom
wodono�ny o charakterze u¿ytkowym. Warstwy wodo-
no�ne zasilane s¹ na ogó³ przez infiltracjê wód opado-
wych. Ma to szczególnie miejsce w przypadku wód
w dolinach rzecznych oraz na obszarach wysoczyzno-
wych. Spotyka siê równie¿ zasilanie poprzez dop³ywy
z pod³o¿a wspomnianych powy¿ej struktur kopalnych. 

Piêtro wodono�ne trzeciorzêdu w regionie sudec-
kim tworz¹ g³ównie osady miocenu oraz w mniejszym
stopniu pliocenu. Rozpoznanie tego piêtra jest dosyæ
nierównomierne. Du¿a jest równie¿ zmienno�æ facjal-
na utworów trzeciorzêdowych, która powoduje, ¿e
piaszczyste i ¿wirowe horyzonty wodono�ne maj¹ cha-
rakter nieci¹g³y. Wystêpowania tego piêtra jest ograni-
czone do zachodniej i pó³nocno-zachodniej czê�ci ob-
szaru sudeckiego. W regionie wroc³awskim piêtro wo-
dono�ne trzeciorzêdu, które stanowi¹ utwory miocenu
jest trudne do rozpoznania wskutek du¿ej zmienno�ci
facjalnej. Litologicznie s¹ to osady piaszczyste, rza-
dziej ¿wirowe. Warstwy wodono�ne maj¹ charakter so-
czew o zró¿nicowanej mi¹¿szo�ci i rozci¹g³o�ci w ob-
rêbie dominuj¹cego kompleksu ilastego. W po³udnio-
wej czê�ci regionu wielkopolskiego wodono�no�æ trze-
ciorzêdu jest s³abo rozpoznana. Poziomy wodono�ne
wystêpuj¹ tutaj w utworach mioceñskich i lokalnie oli-
goceñskich. 

Piêtro wodono�ne kredy w regionie sudeckim wy-
stêpuje w obrêbie depresji pó³nocnosudeckiej i �ródsu-
deckiej. Wody tego poziomu s¹ czêsto g³ównym i za-
razem pierwszym poziomem wodono�nym. 

Piêtra wodono�ne triasu i permu wystêpuj¹ w ob-
rêbie depresji pó³nocnosudeckiej i �ródsudeckiej.
W regionie wroc³awskim praktyczne znaczenie ma tyl-
ko poziom wodono�ny wapienia muszlowego. 

Piêtro wodono�ne karbonu ogranicza siê do regio-
nu sudeckiego a konkretnie do obszaru depresji �ródsu-
deckiej. 

Piêtro wodono�ne w ska³ach krystalicznych. W re-
gionie sudeckim rozpoznanie hydrogeologiczne ska³
krystalicznych jest bardzo s³abe. Wystêpuje tam po-
ziom wód w spêkanych i szczelinowych utworach kry-
stalicznych oraz zasilaj¹cy je okresowo przypo-
wierzchniowy poziom rumoszowy. W regionie wro-
c³awskim piêtro wodono�ne w obrêbie ska³ krystalicz-

nych obejmuje masywy Strzelina, Sobótki, czê�ci Gór
Sowich i Strzegomia oraz niewielkie obszary z p³ytko
wystêpuj¹cymi ska³ami krystalicznymi pod cienk¹
pokryw¹ czwartorzêdu. 

Gleby

Na terenie Dolnego �l¹ska wystêpuj¹ gleby o zró¿-
nicowanym pochodzeniu i charakterze. Dominuj¹ gle-
by autogeniczne, czyli tworz¹ce siê pod wp³ywem kil-
ku czynników (takich jak klimat, ska³a macierzysta,
czy te¿ stosunki hydrologiczne), bez wyra�nej domina-
cji któregokolwiek z nich. W�ród tych gleb najwiêcej
jest brunatnych w³a�ciwych, brunatnych kwa�nych
i p³owych. Na obszarze Sudetów powszechne s¹
ponadto s³abo wykszta³cone litogeniczne gleby
górskie. Swój charakter zawdziêczaj¹ g³ównie skale
macierzystej. Na pó³nocy i wschodzie obszarów nizin-
nych województwa mo¿na spotkaæ gleby tworz¹ce siê
pod znacznym wp³ywem wód gruntowych b¹d� opa-
dowych � semihydrogeniczne i hydrogeniczne. W do-
linach rzek powszechne s¹ mady rzeczne nale¿¹ce do
gleb nap³ywowych. Na terenie Dolnego �l¹ska wystê-
puj¹ te¿ gleby antropogeniczne, których powstanie
zwi¹zane jest z dzia³alno�ci¹ cz³owieka. Wystêpowa-
nie ich nale¿y ³¹czyæ g³ównie z terenami miejskimi. 

Sudeckie gleby litogeniczne s¹ �ci�le zale¿ne od bu-
dowy geologicznej. Wystêpuj¹ one w wy¿szych partiach
gór raz na stromych stokach. W Sudetach mamy stosun-
kowo ma³o ska³ wêglanowych, wiêc olbrzymia wiêk-
szo�æ sudeckich gleb litogenicznych nale¿y do bezwê-
glanowych o ró¿nym stopniu wykszta³cenia. Gdzienie-
gdzie jedynie mo¿na spotkaæ wapienne rêdziny. 

W�ród pokrywaj¹cych najwiêksz¹ czê�æ woje-
wództwa gleb autogenicznych, mo¿emy wyró¿niæ
pewn¹ strefowo�æ wystêpowania: o ile generalnie na
terenie województwa dominuj¹ gleby brunatnoziemne,
to w jego pó³nocnej czê�ci znaczny udzia³ maj¹ gleby
bielicoziemne. Wi¹¿e siê to z wiêksz¹ przepuszczalno-
�ci¹ pod³o¿a, które w znacznej mierze buduj¹ utwory
piaszczyste. Sk³adniki organiczne ulegaj¹ wyp³ukiwa-
niu w g³¹b profilu i pozostaje gleba o charakterystycz-
nym jasnym zabarwieniu. Gleby bielicowe mo¿na spo-
tkaæ g³ównie na terenach le�nych. 

Do gleb hydrogenicznych wystêpuj¹cych na terenie
Dolnego �l¹ska mo¿emy zaliczyæ gleby bagienne i po-
bagienne. Wystêpuj¹ one zarówno na terenach nizin-
nych jak i górskich w miejscach, gdzie wystêpuje lo-
kalne przesycenie gruntu wilgoci¹. Sytuacja taka ma
miejsce g³ównie na obszarach bagiennych w pó³nocnej
czê�ci województwa, oraz na torfowiskach le¿¹cych
i na ni¿u i w górach. 

Gleby semihydrogeniczne wykszta³ci³y siê przy
znacznym wp³ywie wód opadowych. Zaliczyæ do nich
mo¿emy czarne ziemie oraz gleby zabagnione. Wystê-
puj¹ one g³ównie na terenach nizinnych o niezbyt gê-
stej sieci rzecznej. Naj¿y�niejszymi glebami na terenie
województwa s¹ czarne ziemie, wystêpuj¹ce na po³u-
dnie od Wroc³awia. Gleby zabagnione mo¿na spotkaæ
na terenie niemal ca³ego województwa. 
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Gospodarka regionu

Dolny �l¹sk nale¿y do najlepiej i jednocze�nie naj-
wcze�niej uprzemys³owionych regionów Polski.
Pierwszy gwa³towny rozwój gospodarczy na Dolnym
�l¹sku rozpocz¹³ siê w �redniowieczu, kiedy to rozwi-
nê³o siê rolnictwo. Obok rolnictwa funkcjonowa³a go-
spodarka le�na i przetwórcza, a na terenie Sudetów
równie¿ górnictwo wêgla, rud metali oraz kamieni
szlachetnych i ozdobnych. Poza górnictwem najwa¿-
niejsz¹ ga³êzi¹ gospodarki by³o wówczas tkactwo.
Oprócz wymienionych nale¿y wspomnieæ jeszcze
o szklarstwie, hutnictwie oraz produkcji ceramiki. Na
Nizinie �l¹skiej za³o¿ono wtedy du¿e stawy rybne,
które s¹ wykorzystywane do dzi�. Tranzytowe po³o¿e-
nie regionu stymulowa³o równie¿ rozwój handlu.
W XVIII wieku, nast¹pi³ kolejny gwa³towny wzrost
gospodarczy i czê�æ z dotychczasowych ga³êzi gospo-
darki nabra³ charakteru przemys³owego. W XIX wieku
nast¹pi³ znaczny rozwój sieci komunikacyjnej i dziêki
temu wzros³a pozycja Dolnego �l¹ska. Rozwój sieci
komunikacyjnej pozytywnie wp³yn¹³ równie¿ na roz-
wój turystyki i wypoczynku. W tym okresie powsta³o
i rozwinê³o siê wiele znanych w ca³ej Europie miast
zdrojowych. W okresie powojennym w ca³ej Polsce
stosowana by³a gospodarka centralna. Powstawa³y za-
k³ady pracy nie maj¹ce ekonomicznego uzasadnienia,
a niektóre ga³êzie przemys³u mimo ponoszenia przez
nie strat finansowych utrzymywano przy ¿yciu. W³a-
dze koncentrowa³y siê g³ównie na rozwoju przemys³u
wydobywczego i ciê¿kiego, niemal ca³kowicie zanie-
dbuj¹c inne ga³êzie gospodarki. Jedn¹ z najwiêkszych
inwestycji gospodarczych tego okresu na Dolnym �l¹-
sku by³o powstanie zag³êbia wydobywczego w rejonie
legnicko-g³ogowskim. Wi¹za³o siê ono z odkryciem
bogatych z³ó¿ miedzi. Drug¹ wielk¹ inwestycj¹ by³o
powstanie kopalni wêgla brunatnego i du¿ej elektrow-
ni w Turoszowie. Po roku 1989, w wyniku zmian poli-
tycznych w kraju, ponownie zaczê³a funkcjonowaæ go-
spodarka wolnorynkowa. £atwa dostêpno�æ tanich to-
warów zza granicy, zmniejszenie zapotrzebowania na
produkty rolnicze czy rachunek ekonomiczny wymusi-
³y upadek szeregu zak³adów. Z tego powodu niektóre
rejony niemal ca³kowicie musia³y zmieniæ swój profil
gospodarczy. 

Obecnie gospodarka Dolnego �l¹ska nie ma domi-
nuj¹cej ga³êzi. Równolegle rozwija siê rolnictwo, gór-
nictwo, ró¿ne ga³êzie przemys³u i us³ugi. 

Tereny rolnicze dominuj¹ na Nizinie �l¹skiej. Wi¹-
¿e siê to ze sprzyjaj¹cym klimatem i dobrymi glebami.
G³ówne uprawy regionu to pszenica, rzepak, buraki
cukrowe i ziemniaki. W�ród zwierz¹t hodowlanych
najpopularniejsze s¹ byd³o, trzoda chlewna, drób i ry-
by. Wraz z rolnictwem i hodowl¹ na obszarze woje-
wództwa wystêpuje przemys³ spo¿ywczy � m³yny, cu-
krownie, gorzelnie, mleczarnie, zak³ady przetwórstwa
miêsnego, owcowo-warzywnego i inne. 

Przemys³ górniczy rozwija siê obecnie zarówno
w nizinnej jak i górskiej czê�ci województwa. Jego lo-
kalizacja jest �ci�le zwi¹zana z wystêpowaniem surow-

ców naturalnych. Najwiêksze obecnie kopalnie i ich
zespo³y na Dolnym �l¹sku znajduj¹ siê na terenie
Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego
(LGOM), oraz w tzw. worku ¿ytawskim, gdzie wydo-
bywa siê wêgiel brunatny. Te dwa o�rodki skupiaj¹
wokó³ siebie przemys³ przetwórczy kopalin. Na terenie
LGOM jest to hutnictwo i przetwórstwo miedzi, nato-
miast pok³ady wêgla wykorzystywane s¹ w du¿ej elek-
trowni Turów. Kolejn¹ du¿¹ ga³êzi¹ górnictwa jest wy-
dobycie ska³ budowlanych. Na terenie Przedgórza Su-
deckiego znajduje siê kilka kamienio³omów granitu,
a najwiêkszy z nich � w Strzelinie nale¿y do europej-
skiej czo³ówki. W Sudetach wydobywa siê ponadto
marmur, piaskowce, bazalt i inne ska³y. Na obszarze
nizinnym i lokalnie w górach prowadzi siê wydobycie
piasków, ¿wirów i glinek ceramicznych. Kolejnym ro-
dzajem górnictwa jest wydobycie kamieni szlachet-
nych i ozdobnych. Mo¿na siê z nim spotkaæ niemal
w ca³ych Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. 

Niemal wszystkie pozosta³e ga³êzie przemys³u wy-
stêpuj¹ na terenie ca³ego obszaru województwa przy
czym najwiêksze jego nagromadzenie zaobserwowaæ
mo¿na w du¿ych miastach i w pobli¿u szlaków komu-
nikacyjnych. Najwiêkszymi o�rodkami przemys³owy-
mi województwa s¹: Wroc³aw i Legnica. 

Transport

Sieæ komunikacyjn¹ Dolnego �l¹ska mo¿emy po-
dzieliæ na dwie zasadnicze czê�ci � tranzytow¹ i lokal-
n¹. Sieæ lokalna jest stosunkowo dobrze rozwiniêta.
Wi¹¿e siê to z gêstym zaludnieniem i stosunkowo do-
godnymi warunkami naturalnymi. Sieæ o zasiêgu po-
nadregionalnym nie jest obecnie zbyt rozwiniêta, lecz
na najbli¿sze lata planuje siê jej znaczny rozwój.
W�ród projektowanych szlaków komunikacyjnych s¹
nie tylko nowe autostrady i linie kolejowe, ale równie¿
dostosowanie koryta Odry do potrzeb transportu i re-
kreacji. Pozwoli to na zwiêkszenie rangi tej nale¿¹cej
do najwiêkszych na naszym kontynencie rzeki, uru-
chomienie jednego z najtañszych �rodków transportu
w regionie i po³¹czenie jej systemem �ródl¹dowych
kana³ów z europejskimi szlakami wodnymi. 

Najwa¿niejszym szlakiem tranzytowym Dolnego
�l¹ska jest niew¹tpliwie autostrada A4 bêd¹ca czê�ci¹
europejskiego korytarza ³¹cz¹cego Niemcy z Ukrain¹.
Pozosta³e du¿e szlaki komunikacyjne regionu ³¹cz¹
Republikê Czesk¹ ze Szczecinem (projektowana trasa
A3), Gdañskiem (droga krajowa 5) i z Warszaw¹ (pro-
jektowana autostrada A8). Ostatnim wa¿nym projek-
tem jest droga A12 ³¹cz¹ca Drezno z tras¹ A4. Central-
nym wêz³em sieci kolejowej jest dla Dolnego �l¹ska
Wroc³aw. Wychodz¹ st¹d wa¿ne linie w kierunku War-
szawy, Krakowa i dalej Kijowa, Poznania, Pragi, Ber-
lina i Drezna. Linie te s¹ czê�ciami wiêkszych syste-
mów komunikacyjnych wymienionych powy¿ej. Z in-
nych rodzajów transportu warto wymieniæ pasa¿erski
ruch lotniczy w regionie obs³ugiwany przez wroc³aw-
ski miêdzynarodowy port lotniczy na Strachowicach,
oraz trac¹cy na znaczeniu ruch wodny na Odrze.
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