
Przyjêta przez Parlament Europejski strategia ochro-
ny gleb wskazuje najwa¿niejsze zagro¿enia dla gleb: ero-
zjê, spadek zawartoœci materii organicznej, ska¿enie gle-
by, zasklepianie, zagêszczenie gleby, spadek ró¿norod-
noœci biologicznej, zasolenie, powodzie i osuwiska. 

W województwie dolnoœl¹skim zagro¿enie dla gleb
stanowi lokalne ska¿enie, zwi¹zane z istnieniem starych
obiektów wojskowych, baz paliw, tras komunikacyj-
nych, sk³adowisk odpadów i emisj¹ – zw³aszcza zanie-
czyszczeñ wêglowodorowych – z zak³adów przemys³o-
wych. Istotnym problemem w ostatnim czasie s¹ po-
wodzie i osuwiska, prowadz¹ce do erozji, zanieczysz-
czenia gleb osadami oraz strat zasobów glebowych. 

Znacz¹cym problemem w województwie dolnoœl¹-
skim jest zakwaszenie gleb. Gleby kwaœne i lekko kwa-
œne stanowi¹ znaczny procent powierzchni u¿ytków rol-
nych (65%). Roœliny rosn¹ce na glebach kwaœnych
mog¹ zawieraæ zwiêkszone iloœci niektórych metali
ciê¿kich, siarczanów. Gleby silnie zakwaszone charakte-
ryzuj¹ siê nisk¹ zawartoœci¹ przyswajalnych sk³adników
pokarmowych i wymagaj¹ znacznych nak³adów finan-
sowych na wapnowanie. 

Degradacja gleb nastêpuje na skutek dzia³ania si³
przyrody oraz zanieczyszczenia œrodowiska wynikaj¹ce-
go z dzia³alnoœci cz³owieka. Powierzchnia gruntów zde-
wastowanych w województwie dolnoœl¹skim wynosi³a
w 2008 r. 5704 ha, a zdegradowanych 1719 ha.
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Wykres 3.1. Powierzchnia gruntów zdewastowanych
i zdegradowanych na terenie województwa dolno-
œl¹skiego (Ÿród³o: GUS)

W 2009 r. po raz kolejny w ramach zadañ Okrêgowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej zosta³y zrealizowane bada-
nia odczynu i zasobnoœci gleb u¿ytkowanych rolniczo. 

W 2009 r. w ramach identyfikacji terenów, na któ-
rych wyst¹pi³o przekroczenie standardów jakoœci gleby
i ziemi starostwa realizowa³y badania gleb w powiatach
kamiennogórskim, legnickim, jaworskim, lwóweckim,
k³odzkim i polkowickim. WIOŒ we Wroc³awiu, uzupe³-
niaj¹c badania starostw, prowadzi³ badania wokó³ 22
obiektów na terenach nara¿onych na zanieczyszczenia. 

Ponadto w latach 2004-2008 Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu prowadzi³ badania zanieczyszczenia gleb w re-
jonie Z³otego Stoku i Karkonoskiego Parku Narodowego. 

Gleby u¿ytkowane rolniczo

G³ównym zadaniem dzia³alnoœci stacji chemiczno-
-rolniczych na terenie ca³ego kraju jest prowadzenie ba-
dañ odczynu i zasobnoœci gleb w makro- i mikroele-
menty dla potrzeb doradztwa nawozowego. Badania te
s¹ prowadzone na zlecenie producentów rolnych, a uzy-
skane wyniki badañ stanowi¹ podstawê racjonalnego
nawo¿enia i gospodarowania na gruntach u¿ytkowa-
nych rolniczo. 

Odczyn gleb i potrzeby wapnowania gleb

Stan zakwaszenia gleb u¿ytkowanych rolniczo (UR)
na terenie Dolnego Œl¹ska od lat nie ulega wyraŸnej po-
prawie, wci¹¿ dominuj¹ gleby zakwaszone. £¹cznie gle-
by o odczynie bardzo kwaœnym, kwaœnym i lekko kwa-
œnym zajmuj¹ 80% powierzchni u¿ytków rolnych. Gle-
by o odczynie obojêtnym i zasadowym zajmuj¹ odpo-
wiednio 13 i 7% powierzchni UR. Najbardziej zakwa-
szone (bardzo kwaœne i kwaœne) s¹ gleby w po³udnio-
wej czêœci województwa, szczególnie na obszarze po-
wiatów: lwóweckiego, kamiennogórskiego, jeleniogór-
skiego, k³odzkiego, zgorzeleckiego, lubañskiego, wa³-
brzyskiego oraz w pó³nocnej czêœci województwa w po-
wiecie milickim. Aktualnie najkorzystniejsza sytuacja –
udzia³ gleb bardzo kwaœnych i kwaœnych nie przekracza
40% – panuje w œrodkowej czêœci województwa w po-
wiatach: strzeliñskim, z¹bkowickim, wroc³awskim,
œwidnickim, jaworskim, legnickim oraz na pó³nocy
w powiatach g³ogowskim i górowskim. 

Odzwierciedleniem silnego zakwaszenia dolnoœl¹-
skich gleb s¹ ich bardzo du¿e potrzeby wapnowania.
W skali województwa 47% powierzchni u¿ytków rol-
nych wymaga wapnowania w stopniu koniecznym i po-
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trzebnym, na dalszych 18% powierzchni wapnowanie
jest wskazane. Ograniczone potrzeby wapnowania
stwierdzono na 15%, a zbêdne na 19% UR. Najwiêksze
potrzeby wapnowania stwierdza siê na terenie powia-
tów po³o¿onych w po³udniowej i po³udniowo-zach-
odniej czêœci województwa. Najmniejsze potrzeby wap-
nowania wykazuj¹ gleby powiatów: górowskiego, g³o-
gowskiego, polkowickiego, legnickiego, jaworskiego,
œwidnickiego i miasta Wroc³awia. 

Zawartoœæ fosforu, potasu i magnezu w glebach

Bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ fosforu charaktery-
zuje siê 33% powierzchni UR na terenie województwa,
œredni¹ zawartoœci¹ 23%, natomiast wysok¹ i bardzo
wysok¹ 44%. Najwy¿szy odsetek gleb z bardzo nisk¹
i nisk¹ zawartoœci¹ fosforu wystêpuje w po³udniowej
i po³udniowo-zachodniej czêœci województwa, w po-
wiatach: kamiennogórskim, k³odzkim, jeleniogórskim,
lwóweckim, lubañskim, zgorzeleckim, wa³brzyskim,

Rysunek 3.1. Odczyn gleb u¿ytkowanych rolniczo w woj.
dolnoœl¹skim w latach 2006-2009

Rysunek 3.2. Potrzeby wapnowania gleb u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2006-2009 

Rysunek 3.3. Zawartoœæ fosforu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2006-2009

Rysunek 3.4. Zawartoœæ potasu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2006-2009

Rysunek 3.5. Zawartoœæ magnezu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2006-2009
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gleb w fosfor stwierdzono w powiatach: wroc³awskim,
strzeliñskim i mieœcie Wroc³aw. 

Stan zasobnoœci w potas w porównaniu do fosforu
przedstawia siê korzystniej. Przewa¿aj¹ gleby ze œredni¹
zawartoœci¹ potasu (32%). Gleby z bardzo nisk¹ i nisk¹
zawartoœci¹ potasu stanowi¹ 27% powierzchni UR, na-
tomiast z wysok¹ i bardzo wysok¹ zawartoœci¹ 41%.
Niekorzystnie wyró¿niaj¹ siê powiaty: polkowicki, lubiñ-
ski i kamiennogórski, gdzie udzia³ gleb ubogich w potas
mieœci siê w przedziale 41-60%. W œrodkowej wybitnie
rolniczej czêœci województwa na obszarze powiatów:
legnickiego, z³otoryjskiego, jaworskiego, œwidnickiego,
dzier¿oniowskiego, z¹bkowickiego, œredzkiego i wro-
c³awskiego, a tak¿e w powiecie zgorzeleckim aktualnie
stwierdzono najni¿szy odsetek gleb ubogich w potas. 

Na terenie Dolnego Œl¹ska najwy¿szy odsetek sta-
nowi¹ gleby o œredniej zawartoœci magnezu (25%);
bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ magnezu charaktery-
zuje siê 32% powierzchni gleb, a wysok¹ i bardzo wy-
sok¹ zawartoœci¹ 42%. Najkorzystniej stan zasobnoœci
gleb w magnez przedstawia siê w powiatach: z¹bkowic-
kim, k³odzkim, wa³brzyskim, dzier¿oniowskim i g³o-
gowskim – udzia³ gleb z nisk¹ i bardzo nisk¹ zawarto-
œci¹ magnezu nie przekracza w nich 20%, natomiast
najmniej korzystnie w powiatach: lwóweckim, boles³a-
wieckim, lubiñskim i wo³owskim – udzia³ gleb z deficy-
tem magnezu waha siê od 41 do 60%. 

Zawartoœæ mikroelementów w glebach

Badania zawartoœci mikroelementów w u¿ytkowa-
nych rolniczo glebach Dolnego Œl¹ska wykaza³y, ¿e: 

� na obszarze wiêkszoœci powiatów zdecydowanie
przewa¿aj¹ gleby o niskiej zawartoœci boru (64%
UR). Najkorzystniejszy stan zasobnoœci gleb w bor
przedstawia siê w powiatach: polkowickim, zgorze-
leckim, g³ogowskim, kamiennogórskim i k³odzkim,
gdzie przewa¿aj¹ gleby o œredniej zawartoœci boru; 
� wiêkszoœæ gleb charakteryzuje siê œredni¹ zawar-
toœci¹ manganu. Nisk¹ zawartoœæ stwierdzono jedy-
nie w 4% przebadanych prób glebowych. Znaczny
odsetek gleb z nisk¹ zawartoœci¹ manganu stwier-
dzono w powiatach: polkowickim, górowskim, o³aw-
skim, legnickim, dzier¿oniowskim i trzebnickim; 
� gleby ze œredni¹ zawartoœci¹ miedzi (55%) domi-
nuj¹ nad glebami z zawartoœci¹ wysok¹ (24%) oraz
nisk¹ (21%). Najwy¿szy odsetek gleb z nisk¹ zawar-
toœci¹ miedzi wystêpuje na terenie powiatów: o³aw-
skiego, z¹bkowickiego, strzeliñskiego, k³odzkiego,
oleœnickiego i zgorzeleckiego. W powiatach: g³o-
gowskim, polkowickim i legnickim przewa¿aj¹ gleby
z wysok¹ zawartoœci¹ miedzi; 
� wiêkszoœæ gleb charakteryzuje siê œredni¹ zawar-
toœci¹ cynku (64%), gleby z nisk¹ zawartoœci¹ cynku
zajmuj¹ 24% UR. W powiatach: polkowickim, strze-
liñskim, zgorzeleckim i wroc³awskim przewa¿aj¹ gle-
by ubogie w cynk. Najwiêcej gleb z wysok¹ zawarto-
œci¹ cynku wystêpuje w powiecie milickim (52%); 

� gleby u¿ytkowane rolniczo charakteryzuj¹ siê ko-
rzystn¹ zasobnoœci¹ w ¿elazo, gleby ze œredni¹ zawar-
toœci¹ ¿elaza stanowi¹ 89%. Jedynie na terenie powia-
tu wo³owskiego stwierdzono w wiêkszoœci badanych
prób gleby z nisk¹ zawartoœci¹ ¿elaza (80%). 

Wykres 3.2. Zawartoœæ boru w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2006-2009

Wykres 3.3. Zawartoœæ manganu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2006-2009
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YWykres 3.4. Zawartoœæ miedzi w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2006-2009

Wykres 3.5. Zawartoœæ cynku w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2006-2009

Wykres 3.6. Zawartoœæ ¿elaza w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2006-2009

Wykres 3.7. Zawartoœæ azotu mineralnego w glebach na
Dolnym Œl¹sku w 2009 roku
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Monitoring azotu mineralnego

W 2009 r. kontynuowano monitoring zawartoœci
azotu mineralnego w glebach u¿ytków rolnych
w dwóch terminach: wiosennym – przed wysiewem na-
wozów azotowych oraz jesiennym – po ¿niwach. 

Œrednia zawartoœæ azotu mineralnego w warstwie 0-
90 cm w okresie wiosennym by³a znacznie zró¿nicowa-
na, od 68 do 212 kg/ha. Najni¿sz¹ zawartoœæ stwierdzo-
no w glebach powiatu trzebnickiego (68 kg/ha) i o³aw-
skiego (85 kg/ha), najwy¿sz¹ w glebach powiatu œwid-
nickiego (181 kg/ha), k³odzkiego (188 kg/ha) i legnickie-
go (212 kg/ha). Œrednia zawartoœæ w glebach wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego wiosn¹ wynosi³a 140 kg/ha i w po-
równaniu do roku ubieg³ego by³a zdecydowanie wy¿sza. 

Œrednia zawartoœæ azotu mineralnego w warstwie 0-
90 cm jesieni¹ waha³a siê od 70 do 240 kg/ha. Najni¿-
sz¹ zawartoœæ stwierdzono we Wroc³awiu (70 kg/ha)
i powiecie wo³owskim (85 kg/ha), najwy¿sz¹ w glebach
powiatów: boles³awieckiego (210 kg/ha), dzier¿oniow-
skiego (212 kg/ha) oraz jaworskiego (240 kg/ha).
W porównaniu do okresu wiosennego, jesieni¹ œrednia
zawartoœæ azotu w glebie by³a znacznie wy¿sza i wyno-
si³a 158 kg/ha. W porównaniu do roku 2008, zawartoœæ
azotu jesieni¹ 2009 r. tak¿e by³a znacznie wy¿sza. 

Identyfikacja terenów, na których wyst¹pi³o
przekroczenie standardów jakoœci gleby
i ziemi

Badania starostw

Realizowane przez starostwa badania gleb wynikaj¹
z obowi¹zku okreœlonego w art. 109 ustawy Prawo
ochrony œrodowiska. W 2009 r. zrealizowano badania
w powiatach: kamiennogórskim, legnickim, jaworskim,
lwóweckim, k³odzkim i polkowickim (gm. Radwanice).
Uzyskane wyniki porównano do wartoœci okreœlonych
w rozporz¹dzeniu w sprawie standardów jakoœci gleby
oraz standardów jakoœci ziemi. Badania wykaza³y: 

� powiat kamiennogórski – badania prowadzono
w 140 punktach pomiarowych. Stwierdzono prze-
kroczenie dopuszczalnych wartoœci: arsenu
(w próbce pobranej w pobli¿u zak³adów Inco-Vetitas
w Ogorzelcu), cynku (obrêb Marciszów i m. Ka-
mienna Góra) oraz o³owiu (w Lubawce, Okrzeszynie
i Marciszowie); 
� powiat legnicki – badania prowadzono w 58 ob-
rêbach, po³o¿onych na terenie 8 gmin. Stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych wartoœci: o³owiu
(w s¹siedztwie Zak³adu „Metal–cynk” w Chojnowie,
w gminie Krotoszyce, obrêb Bia³ka, Paw³owice Ma-
³e, Szymanowice), miedzi (w gminie Krotoszyce, ob-
rêb Bia³ka, Paw³owice Ma³e, Czerwony Koœció³,
w gminie Mi³kowice, obrêb Lipice), cynku i kadmu
(w gminie Mi³kowice, obrêb Kochlice) oraz arsenu
(w gminie Krotoszyce, obrêb Prostynia – w s¹siedz-
twie autostrady A4; w gminie Mi³kowice, obrêb Grzy-
malin – w s¹siedztwie sk³adowiska odpadów; w gmi-
nie Ruja, obrêb Ruja – w s¹siedztwie sk³adowiska); 

� powiat jaworski – badaniami objêto teren gmin:
Bolków, Mêcinka, Mœciwojów, Paszowice i W¹dro¿e
Wielkie w 110 w punktach pomiarowych. Przekro-
czenie dopuszczalnych wartoœci stwierdzono w przy-
padku: kadmu, miedzi, o³owiu, cynku (gm. Bolków,
obrêb Lipa), niklu i arsenu (gm. Mêcinka, obrêb
Kondratów) oraz arsenu (gm. Bolków, obrêb Kaczo-
rów, Wierzchos³awice); 
� powiat lwówecki – badania prowadzono w 99
punktach pomiarowych. Przekroczenie dopuszczal-
nych wartoœci stwierdzono w przypadku: cynku (gm.
Lwówek Œl¹ski, obrêb Sobota), o³owiu (gm. Lwówek
Œl¹ski, obrêb P³uczki Górne oraz w Gryfowie Œl. przy
zak³adzie Skanska), benzo(a)pirenu (w Gryfowie Œl¹-
skim przy zak³adzie Skanska, w Uboczu przy Fabry-
ce Nawozów Fosforowych (FNF) „Ubocz”, w Mirsku
przy sk³adowisku odpadów, w Lubomierzu przy Za-
k³adzie Utylizacji Odpadów Komunalnych) oraz poje-
dynczych wêglowodorów: chryzenu (przy FNF
„Ubocz” i Zak³adzie Utylizacji Odpadów Komunal-
nych w Lubomierzu), fluorantenu (przy Zak³adzie
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu
i przy sk³adowisku w Mirsku) oraz benzo(a)fluoran-
tenu i benzo(ghi)perylenu (przy Zak³adzie Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Lubomierzu); 
� powiat k³odzki – w 112 próbkach pobranych z te-
renu gruntów ornych i u¿ytków zielonych powiatu
nie stwierdzono przekroczeñ dopuszczalnych war-
toœci Zn, Cu, Pb, Ni, Cd; 
� powiat polkowicki (gmina Radwanice) – badania
przeprowadzone w 13 obrêbach w 152 próbkach nie
wykaza³y przekroczeñ dopuszczalnych wartoœci Zn,
Cu, Pb, Ni, Cd. 

Badania WIOŒ we Wroc³awiu

W 2009 r. WIOŒ we Wroc³awiu przeprowadzi³ bada-
nia gleb wokó³ 22 obiektów w 142 punktach pomiaro-
wych na terenach bezpoœrednio zagro¿onych zanie-
czyszczeniami. Badaniami objêto tereny w pobli¿u za-
k³adów przemys³owych, w otoczeniu sk³adowisk,
wzd³u¿ tras komunikacyjnych, tereny u¿ytkowane rolni-
czo oraz rekreacyjne. 

Przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ wskaŸników
w stosunku do wartoœci wymienionych w rozporz¹dze-
niu w sprawie standardów jakoœci gleby oraz standar-
dów jakoœci ziemi odnotowano wokó³ 12 obiektów w 63
punktach pomiarowych. Przekroczenia dotyczy³y: cyn-
ku, o³owiu, chromu, rtêci, arsenu, benzo(a)pirenu oraz
sumy WWA. Najczêstsze przekroczenia wyst¹pi³y
w przypadku benzo(a)pirenu. Nie odnotowano przekro-
czenia dopuszczalnych stê¿eñ niklu, kadmu i miedzi. Naj-
wiêksze iloœci przekroczeñ metali ciê¿kich wyst¹pi³y na
terenach wodonoœnych Wroc³awia i dotyczy³y chromu. 

Oceniaj¹c stopieñ zanieczyszczenia gleb metalami
ciê¿kimi w szeœciostopniowej skali IUNG Pu³awy nie
stwierdzono wystêpowania gleb silnie zanieczyszczo-
nych (stopieñ IV) oraz bardzo silnie zanieczyszczonych
(stopieñ V). 
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Przy wybranych obiektach uwzglêdniono równie¿
oznaczenie wskaŸników nie wymienionych w rozporz¹-
dzeniu tj. azotu mineralnego i siarki siarczanowej. Wokó³
wszystkich badanych obiektów w 80-100% punktów po-
miarowych zawartoœæ azotu mineralnego by³a wy¿sza ni¿
70 kg/ha – wartoœæ œrednia stwierdzona w 2009 r. w gle-
bach województwa dolnoœl¹skiego w warstwie 0-30 cm
jesieni¹. W 15% badanych punktów pomiarowych wy-

stêpowa³a podwy¿szona antropogenicznie zawartoœæ
siarki siarczanowej (IV stopieñ). Przeprowadzone przez
WIOŒ we Wroc³awiu badania gleb wskaza³y na wystêpo-
wanie nowych obszarów na terenie województwa dolno-
œl¹skiego, gdzie przekroczone s¹ standardy jakoœci gle-
by. Wykaza³y one tak¿e utrzymuj¹ce siê zanieczyszczenie
gleb wokó³ obiektów badanych w poprzednich latach
(np. chrom na terenach wodonoœnych Wroc³awia). 

Rysunek 3.6. Przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ wskaŸników badanych w glebach województwa dolnoœl¹skiego
w 2009 r. (na podstawie badañ WIOŒ we Wroc³awiu)
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Zanieczyszczenie gleb arsenem w rejonie Z³otego
Stoku

W latach 2004-2008 Instytut Nauk o Glebie i Ochrony
Œrodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
przeprowadzi³ badania zawartoœci arsenu w glebach rejo-
nu Z³otego Stoku. Zanieczyszczenie gleb zwi¹zane jest tu
z wielowiekow¹ eksploatacj¹ i przetwórstwem rud z³ota,
a nastêpnie arsenu. Badaniu poddano gleby z trzech ob-
szarów: rejonu Z³otego Jaru, na ogródkach dzia³kowych
w Z³otym Stoku oraz w dolinie rzeki Truj¹cej. 

W rejonie Z³otego Jaru badano ca³kowite zawartoœci
arsenu w powierzchniowych poziomach mineralnych
gleb i poziomach œció³ki w 28 punktach na obszarze
oko³o 300 ha. Zawartoœci arsenu w poziomach mineral-
nych gleb mieœci³y siê w przedziale 194-28 300 mg/kg.
Zawartoœci arsenu w poziomach œció³ek by³y ni¿sze –
w wiêkszoœci punktów mieœci³y siê w przedziale od 23
do 150 mg/kg s.m. i jedynie w dolnej czêœci Z³otego Ja-
ru przekracza³y 200 mg/kg s.m., siêgaj¹c w jednym
punkcie wartoœci 9 900 mg/kg s.m. 

Na obszarze ogródków dzia³kowych po³o¿onych na
terenie Z³otego Stoku badania prowadzono pobieraj¹c
próbki z poziomów powierzchniowych (5-15 cm) i pod-
powierzchniowych (30-40 cm). Ca³kowita zawartoœæ
arsenu w poziomach powierzchniowych gleb mieœci³a
siê w zakresie 72-303 mg/kg (œrednio 232 mg/kg),
w poziomach podpowierzchniowych – 74-519 mg/kg
(œrednio 303 mg/kg). 

Trzeci z badanych rejonów, zlokalizowany w dolinie
rzeki Truj¹cej, pozostaje w strefie oddzia³ywania sk³ado-
wisk osadów poflotacyjnych z przeróbki rud arsenu. Za-
wartoœci arsenu w warstwie powierzchniowej gleb (0-
30 cm) mieœci³y siê w przedziale 190-15 300 mg/kg.
Najsilniej zanieczyszczone by³y gleby w bliskim s¹-
siedztwie osadników, a zw³aszcza te, w których profi-
lach obecne by³y namyte osady poflotacyjne. 

Badania gleb w rejonie Z³otego Stoku wykaza³y znacz-
ne przekroczenie standardów jakoœci gleby i ziemi dla ob-
szarów B i C (wynosz¹ce odpowiednio 20 i 60 mg/kg) za-
równo na obszarach nieu¿ytków, na obszarach leœnych,
jak i w glebach ogrodów dzia³kowych i u¿ytków rol-
nych. Szczegó³owa analiza zanieczyszczenia gleb arse-

Rysunek 3.7. Zawartoœæ arsenu w glebach w rejonie Z³otego Stoku (Ÿród³o: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Œrodowiska)
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W 2008 r. w województwie dolnoœl¹skim zrekulty-
wowano 26 ha gruntów, w tym 21 ha na cele rolnicze
i leœne. Zagospodarowano 120 ha gruntów. W stosunku
do lat poprzednich powierzchnia gruntów zrekultywo-
wanych w województwie zmala³a, a zagospodarowa-
nych wzros³a. 

W 2009 r. okreœlono zakres i sposób wykonania prac
rekultywacyjnych oraz ustalono stopieñ oczyszczenia
gruntu na poziomie spe³niaj¹cym standardy jakoœci gle-
by oraz standardy jakoœci ziemi dla nastêpuj¹cych
obiektów: 

� œrodowisko gruntowe zanieczyszczone metalami
ciê¿kimi na terenie dzia³ek nr 556/3, 556/4, 556/5,
556/6, 556/7, 556/8, 556/16, 556/17, 556/19 AM-9,
obrêb 0003 Nowe Miasto, zlokalizowanych przy ul.
Wolnoœci w miejscowoœci Szczytna, gmina Szczytna, 
� œrodowisko gruntowo-wodne zanieczyszczone
substancjami ropopochodnymi na terenie Bazy Ma-
gazynowej PKN ORLEN S.A. w Jerzmankach k/Zgo-
rzelca – dzia³ka nr 515 – AM 2, obrêb Jerzmanki, 
� œrodowisko gruntowe zanieczyszczone metalami
ciê¿kimi na terenie dzia³ek o numerach: 19/1, 19/2,
19/5, 20/1, 20/3, obrêb 0022 Po³udnie, po³o¿onych
w rejonie ul. Krakowskiej i al. Armii Krajowej we
Wroc³awiu, 
� œrodowisko gruntowe zanieczyszczone olejami mi-
neralnymi na terenie dzia³ki nr 3/21 AM 8, obrêb
Jelcz, ul. Tañskiego 26, Jelcz-Laskowice, 
� œrodowisko gruntowe zanieczyszczone substan-
cjami ropopochodnymi i olejami na terenie dzia³ek
o numerach: 20/57, 20/58, 20/80, 20/81, AM-13, ob-
rêb Brzeg Dolny, 
� œrodowisko gruntowe zanieczyszczone olejami mi-
neralnymi na terenie dzia³ki nr 11/19, obrêb Kowale,
przy ul. O³sztyñskiej we Wroc³awiu.

REAKCJE

nem w rejonie Z³otego Stoku powinna byæ zatem jed-
nym z wa¿niejszych zadañ w dziedzinie ochrony œrodo-
wiska glebowego Dolnego Œl¹ska. 

Badania glebowe w punktach sta³ego monitoringu
ekosystemów leœnych Karkonoskiego Parku
Narodowego

W ramach monitoringu ekosystemów leœnych In-
stytut Nauk o Glebie i Ochrony Œrodowiska Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wroc³awiu prowadzi³ w latach
2005-2008 badania gleb w 630 punktach po³o¿onych
w strefie lasu i 230 punktach po³o¿onych w strefie sub-
alpejskiej. 

Wszystkie badane próbki charakteryzowa³y siê silnie
kwaœnym odczynem (pH od 2,2 do 4,1) oraz wysok¹
zawartoœci¹ wêgla organicznego (od 1 do 57%), co jest
typowe dla gleb górskich. 

Ca³kowita zawartoœæ o³owiu w badanych próbach wy-
nosi³a od 4 do 248 mg/kg. W wiêkszoœci punktów stwier-
dzono koncentracjê o³owiu przekraczaj¹c¹ 50 mg/kg –
wartoœæ dopuszczaln¹ dla gleb obszarów chronionych

zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie standardów ja-
koœci gleb i standardów jakoœci ziemi. Bior¹c pod uwa-
gê, ¿e w granitowej skale macierzystej œrednia zawar-
toœæ o³owiu wynosi 23,7-30,3 mg/kg, mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e na podwy¿szon¹ koncentracjê o³owiu w gle-
bach Karkonoszy istotny wp³yw wywieraj¹ czynniki an-
tropogeniczne. 

Ca³kowita zawartoœæ cynku w badanych glebach
mieœci³a siê od 6 do 124 mg/kg s.m. Analizuj¹c badany
materia³ glebowy mo¿na zauwa¿yæ wp³yw substancji
organicznej na podwy¿szenie zawartoœci cynku
w wierzchnich poziomach gleb. Zawartoœci cynku w po-
ziomach wierzchnich badanych gleb s¹ zbli¿one do ilo-
œci tego pierwiastka w glebach górskich Sudetów. 

Koncentracja miedzi waha³a siê od 1,3 do 85 mg/kg,
przy czym w poziomach g³êbszych nie przekracza³a
53,5 mg/kg. W poziomach powierzchniowych gleb le-
œnych Karkonoszy stwierdzono spadek zawartoœci
miedzi wraz z g³êbokoœci¹. Zawartoœæ œrednia: 20,85
mg/kg dla poziomów powierzchniowych oraz 13,79
mg/kg i 8,15 mg/kg dla poziomów 0-10 cm i 10-20 cm.

Wykres 3.8. Powierzchnia gruntów zrekultywowanych
i zagospodarowanych w województwie
dolnoœl¹skim (Ÿród³o: GUS)
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