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Powodem degradacji gleby jest dzia³alnoœæ cz³owie-
ka, taka jak intensywne rolnictwo i leœnictwo, dzia³al-
noœæ przemys³owa, turystyka oraz rozwój miast. Degra-
dacja gleby bezpoœrednio odbija siê na jakoœci wód
i ¿ywnoœci – a zatem zdrowiu cz³owieka. Ma tak¿e zwi¹-
zek z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi i zani-
kiem bioró¿norodnoœci. 

Degradacja gleb mo¿e zostaæ ograniczona w wyniku
przeprowadzenia odpowiednich zabiegów agrotech-
nicznych. Aby przywróciæ glebie jej pierwotn¹ zawar-
toœæ sk³adników mineralnych w naturalnych propor-
cjach, nale¿y uzupe³niaæ niedobory wa¿nych pierwiast-
ków. W celu niedopuszczenia do nadmiernego zakwa-
szania gleb, nale¿y odpowiednio korygowaæ odczyn
gleby poprzez wapnowanie. 

W województwie dolnoœl¹skim od wielu lat na u¿yt-
kach rolnych dominuj¹ gleby lekko kwaœne i kwaœne.
Do antropogenicznych przyczyn zakwaszenia gleb nale-
¿y zaliczyæ stosowanie nawozów azotowych oraz emisjê
zanieczyszczeñ gazowych do powietrza. Ogromn¹ rolê
odgrywaj¹ te¿ przyczyny naturalne m.in. pochodzenie
gleby i warunki klimatyczne. 

Zu¿ycie nawozów wapniowych w województwie dol-
noœl¹skim systematycznie maleje, a nawozów azoto-
wych stopniowo roœnie. Znaczny procent powierzchni
u¿ytków rolnych województwa wymaga wapnowania
w stopniu koniecznym i potrzebnym.

Wykres 3.1. Zu¿ycie nawozów wapniowych w przelicze-
niu na czysty sk³adnik na 1 ha u¿ytków rolnych
w województwie dolnoœl¹skim (Ÿród³o: GUS)

W rozdziale prezentuj¹cym badania i ocenê jakoœci
œrodowiska glebowego ponownie zaprezentowano naj-
nowsze wyniki prac Okrêgowej Stacji Chemiczno-Rol-
niczej we Wroc³awiu, dotycz¹ce gleb u¿ytkowanych rol-
niczo. 

Przedstawione zosta³y równie¿ wyniki badañ, jakie
w 2010 r. starostwa zrealizowa³y na terenie powiatów
boles³awieckiego, g³ogowskiego, lubañskiego, polko-
wickiego, wa³brzyskiego i z¹bkowickiego. Badania te
mia³y na celu identyfikacjê terenów, na których wyst¹-
pi³o przekroczenie standardów jakoœci gleby i ziemi.
WIOŒ we Wroc³awiu, uzupe³niaj¹c te badania, prowa-
dzi³ monitoring jakoœci gleb wokó³ 22 obiektów na tere-
nach bezpoœrednio zagro¿onych zanieczyszczeniami. 

Ponadto zaprezentowano wyniki badañ zanieczysz-
czenia gleb Parku Narodowego Gór Sto³owych o³o-
wiem, cynkiem i miedzi¹ oraz wyniki badañ WIOŒ we
Wroc³awiu na obszarach objêtych powodzi¹ w 2010 r. 

Gleby u¿ytkowane rolniczo
Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ stacji chemiczno-rol-

niczych jest wykonywanie badañ na potrzeby doradz-
twa nawozowego. W zakres tych badañ wchodzi ozna-
czanie w glebie zawartoœci podstawowych sk³adników
– makro- i mikroelementów niezbêdnych dla prawid³o-
wego rozwoju i wysokiego plonowania roœlin upraw-
nych. Znajomoœæ odczynu oraz zasobnoœci gleb w pod-
stawowe pierwiastki jest niezbêdna do racjonalnego
i efektywnego gospodarowania na u¿ytkach rolnych. 

Odczyn gleb i potrzeby wapnowania gleb
Stan zakwaszenia gleb u¿ytkowanych rolniczo na te-

renie Dolnego Œl¹ska od lat nie ulega wyraŸnej zmianie,
wci¹¿ dominuj¹ gleby zakwaszone. £¹cznie gleby o od-
czynie bardzo kwaœnym, kwaœnym i lekko kwaœnym
zajmuj¹ 79% powierzchni przebadanych u¿ytków rol-
nych (UR). Gleby o odczynie obojêtnym i zasadowym
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Wykres 3.2. Zu¿ycie nawozów azotowych w przeliczeniu
na czysty sk³adnik na 1 ha u¿ytków rolnych w wo-
jewództwie dolnoœl¹skim (Ÿród³o: GUS)
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zajmuj¹ odpowiednio 14 i 7% powierzchni UR. Najbar-
dziej zakwaszone (gleby bardzo kwaœne i kwaœne) s¹
gleby w po³udniowej czêœci województwa, szczególnie
na obszarze powiatów: lwóweckiego (78%), kamienno-
górskiego (77%), jeleniogórskiego (71%), zgorzelec-
kiego (67%) oraz k³odzkiego (61%). W równie du¿ym
stopniu zakwaszone s¹ gleby w pó³nocnej czêœci woje-
wództwa, na terenie powiatu milickiego (67%). W po-
zosta³ej czêœci województwa udzia³ gleb zakwaszonych
jest ni¿szy. Najkorzystniejsza sytuacja utrzymuje siê
w œrodkowej czêœci województwa, gdzie jest skoncen-
trowana intensywna uprawa roœlin, w powiatach: ja-
worskim, strzeliñskim, wroc³awskim, œredzkim, legnic-
kim, z¹bkowickim, œwidnickim, z³otoryjskim i dzier¿o-
niowskim oraz na pó³nocy województwa w powiatach
g³ogowskim i górowskim. W wymienionych powiatach
udzia³ gleb bardzo kwaœnych i kwaœnych nie przekracza
40% powierzchni UR. 

Rysunek 3.1. Odczyn gleb u¿ytkowanych rolniczo w woj.
dolnoœl¹skim w latach 2007–2010 (Ÿród³o: OSChR
we Wroc³awiu)

Rysunek 3.2. Potrzeby wapnowania gleb u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Rysunek 3.3. Zawartoœæ fosforu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Rysunek 3.4. Zawartoœæ potasu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Rysunek 3.5. Zawartoœæ magnezu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)
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œl¹skich gleb s¹ ich bardzo du¿e potrzeby wapnowania.
W skali województwa 45% powierzchni u¿ytków rol-
nych wymaga wapnowania w stopniu koniecznym i po-
trzebnym, na dalszych 19% powierzchni wapnowanie
jest wskazane. Ograniczone potrzeby wapnowania
stwierdzono na 16% UR, a zbêdne – na 20%. Najwiêk-
sze potrzeby wapnowania wykazuj¹ gleby powiatów po-
³o¿onych w po³udniowej i po³udniowo-zachodniej czê-
œci województwa, szczególnie w powiatach: lwówec-
kim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, zgorzeleckim
i lubañskim. Najmniejsze potrzeby wapnowania wyka-
zuj¹ gleby powiatów: górowskiego, g³ogowskiego, pol-
kowickiego, legnickiego, z³otoryjskiego, jaworskiego,
z¹bkowickiego, strzeliñskiego i wroc³awskiego. 

Zawartoœæ fosforu, potasu i magnezu w glebach
Zasobnoœæ gleb Dolnego Œl¹ska w fosfor jest zró¿-

nicowana. Bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ fosforu
charakteryzuje siê 34% powierzchni UR na terenie wo-
jewództwa, œredni¹ zawartoœci¹ 23%, natomiast wyso-
k¹ i bardzo wysok¹ 43%. Najwy¿szy odsetek gleb z bar-
dzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ fosforu (61-80% UR) wy-
stêpuje w po³udniowej i po³udniowo-zachodniej czêœci
województwa, w powiatach: kamiennogórskim, k³odz-
kim, jeleniogórskim, lubañskim i zgorzeleckim. W gle-
bach powiatów boles³awieckiego, z³otoryjskiego i wa³-
brzyskiego zawartoœæ fosforu jest wy¿sza – powierzch-
nia u¿ytków rolnych o b. niskiej i niskiej zawartoœci fos-
foru utrzymuje siê w przedziale 41-60%. W pozosta³ej
czêœci województwa odsetek gleb o bardzo niskiej i ni-
skiej zawartoœci fosforu nie przekracza 40%. Najko-
rzystniejsza sytuacja panuje w powiatach: wroc³aw-
skim, strzeliñskim i mieœcie Wroc³aw, na obszarze któ-
rych odsetek gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartoœci
fosforu nie przekracza 20%. 

Stan zasobnoœci w potas w porównaniu do zasob-
noœci w fosfor przedstawia siê znacznie korzystniej.
Przewa¿aj¹ gleby ze œredni¹ zawartoœci¹ potasu (33%).
Gleby z bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ potasu stano-
wi¹ 26% powierzchni u¿ytków rolnych, natomiast z wy-
sok¹ i bardzo wysok¹ zawartoœci¹ – 41%. Wœród po-
wiatów nadal niekorzystnie wyró¿niaj¹ siê powiaty: lu-
biñski, polkowicki, kamiennogórski i milicki, gdzie
udzia³ gleb ubogich w potas mieœci siê w przedziale 41-
60%. W œrodkowej wybitnie rolniczej czêœci wojewódz-
twa na obszarze powiatów: legnickiego, z³otoryjskiego,
jaworskiego, œwidnickiego, dzier¿oniowskiego, z¹bko-
wickiego, œredzkiego i wroc³awskiego, a tak¿e w powie-
cie zgorzeleckim i wa³brzyskim stwierdzono najni¿szy
odsetek gleb ubogich w potas. 

Stan zasobnoœci gleb Dolnego Œl¹ska w magnez
jest tak¿e zró¿nicowany. Zarówno gleby o œredniej, jak
i o bardzo wysokiej zawartoœci magnezu zajmuj¹ po
26% powierzchni UR. Bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹
magnezu charakteryzuje siê 29% powierzchni gleb,
a wysok¹ zawartoœci¹ – 19%. W wiêkszoœci dolnoœl¹-
skich powiatów udzia³ gleb ubogich w magnez (zawar-

toœæ bardzo niska i niska) nie przekracza 40%. Najko-
rzystniej sytuacja przedstawia siê w powiatach: z¹bko-
wickim, k³odzkim, wa³brzyskim, kamiennogórskim, ja-
worskim i g³ogowskim, gdzie udzia³ gleb z nisk¹ i bar-
dzo nisk¹ zawartoœci¹ magnezu nie przekracza 20% po-
wierzchni UR. Z kolei w powiatach lwóweckim i jelenio-
górskim sytuacja przedstawia siê najmniej korzystnie –
udzia³ gleb z bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ magnezu
waha siê w granicach 41-60%. 

Zawartoœæ mikroelementów w glebach
Badania zawartoœci mikroelementów w u¿ytkowa-

nych rolniczo glebach Dolnego Œl¹ska wykaza³y, ¿e: 
� w województwie dolnoœl¹skim, podobnie jak
w Polsce, zdecydowanie przewa¿aj¹ gleby o niskiej
zawartoœci boru (61% powierzchni UR). Najkorzyst-
niej sytuacja przedstawia siê w powiatach: polko-
wickim, k³odzkim, g³ogowskim, zgorzeleckim, strze-
liñskim, lwóweckim, jeleniogórskim i wroc³awskim,
gdzie zdecydowanie przewa¿aj¹ gleby o œredniej za-
wartoœci boru; 
� stan zasobnoœci gleb u¿ytkowych rolniczo na tere-
nie Dolnego Œl¹ska w mangan jest zadowalaj¹cy –
wiêkszoœæ gleb na gruntach ornych charakteryzuje
siê œredni¹ zawartoœci¹ manganu. Nisk¹ zawartoœæ
manganu stwierdzono jedynie w 4% przebadanych
prób glebowych. Znaczny odsetek gleb z nisk¹ za-
wartoœci¹ manganu stwierdzono w powiatach: gó-
rowskim, legnickim, o³awskim i trzebnickim; 

Wykres 3.3. Zawartoœæ boru w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)
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Wykres 3.5. Zawartoœæ miedzi w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Wykres 3.6. Zawartoœæ cynku w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Wykres 3.7. Zawartoœæ ¿elaza w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Wykres 3.4. Zawartoœæ manganu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2007–2010
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)
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n¹ zawartoœci¹ miedzi. Dominuj¹ gleby ze œredni¹
zawartoœci¹ miedzi (54%) nad glebami z zawarto-
œci¹ wysok¹ (28%) oraz nisk¹ (18%). Najwy¿szy
odsetek gleb z nisk¹ zawartoœci¹ miedzi stwierdzo-
no na terenie powiatów: o³awskiego (69%), z¹bko-
wickiego (52%) i trzebnickiego (42%). Z kolei w po-
wiatach: g³ogowskim, polkowickim, legnickim i z³o-
toryjskim przewa¿aj¹ gleby z wysok¹ zawartoœci¹
miedzi; 
� równie¿ zasobnoœæ gleb w cynk na Dolnym Œl¹sku
jest wyraŸnie zró¿nicowana. Wiêkszoœæ gleb charak-
teryzuje siê œredni¹ zawartoœci¹ cynku (64%). Gle-
by z nisk¹ zawartoœci¹ cynku stanowi¹ 22% i wystê-
puj¹ g³ównie na terenie powiatów: strzeliñskiego,
o³awskiego, wroc³awskiego i polkowickiego. Naj-
wiêcej gleb z wysok¹ zawartoœci¹ cynku wystêpuje
w powiecie milickim (52%); 
� w województwie dolnoœl¹skim dominuj¹ gleby ze
œredni¹ zawartoœci¹ ¿elaza (90%). Jedynie w gle-
bach na terenie powiatu wo³owskiego stwierdzono
w wiêkszoœci badanych prób nisk¹ zawartoœæ ¿elaza
(67%). 

Monitoring azotu mineralnego
W 2010 r., zgodnie z za³o¿eniami z lat ubieg³ych, na

terenie województwa dolnoœl¹skiego kontynuowano
monitoring zawartoœci azotu mineralnego w glebach
u¿ytków rolnych. Próby pobierano w dwóch terminach:
wiosennym – przed wysiewem nawozów azotowych
oraz jesiennym – po ¿niwach. 

Œrednia zawartoœæ azotu mineralnego w okresie
wiosennym by³a znacznie zró¿nicowana, waha³a siê
w granicach od 127 do 364 kg/ha. Najni¿sz¹ zawartoœæ
stwierdzono w glebach powiatu kamiennogórskiego
(127 kg/ha) i trzebnickiego (133 kg/ha), najwy¿sz¹ –
w glebach powiatu jaworskiego (301 kg/ha), oleœnickie-
go (320 kg/ha), zgorzeleckiego (340 kg/ha) oraz z¹bko-
wickiego (364 kg/ha). Œrednia zawartoœæ azotu mineral-
nego w glebach województwa dolnoœl¹skiego wiosn¹
wynosi³a 230 kg/ha i w porównaniu do roku 2009 by³a
o wiele wy¿sza (140 kg/ha). 

Œrednia zawartoœæ azotu mineralnego jesieni¹ w gle-
bach waha³a siê od 125 do 307 kg/ha. Najni¿sz¹ zawar-
toœæ stwierdzono w powiecie trzebnickim (125 kg/ha),
g³ogowskim (130 kg/ha) i polkowickim (134 kg/ha), na-
tomiast najwy¿sz¹ w glebach powiatów: lubañskiego
(248 kg/ha), strzeliñskiego (263 kg/ha) oraz lwóweckie-
go (307 kg/ha). W porównaniu do okresu wiosennego,
jesieni¹ œrednia zawartoœæ azotu w glebie by³a znacznie
ni¿sza i wynosi³a 182 kg/ha. W porównaniu do roku
2009 (158 kg/ha), zawartoœæ azotu jesieni¹ 2010 r. by-
³a wy¿sza. 

W 2010 r. stan zawartoœci azotu mineralnego w gle-
bach by³ nietypowy. W odró¿nieniu od lat ubieg³ych,
w których zawartoœæ azotu mineralnego zawsze by³a
wy¿sza jesieni¹, w roku 2010 by³o na odwrót – zawar-
toœæ azotu jesieni¹ by³a znacznie ni¿sza ni¿ na wiosnê. 

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

Badania starostw
W 2010 r. niektóre starostwa województwa dolno-

œl¹skiego prowadzi³y badania gleb w ramach obowi¹z-
ku okreœlonego w art. 109 ustawy Prawo ochrony œro-
dowiska oraz art. 18 ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych. Badania realizowano w powiatach: bole-
s³awieckim, g³ogowskim, lubañskim, polkowickim, wa³-
brzyskim oraz z¹bkowickim, a sfinansowano ze œrod-
ków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Badania wykaza³y: 

� powiat boles³awiecki – badania prowadzono w: 
– 48 punktach pomiarowych na u¿ytkach rolnych,
po³o¿onych na terenie gmin: Boles³awiec, Gro-
madka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Boles³a-
wiecka oraz miasta Boles³awiec. Stwierdzono
przekroczenie standardów jakoœci gleby i standar-
dów jakoœci ziemi w przypadku o³owiu i miedzi
w m. Tomaszów Boles³awiecki i gm. Warta Bole-
s³awiecka; 
– w 45 punktach po³o¿onych na obszarach bezpo-
œredniego zagro¿enia zanieczyszczeniem, tj. w ob-
rêbie miasta Boles³awiec, w s¹siedztwie zak³adów
przemys³owych, sk³adowisk odpadów, zbiorników
osadowych. Stwierdzono przekroczenie dopusz-
czalnych wartoœci: o³owiu – w punkcie pomiaro-
wym przy sk³adowisku odpadów w Trzebieniu
(gm. Boles³awiec) i w obrêbie Iwiny (gm. Warta
Boles³awiecka) oraz miedzi – w 3 punktach w s¹-
siedztwie zbiornika osadów poflotacyjnych „Iwi-
ny” w gm. Warta Boles³awiecka w obrêbach Iwiny
i Lubków; 
– w 7 punktach pomiarowych w pobli¿u tras ko-
munikacyjnych – nie wykazano przekroczeñ; 

� powiat lubañski – badania prowadzono w 77
punktach pomiarowych, zlokalizowanych na grun-
tach u¿ytkowanych rolniczo w gminach: miejsko-
-wiejskiej Leœna, miejskich Lubañ i Œwieradów Zdrój
oraz wiejskich Lubañ, Olszyna, Siekierczyn i Plate-
rówka. Badaniami objêto tak¿e grunty zlokalizowane
w pobli¿u trasy komunikacyjnej Zgorzelec-Lubañ-
Olszyna (9 ppk). Przekroczenie standardów jakoœci
gleby i jakoœci ziemi stwierdzono w przypadku: o³o-
wiu – w punkcie pomiarowym w m. Œwieradów
Zdrój oraz arsenu – w 3 ppk w m. Pobiedna (gm.
miejsko-wiejska Leœna) i w 3 ppk w m. Czerniawa
Zdrój (gm. miejska Œwieradów Zdrój). We wszyst-
kich punktach pomiarowych po³o¿onych wzd³u¿ tra-
sy komunikacyjnej Zgorzelec-Lubañ-Olszyna stwier-
dzono przekroczenie dopuszczalnej zawartoœci ben-
zo(a)pirenu; 

� powiat z¹bkowicki – badania prowadzono w 94
punktach pomiarowych, zlokalizowanych na grun-
tach u¿ytkowanych rolniczo i na obszarach bezpo-
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dzono przekroczenia dopuszczalnego stê¿enia niklu
w 2 próbkach pobranych w m. Szklary (gm. Z¹bko-
wice Œl.). W 14 punktach zlokalizowanych na terenie
gminy miejsko-wiejskiej Z³oty Stok oraz w 4 punk-
tach z terenu przyleg³ej gminy Kamieniec Z¹bkowic-
ki stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stê-
¿enia arsenu. Zanieczyszczenia w tym rejonie zwi¹-
zane s¹ z wielowiekow¹ eksploatacj¹ rud arseno-
wych oraz dzia³aniem huty arszeniku w miejscowo-
œci Z³oty Stok. Wystêpowanie zanieczyszczeñ na te-
renie przyleg³ej gminy Kamieniec Z¹bkowicki œwiad-
czy o ich rozprzestrzenieniu w wyniku procesów
przerobu i transportu rudy. 
Na badanym obszarze stwierdzono równie¿ prze-
kroczenia dopuszczalnych norm zawartoœci o³owiu
w obrêbie Olbrachcie (gm. Z¹bkowice Œl¹skie) oraz
kadmu w obrêbie Przedborowa (gm. Stoszowice).
Niewielka wartoœæ tych przekroczeñ oraz brak prze-
kroczenia standardów w punktach s¹siaduj¹cych
wskazuj¹ na ich przypadkowy i lokalny charakter; 

� powiat g³ogowski – badania gleb obejmowa³y
analizê 911 próbek glebowych pobranych z u¿ytków
rolnych gmin: G³ogów, Kotla i ¯ukowice. Uzyskane
wyniki wskazuj¹ na przekroczenie dopuszczalnych
wartoœci stê¿eñ miedzi w 27 próbkach (3,0%),
w miejscowoœciach ¯ukowice (gm. ¯ukowice), Za-
biele, Ceber, Sobczyce, Grochowice (gm. Kotla),
Grodziec, Wróblin G³ogowski, Borek-Zabornia, Klu-
cze (gm. G³ogów). W 7 próbkach wykazano tak¿e
przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ o³owiu
(0,8%) w miejscowoœciach: Ceber, G³ogówko, Sob-
czyce (gm. Kotla), Ruszowice, Wróblin G³ogowski
(gm. G³ogów), ¯ukowice (gm. ¯ukowice). 
Nadmiern¹ akumulacjê miedzi w glebach nale¿y
wi¹zaæ z historycznymi emisjami py³ów metalono-
œnych do atmosfery maj¹cych miejsce w latach 70.
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad poziom emi-
sji py³ów metalonoœnych ograniczono do poziomu
nie rzutuj¹cego na pogorszenie jakoœci gleb. 
Do badañ pobrano tak¿e 311 próbek ziarna zbó¿.
Stwierdzono przekroczenia wartoœci dopuszczal-
nych o³owiu w odniesieniu do Rozporz¹dzenia Ko-
misji Europejskiej (WE) NR 1881/2006 z dnia 19
grudnia 2006 r. w 33 próbkach; 

� powiat polkowicki – badania przeprowadzone na
75 próbkach gleb, pobranych na u¿ytkach rolnych
w gminach Chocianów, Grêbocice, Polkowice
i Przemków, nie wykaza³y przekroczenia dopusz-
czalnych wartoœci stê¿eñ metali ciê¿kich; 

� powiat wa³brzyski – badania prowadzono na 120
próbkach gleb pobranych z terenów u¿ytków rol-
nych 9 gmin powiatu. Stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych stê¿eñ o³owiu w 3 ppk (m. KuŸnice
Œwidnickie i Boguszów) oraz arsenu w 2 ppk (m.
KuŸnice Œwidnickie i Wa³brzych). 

Badania WIOŒ we Wroc³awiu

W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodo-
wiska we Wroc³awiu prowadzi³ badania gleb w 130
punktach pomiarowych wokó³ 22 obiektów zlokalizo-
wanych na terenach bezpoœrednio zagro¿onych zanie-
czyszczeniami wokó³ zak³adów przemys³owych i sk³a-
dowisk odpadów, wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych, na
gruntach rolnych w gospodarstwach stosuj¹cych obor-
nik lub gnojowicê oraz na obszarach chronionych,
w tym Natura 2000. 

Przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ w 2010 r.
w stosunku do wartoœci dopuszczalnych, wymienio-
nych w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska w sprawie
standardów jakoœci gleby oraz standardów jakoœci zie-
mi dotyczy³y: cynku, o³owiu, chromu, kadmu, miedzi,
rtêci, arsenu oraz benzo(a)pirenu. W analizowanych
próbkach gleb nie odnotowano przekroczenia dopusz-
czalnych stê¿eñ niklu. Odnotowano te¿ przekroczenie
dopuszczalnych stê¿eñ sumy WWA, benzyny i oleju mi-
neralnego. Najczêstsze przekroczenia dopuszczalnych
norm wyst¹pi³y w przypadku benzo(a)pirenu (79 pró-
bek). Najwiêksza liczba przekroczeñ metali ciê¿kich do-
tyczy³a cynku i o³owiu. 

W 2010 r. stwierdzono wystêpowanie gleb w stop-
niach zanieczyszczenia od 0 do IV w skali IUNG Pu³awy.
Nie stwierdzono wystêpowania gleb bardzo silnie zanie-
czyszczonych (stopieñ V). Gleby silnie zanieczyszczone
(stopieñ IV) stwierdzono w pojedynczych próbkach
gleb pobranych wokó³ Pieñskich Hut Szk³a „£u¿yce”
Sp. z o.o. w Pieñsku (cynk, kadm) i w Parku Szczytnic-
kim we Wroc³awiu (kadm, miedŸ). 

Podobnie jak poprzednich latach, w wybranych
punktach oznaczano zawartoœæ azotu mineralnego
i siarki siarczanowej. W 65% punktów pomiarowych
zlokalizowanych na polach u¿ytkowanych rolniczo za-
wartoœæ azotu mineralnego by³a wy¿sza ni¿ œrednia za-
wartoœæ tego zwi¹zku (75 kg/ha), okreœlona na podsta-
wie badañ OSChR we Wroc³awiu w 2010 r. w warstwie
0-30 cm (jesieñ). W 38% badanych punktów pomiaro-
wych wystêpowa³a podwy¿szona antropogenicznie za-
wartoœæ siarki siarczanowej (IV stopieñ). 

Fot. 3.1. Pobór prób gleb (fot. Beata Meinhardt)
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YRysunek 3.6. Przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ wskaŸników badanych w glebach województwa dolnoœl¹skiego
w 2010 r. (na podstawie badañ WIOŒ we Wroc³awiu)
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Zanieczyszczenie gleb Parku Narodowego Gór Sto-
³owych

W latach 2008–2010 Instytut Nauk o Glebie i Ochro-
ny Œrodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c³awiu prowadzi³ badania nad przestrzennym zanie-
czyszczeniem gleb Parku Narodowego Gór Sto³owych
o³owiem, cynkiem i miedzi¹. Badania te stanowi³y ele-
ment sieci monitoringu leœnego i przyrodniczego
PNGS, która zosta³a uruchomiona w celu systematycz-
nej, zarówno w sensie przestrzennym, jak i czasowym,
obserwacji zmian ekologicznych w œrodowisku, w tym
zmian w strukturze drzewostanów, zmian ¿yznoœci i za-
nieczyszczenia gleb itp. zachodz¹cych w wyniku natu-
ralnych procesów albo ingerencji cz³owieka, w tym
wskutek celowych zabiegów ochronnych. Monitoring
gleb i drzewostanów, a w przysz³oœci równie¿ innych
elementów œrodowiska, prowadzony jest na 402 sta-
³ych powierzchniach obserwacyjnych o wielkoœci oko³o
100 m2 ka¿da, rozmieszczonych na planie siatki kwa-
dratowej pokrywaj¹cej ca³y obszar parku. 

Badania nad przestrzennym zanieczyszczeniem gleb
o³owiem, cynkiem i miedzi¹ prowadzono na próbach po-
branych osobno ze œció³ki leœnej oraz z warstw gleby 0-10
i 10-20 cm. Zawartoœci analizowanych pierwiastków wa-
haj¹ siê w bardzo szerokim zakresie, zarówno w œció³-
kach leœnych, jak i w powierzchniowej warstwie gleb. 

W badanych glebach PNGS w najwiêkszych iloœciach
wystêpuje o³ów, którego œrednia zawartoœæ w œció³kach
przekracza 91 mg/kg, a w glebach 35 mg/kg. Zakres
stwierdzonych stê¿eñ cynku jest podobny, ale œrednie
zawartoœci s¹ wyraŸnie ni¿sze ni¿ o³owiu – odpowied-
nio 60,5 mg/kg w œció³kach i poni¿ej 30 mg/kg w gle-
bach. MiedŸ wystêpuje w kilkakrotnie ni¿szych iloœciach
i jej œrednia zawartoœæ w œció³ce wynosi 16,5 mg/kg,
a w glebie 5,8 mg/kg. 

Podane œrednie zawartoœci miedzi i cynku nale¿y
uznaæ za niskie, a o³owiu za podwy¿szone w stosunku
do iloœci uwa¿anych za naturalne, ale maksymalne stê-
¿enia cynku i o³owiu stwierdzone w niektórych punk-
tach wskazuj¹ na lokalne zanieczyszczenie tymi pier-
wiastkami. Wysokie stê¿enia o³owiu i miedzi w œció³-
kach leœnych stwierdzono przede wszystkim na wierz-
chowinie Skalniaka, który tworzy wyraŸn¹ barierê mor-

fologiczn¹ zatrzymuj¹c¹ masy powietrza nap³ywaj¹ce
z po³udniowego-zachodu. Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e pod-
wy¿szone koncentracje o³owiu i miedzi w œció³kach po-
chodz¹ z transgranicznych zanieczyszczeñ atmosfe-
rycznych. Najwy¿sze stê¿enia cynku w œció³kach stwier-
dzono pod drzewostanami bukowymi, niezale¿nie od
lokalizacji i wysokoœci n.p.m., co wskazuje na ich natu-
ralne pochodzenie, na drodze bioakumulacji. 

WyraŸnie wy¿sze zawartoœci cynku i miedzi (w sto-
sunku do œrednich w PNGS) w powierzchniowej war-
stwie gleb stwierdzono w po³udniowo-zachodniej czê-
œci parku, to jest na obszarze wystêpowania granitów
zasobniejszych w pierwiastki œladowe w porównaniu ze
ska³ami osadowymi, szczególnie piaskowcami. Pod-
wy¿szone stê¿enia cynku i miedzi stwierdzono ponadto
na izolowanych powierzchniach zlokalizowanych w Kar-
³owie i w pobli¿u g³ównych dróg, gdzie maj¹ one wyraŸ-
nie pochodzenie antropogeniczne. 

Zawartoœæ o³owiu w glebach jest wyraŸnie wy¿sza
w zachodniej i œrodkowej, ni¿ w pó³nocnej i wschodniej
czêœci PNGS. Ró¿nice te tylko czêœciowo mo¿na wyja-
œniæ wp³ywem pod³o¿a geologicznego, gdy¿ na podob-
nym pod³o¿u piaskowcowym zawartoœci o³owiu na
Skalniaku s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w rejonie Skalnych
Grzybów. Wydaje siê wiêc, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ jest
d³ugotrwa³a akumulacja o³owiu z zanieczyszczonych
mas powietrza nap³ywaj¹cych z po³udniowego-zachodu,
co wspó³czeœnie znajduje odzwierciedlenie w zanie-
czyszczeniu œció³ek leœnych na najbardziej eksponowa-
nej wierzchowinie Skalniaka. 

Stê¿enia o³owiu, cynku i miedzi na wszystkich po-
wierzchniach monitoringowych nie przekracza³y do-
puszczalnych wartoœci, okreœlonych w obowi¹zuj¹cym
rozporz¹dzeniu w sprawie standardów jakoœci gleby
oraz standardów jakoœci ziemi. 

Badania gleb na terenach objêtych powodzi¹
W zwi¹zku z powodzi¹, jaka mia³a miejsce w 2010 r.

na terenie powiatu zgorzeleckiego, Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu przeprowadzi³
w dniu 15 wrzeœnia 2010 r. badania gleb na terenach
obiektów, które uleg³y zalaniu. 

Do badañ wytypowane zosta³y nastêpuj¹ce obiekty: 
� stacja paliw p³ynnych w Radomierzycach, 
� stacja paliw p³ynnych „Horex” w Porajowie, 
� oczyszczalnia œcieków w Bogatyni. 
Analiza próbek gleb obejmowa³a oznaczenie odczy-

nu, metali ciê¿kich (cynk, miedŸ, o³ów, kadm, arsen, ni-
kiel, rtêæ), a tak¿e substancji ropopochodnych (benzy-
na i olej mineralny). 

Na terenie powy¿ej wymienionych obiektów nie
stwierdzono wystêpowania zanieczyszczenia œrodowi-
ska glebowego. Stwierdzone zawartoœci metali ciê¿kich
i substancji ropopochodnych w pobranych próbach
gleb mieœci³y siê w wartoœciach dopuszczalnych stê¿eñ
w odniesieniu do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
z dnia 9 wrzeœnia 2002 r. w sprawie standardów jako-
œci gleb oraz standardów jakoœci ziemi (Dz.U.2002.165.
1359). 

Tabela 3.1. Ca³kowita zawartoœæ o³owiu, cynku i miedzi
w œció³kach leœnych i glebach Parku Narodowego
Gór Sto³owych (Ÿród³o: Uniwersytet Przyrodniczy
we Wroc³awiu)
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Gleby zdewastowane na skutek dzia³alnoœci cz³owie-
ka nale¿y rekultywowaæ, czyli przywróciæ im dawn¹
funkcjê biologiczn¹ i wartoœæ u¿ytkow¹. 

W 2009 r. w województwie dolnoœl¹skim zrekulty-
wowano 57 ha gruntów na cele rolnicze i leœne. Zago-
spodarowano 7 ha gruntów. Powierzchnia gruntów zre-
kultywowanych w województwie zmala³a w stosunku
do 2005 r., ale wzros³a stosunku do 2008 r., a zagospo-
darowanych zmala³a stosunku do 2008 r. 

W 2010 r. wykonano prace rekultywacyjne oraz
ustalono stopieñ oczyszczenia gruntu na poziomie
spe³niaj¹cym standardy jakoœci gleby oraz standardy ja-
koœci ziemi dla nastêpuj¹cych obiektów: 

� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego olejem mineralnym i mazutem na terenie
dzia³ki nr 17/5, obrêb Pilczyce AM-10, po³o¿onej przy
ul. Piotra Ignuta i ul. Dokerskiej 21 we Wroc³awiu, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego substancjami ropopochodnymi oraz meta-
lami ciê¿kimi na terenie dzia³ki nr 13, AM 6, obrêb
¯erniki, zlokalizowanej przy ul. Szczeciñskiej we
Wroc³awiu, 

� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego cyjankami oraz substancjami ropopochod-
nymi na terenie dzia³ek nr 7/32, 7/34, 7/36 przy ul.
Trzebnickiej 33 i 31b we Wroc³awiu, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego wielopierœcieniowymi wêglowodorami aro-
matycznymi oraz o³owiem na terenie dzia³ki nr
120/3 zlokalizowanej przy ul. Gazowej 1 w Jugowi-
cach (gm. Walim), 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego produktami ropopochodnymi, na terenie
dzia³ki nr 19/5, obrêb Po³udnie, zlokalizowanej w re-
jonie ul. Krakowskiej 71/105 we Wroc³awiu, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego pestycydami, teren sk³adowiska przetermi-
nowanych œrodków ochrony roœlin – mogilnika,
dzia³ka nr 53/13 obrêb Iwiny (gm. Warta Boles³a-
wiecka), 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego zwi¹zkami cyjanków na terenie dzia³ki nr
117/2, obrêb Zatorze przy ul. Fabrycznej 9 w L¹dku
Zdroju, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego substancjami ropopochodnymi na terenie
Stacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
nr 786, dzia³ka nr 185, 186 przy ul. Wroc³awskiej
w Miêdzyborzu, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego substancjami ropopochodnymi na terenie
Stacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
nr 1210, dzia³ka nr 446 przy ul. Œcinawskiej 19A
w Rudnej, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego wielopierœcieniowymi wêglowodorami aro-
matycznymi (WWA), na terenie dzia³ki nr 18/2, obrêb
Œródmieœcie przy ul. Wroc³awskiej 10 w Œwidnicy, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego zwi¹zkami cyjanków na terenie dzia³ki nr
13/1 (obrêb Sobiêcin Nr 29), przy ul. II Armii WP
w Wa³brzychu, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego zwi¹zkami cyjanków i arsenu na terenie
dzia³ek nr 37/3 i 37/6, obrêb Zachód przy ul. Gazo-
wej 6 w Ziêbicach.

REAKCJE

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