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Rysunek 3.1. Odczyn gleb u¿ytkowanych rolniczo w woj.
dolnoœl¹skim w latach 2008–2011 (Ÿród³o: OSChR
we Wroc³awiu)

Rysunek 3.2. Potrzeby wapnowania gleb u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

W rozdziale prezentuj¹cym badania i ocenê jakoœci
œrodowiska glebowego zaprezentowano najnowsze wy-
niki badañ Okrêgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we
Wroc³awiu, dotycz¹ce gleb u¿ytkowanych rolniczo, wy-
niki analiz, jakie w 2011 r. zrealizowa³y starostwa
i WIOŒ we Wroc³awiu w celu identyfikacji terenów, na
których wyst¹pi³o przekroczenie standardów jakoœci
gleby i ziemi. Ponadto zaprezentowano wyniki badañ
gleb na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. 

Gleby u¿ytkowane rolniczo1

Do najwa¿niejszych zadañ realizowanych przez okrê-
gowe stacje chemiczno-rolnicze nale¿¹ badania na po-
trzeby doradztwa nawozowego. W zakres tych badañ
wchodzi oznaczanie zawartoœci w glebie podstawowych
sk³adników – makro- i mikroelementów niezbêdnych dla
prawid³owego rozwoju i wysokiego plonowania roœlin
uprawnych. Znajomoœæ odczynu oraz zasobnoœci gleb
w podstawowe pierwiastki jest niezbêdna do racjonalne-
go 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 odczynie bardzo kwaœnym, kwaœnym i lekko kwa-
œnym zajmuj¹ 80% powierzchni przebadanych u¿ytków
rolnych (UR). Gleby o odczynie obojêtnym i zasado-
wym zajmuj¹ odpowiednio 14 i 6% powierzchni u¿yt-
ków rolnych. Najbardziej zakwaszone (gleby bardzo
kwaœne i kwaœne) s¹ gleby w po³udniowej czêœci woje-
wództwa, szczególnie na obszarze powiatów: lwówec-
kiego (79%), kamiennogórskiego (74%), jeleniogór-

skiego (73%), zgorzeleckiego (70%) oraz wa³brzyskie-
go (65%). W znacznym stopniu zakwaszone s¹ gleby
w pó³nocnej czêœci województwa na terenie powiatu mi-
lickiego, gdzie gleby o odczynie bardzo kwaœnym i kwa-
œnym stanowi¹ 64% powierzchni UR. W pozosta³ej czê-
œci województwa udzia³ gleb zakwaszonych jest ni¿szy.
Najkorzystniejsza sytuacja utrzymuje siê w œrodkowej
czêœci województwa, gdzie jest skoncentrowana inten-
sywna uprawa roœlin, w powiatach: strzeliñskim, œredz-
kim, jaworskim, wroc³awskim, z¹bkowickim, legnickim,
œwidnickim i z³otoryjskim oraz na pó³nocy wojewódz-
twa w powiatach g³ogowskim, górowskim i polkowic-
kim. W wymienionych powiatach udzia³ gleb bardzo
kwaœnych i kwaœnych waha siê w granicach 22-40%
powierzchni UR. 

Stan zakwaszenia gleb na terenie Dolnego Œl¹ska
znajduje swoje odbicie w bardzo du¿ych potrzebach
wapnowania. W skali województwa 43% powierzchni
u¿ytków rolnych wymaga wapnowania w stopniu ko-
niecznym i potrzebnym, na kolejnych 20% powierzchni
wapnowanie jest wskazane. Ograniczone potrzeby wap-
nowania stwierdzono na 18% powierzchni UR, a zbêd-
ne na 19%. 

Najwiêksze potrzeby wapnowania maj¹ gleby po-
wiatów po³o¿onych w po³udniowej i po³udniowo-zach-
odniej czêœci województwa, szczególnie w powiatach:
lwóweckim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, zgorze-
leckim, lubañskim, wa³brzyskim i k³odzkim. Najmniej-
sze potrzeby wapnowania (suma potrzeb wapnowania
koniecznych i potrzebnych do 40%) wykazuj¹ gleby po-
wiatów: górowskiego, g³ogowskiego, jaworskiego,
œredzkiego, z¹bkowickiego, legnickiego, polkowickiego,
wroc³awskiego, trzebnickiego i œwidnickiego. 

3. GLEBY

1 opracowanie: Tomasz Zawerbny, Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wroc³awiu



Zawartoœæ fosforu, potasu i magnezu w glebach 

Fosfor – zasobnoœæ gleb na Dolnym Œl¹sku jest
zró¿nicowana. Bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ fosforu
charakteryzuje siê 35% powierzchni u¿ytków rolnych
na terenie województwa, œredni¹ zawartoœci¹ 23%, na-
tomiast wysok¹ i bardzo wysok¹ 42%. 

Najwy¿szy odsetek gleb z bardzo nisk¹ i nisk¹ za-
wartoœci¹ fosforu (w granicach 69-83%) wystêpuje
w po³udniowej i po³udniowo-zachodniej czêœci woje-
wództwa, w powiatach: kamiennogórskim, zgorzelec-
kim, lwóweckim, jeleniogórskim, lubañskim i k³odzkim.
Nieznacznie lepszy jest stan zawartoœci w fosfor w gle-
bach na terenie powiatów: boles³awieckiego, z³otoryj-
skiego i wa³brzyskiego (zawartoœæ fosforu bardzo niska
i niska w przedziale 41-50%). W pozosta³ej czêœci wo-
jewództwa odsetek gleb o bardzo niskiej i niskiej zawar-
toœci fosforu nie przekracza 40%. Najkorzystniejszy
stan zasobnoœci gleb w fosfor utrzymuje siê w powie-
cie wroc³awskim i górowskim. Na obszarze tych powia-
tów odsetek gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartoœci
fosforu nie przekracza 20%. 

Potas – zawartoœæ potasu równie¿ jest zró¿nicowa-
na, lecz w porównaniu do zasobnoœci w fosfor, stan za-
sobnoœci w potas przedstawia siê znacznie korzystniej.
Przewa¿aj¹ gleby ze œredni¹ zawartoœci¹ potasu (33%)
Gleby z bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ potasu obejmu-
j¹ 25% powierzchni u¿ytków rolnych, natomiast z wyso-
k¹ i bardzo wysok¹ zawartoœci¹ 42%. Wœród powiatów
niekorzystnie wyró¿niaj¹ siê powiaty: milicki i kamien-
nogórski, gdzie udzia³ gleb ubogich wynosi³ odpowied-
nio 50 i 55%. W œrodkowej, typowo rolniczej czêœci wo-
jewództwa na obszarze powiatów: jaworskiego, œredz-
kiego, z³otoryjskiego, œwidnickiego, z¹bkowickiego,
dzier¿oniowskiego, legnickiego, strzeliñskiego i wro-
c³awskiego, a tak¿e w powiecie zgorzeleckim utrzymuje
siê najni¿szy odsetek gleb ubogich w potas (udzia³ gleb
z nisk¹ i bardzo nisk¹ zawartoœci¹ potasu do 20%). 

Magnez – stan zasobnoœci gleb na terenie Dolnego
Œl¹ska tak¿e jest zró¿nicowany. Najwy¿szy udzia³ pro-
centowy maj¹ gleby o bardzo wysokiej zawartoœci ma-
gnezu (28%), nieznacznie ustêpuj¹ im gleby o œredniej
zawartoœci tego sk³adnika (26%). Bardzo nisk¹ i nisk¹
zawartoœci¹ magnezu charakteryzuje siê 27% po-
wierzchni gleb na UR, a wysok¹ zawartoœci¹ 19%. Na
obszarze województwa, za wyj¹tkiem powiatu lwówec-
kiego, udzia³ gleb ubogich w magnez (zawartoœæ bardzo
niska i niska) nie przekracza 40%. Stan zasobnoœci gleb
w magnez najkorzystniej kreœli siê w powiatach: wa³-
brzyskim, z¹bkowickim, kamiennogórskim, k³odzkim,
g³ogowskim i jaworskim – udzia³ gleb z nisk¹ i bardzo
nisk¹ zawartoœci¹ magnezu nie przekracza w nich 20%,
natomiast niepomyœlnie sytuacja przedstawia siê w po-
wiecie lwóweckim, gdzie udzia³ gleb z bardzo nisk¹ i ni-
sk¹ zawartoœci¹ magnezu wynosi 43%.
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YRysunek 3.3. Zawartoœæ fosforu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Rysunek 3.4. Zawartoœæ potasu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Rysunek 3.5. Zawartoœæ magnezu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo w woj. dolnoœl¹skim w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)
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Wykres 3.2. Zawartoœæ manganu w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Wykres 3.1. Zawartoœæ boru w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

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 (68% powierzchni UR). Najkorzyst-
niej stan zasobnoœci gleb w bor przedstawia siê
w powiatach: k³odzkim, lwóweckim, z¹bkowickim,
dzier¿oniowskim, zgorzeleckim, g³ogowskim i strze-
liñskim, gdzie zdecydowanie przewa¿aj¹ gleby
o œredniej zawartoœci 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 powiecie trzebnic-
kim (11%); 
� gleby na terenie województwa dolnoœl¹skiego cha-
rakteryzuj¹ siê zró¿nicowan¹ zawartoœci¹ miedzi.
Dominuj¹ gleby ze œredni¹ zawartoœci¹ miedzi
(56%) nad glebami z zawartoœci¹ wysok¹ (27%)
oraz nisk¹ (17%). Najwy¿szy odsetek gleb z nisk¹
zawartoœci¹ miedzi wystêpuje na terenie powiatów:
strzeliñskiego, trzebnickiego, o³awskiego i oleœnic-
kiego (40-45%). W powiatach: g³ogowskim i legnic-
kim przewa¿aj¹ gleby z wysok¹ zawartoœci¹ miedzi
– odpowiednio 90 i 62%; 

� zasobnoœæ gleb Dolnego Œl¹ska w cynk jest wy-
raŸnie zró¿nicowana. Wiêkszoœæ gleb w wojewódz-
twie charakteryzuje siê œredni¹ zawartoœci¹ cynku
(59%), znaczny obszar zajmuj¹ gleby z nisk¹ zawar-
toœci¹ cynku (22%). W powiatach: strzeliñskim
i wroc³awskim przewa¿aj¹ gleby ubogie w cynk.
W pozosta³ych powiatach sytuacja jest znacznie lep-
sza i odsetek gleb charakteryzuj¹cych siê nisk¹ za-
wartoœci¹ cynku jest wyraŸnie ni¿szy. Najwiêcej gleb
z wysok¹ zawartoœci¹ cynku wystêpuje w powiecie
milickim (73%); 
� u¿ytkowane rolniczo gleby Dolnego Œl¹ska cha-
rakteryzuj¹ siê korzystn¹ zasobnoœci¹ w ¿elazo –
dominuj¹ gleby ze œredni¹ zawartoœci¹ ¿elaza
(90%). Znaczny odsetek gleb z nisk¹ zawartoœci¹
¿elaza stwierdzono w powiatach: trzebnickim
(32%), wo³owskim (30%) i lubiñskim (28%). 

Monitoring azotu mineralnego

W 2011 r. na Dolnym Œl¹sku kontynuowano monito-
ring zawartoœci azotu mineralnego w glebach u¿ytków
rolnych. Próby glebowe pobrane zosta³y w dwóch termi-
nach: wiosennym – przed wysiewem nawozów azoto-
wych oraz jesiennym – po ¿niwach. Próbki pobierano ze
191 punktów badawczych zlokalizowanych na gruntach
ornych (144 punkty) oraz u¿ytkach zielonych (47 punk-
tów) z g³êbokoœci 0-30 cm, 30-60 cm i 60-90 cm. 



Zawartoœæ azotu mineralnego w okresie wiosennym
by³a zró¿nicowana. Najni¿sz¹ œredni¹ zawartoœæ stwier-
dzono w glebach powiatu trzebnickiego (120 kg/ha),
kamiennogórskiego (123 kg/ha) oraz wo³owskiego
(124 kg/ha), najwy¿sz¹ – w glebach powiatu lwówec-
kiego (335 kg/ha) i lubañskiego (340 kg/ha). Œrednia
zawartoœæ azotu mineralnego w glebach województwa
dolnoœl¹skiego wiosn¹ wynosi³a 183 kg/ha i w porów-
naniu do 2010 r. (230 kg/ha) by³a znacznie ni¿sza. 

Œrednia zawartoœæ azotu mineralnego jesieni¹ w gle-
bach waha³a siê od 156 do 316 kg/ha. Najni¿sz¹ zawar-
toœæ stwierdzono w powiecie lubiñskim (156 kg/ha)
i polkowickim (161 kg/ha), natomiast najwy¿sz¹ w gle-
bach powiatu zgorzeleckiego (316 kg/ha). 

W porównaniu do okresu wiosennego, jesieni¹ œred-
nia zawartoœæ azotu w glebie by³a znacznie wy¿sza i wy-
nosi³a 220 kg/ha. W porównaniu do 2010 r. (158 kg/ha),
zawartoœæ azotu w okresie jesiennym 2011 roku by³a
wy¿sza. 
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rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Wykres 3.4. Zawartoœæ cynku w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)

Wykres 3.5. Zawartoœæ ¿elaza w glebach u¿ytkowanych
rolniczo na Dolnym Œl¹sku w latach 2008–2011
(Ÿród³o: OSChR we Wroc³awiu)
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Identyfikacja terenów, na których wyst¹pi³o przekroczenie standardów jakoœci gleby i ziemi

Badania starostw

W 2011 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:
dzier¿oniowskim, górowskim i z³otoryjskim, a sfinanso-
wano ze œrodków Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. 

Badania wykaza³y: 
� powiat dzier¿oniowski – badania prowadzono na
terenie gmin wiejskich: Dzier¿oniów, £agiewniki,
gminy miejsko-wiejskiej Niemcza oraz gmin miej-
skich: Bielawa, Dzier¿oniów i Pieszyce. Próby do
badañ zosta³y pobrane na gruntach rolnych nie ob-
jêtych wp³ywem zanieczyszczeñ (60 prób) oraz na
obszarach bezpoœrednio zagro¿onych zanieczysz-
czeniami – tereny wokó³ sk³adowisk odpadów,
oczyszczalni œcieków, przy trasie komunikacyjnej,
w s¹siedztwie zak³adów przemys³owych (26 prób). 
W badanych próbkach nie stwierdzono przekrocze-
nia standardów jakoœci gleby i jakoœci ziemi w od-
niesieniu do metali ciê¿kich. Najwy¿sz¹ œredni¹ za-
wartoœæ metali ciê¿kich – cynku, o³owiu, kadmu,
miedzi, chromu, arsenu i rtêci – odnotowano na ob-
szarze ogrodów dzia³kowych w Bielawie. Jednocze-
œnie œrednia wartoœæ odczynu w glebach z ogrodów
jest najni¿sza w ca³ym powiecie. Z tych wzglêdów
na obszar ten nale¿y zwróciæ wiêksz¹ uwagê, tym
bardziej, ¿e s¹ tam uprawiane warzywa. 
Zawartoœæ benzo(a)pirenu zosta³a oznaczona
w punktach po³o¿onych wzd³u¿ trasy komunikacyj-
nej Wroc³aw-Kudowa Zdrój, wokó³ sk³adowiska od-
padów Gilów-Byszów oraz w Wa³brzyskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej. Przekroczenie dopusz-
czalnej zawartoœci stwierdzono tylko w jednym
punkcie pomiarowym, po³o¿onym w s¹siedztwie
sk³adowiska odpadów (obrêb Roztocznik, gm.
Dzier¿oniów); 
� powiat górowski – do badañ pobrano 93 próbki
gleb z terenu gmin: Góra, W¹sosz, Jemielno i Nie-
chlów. 87 próbek pobrano z terenów u¿ytkowanych
rolniczo, a 6 próbek wzd³u¿ trasy komunikacyjnej nr
324 G³ogów – Rawicz. Jedynie w jednej próbce, po-
branej na terenach objêtych ochron¹ przyrody (£êgi
Odrzañskie w obrêbie Bieliszków, dz. 35, gm. Je-
mielno), wykazano przekroczenie dopuszczalnej za-
wartoœci kadmu (1,13 mg/kg).  
Wzd³u¿ trasy komunikacyjnej nr 324 nie wykazano
przekroczenia dopuszczalnej zawartoœci metali ciê¿-
kich i benzo(a)pirenu. 
� powiat z³otoryjski – pobrano 100 próbek gleb
u¿ytkowanych rolniczo z terenu gmin: Pielgrzymka,

Œwierzawa, Wojcieszów, Zagrodno oraz miasta
i gminy Z³otoryja. Nie wykazano przekroczenia do-
puszczalnych zawartoœci miedzi, o³owiu, cynku,
kadmu, niklu, rtêci w stosunku do obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci gleby i jakoœci ziemi. W 2 punk-
tach pomiarowych, w gminie Pielgrzymka w obrêbie
Proboszczów, dz. 1288 oraz w gminie Wojcieszów
w obrêbie Wojcieszów, dz. 172/14, stwierdzono
przekroczenie wartoœci dopuszczalnej arsenu, od-
powiednio 21,2 mg/kg i 23,9 mg/kg. 

Badania WIOŒ we Wroc³awiu

W 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodo-
wiska we Wroc³awiu prowadzi³ badania gleb wokó³ 22
obiektów na terenach bezpoœrednio zagro¿onych zanie-
czyszczeniami w 142 punktach pomiarowych. Badania-
mi objêto obszary chronione, w tym Natura 2000, tere-
ny wokó³ zak³adów przemys³owych, tereny wokó³ sk³a-
dowisk odpadów, grunty rolne w gospodarstwach sto-
suj¹cych obornik lub gnojowicê i tereny po³o¿one
wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych. 

Wykazano przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ cyn-
ku, o³owiu, chromu, kadmu, miedzi i arsenu w stosunku
do wartoœci dopuszczalnych okreœlonych w obowi¹zuj¹-
cym rozporz¹dzeniu w sprawie standardów jakoœci gleby
oraz standardów jakoœci ziemi. Odnotowano te¿ przekro-
czenie dopuszczalnych stê¿eñ sumy WWA, benzo(a)pire-
nu i oleju mineralnego. W analizowanych próbkach gleb
nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ
niklu i rtêci. Najczêstsze przekroczenia dopuszczalnych
norm wyst¹pi³y w przypadku benzo(a)pirenu, a wœród
metali ciê¿kich w przypadku cynku. 

W 2011 r. stwierdzono wystêpowanie gleb w stop-
niach zanieczyszczenia od 0 do V w skali IUNG Pu³awy.
Wystêpowanie gleb silnie zanieczyszczonych (stopieñ
IV) stwierdzono w pojedynczych próbkach gleb pobra-
nych w okolicy miejscowoœci Miedzianka (cynk, kadm,
miedŸ), w otoczeniu Z.CH. „Jelchem” w Jeleniej Górze
(miedŸ) oraz w Œwieradowie Zdroju (miedŸ). Gleby bar-
dzo silnie zanieczyszczone (stopieñ V) wystêpowa³y
w okolicy miejscowoœci Miedzianka (miedŸ). 

Podobnie jak w poprzednich latach, w wybranych
punktach zlokalizowanych na u¿ytkach rolnych kontro-
lowano zawartoœci azotu mineralnego. Wyniki badañ
gleb po³o¿onych w gminie Dziadowa K³oda i w gminie
¯migród wykaza³y, ¿e w 33% punktów zawartoœæ azotu
mineralnego by³a wy¿sza od œredniej zawartoœci tego
zwi¹zku (96 kg/ha), okreœlonej na podstawie badañ
OSChR w 2011 r. w glebach województwa dolnoœl¹-
skiego w warstwie 0-30 cm (jesieñ).

Tylko w 4% badanych punktów pomiarowych
wystêpowa³a podwy¿szona antropogenicznie zawartoœæ
siarki siarczanowej (IV stopieñ).



Rysunek 3.6. Przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ wskaŸników badanych w glebach województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r. (na podstawie badañ WIOŒ we Wroc³awiu)
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Inne badania gleb

Stan gleb u¿ytkowanych rolniczo na obszarze 
Sudetów i Przedgórza Sudeckiego1

Sudety wraz Przedgórzem Sudeckim stanowi¹ re-
gion o bogatej historii geologicznej, znacznym zró¿ni-
cowaniu morfologicznym i klimatycznym, a w konse-
kwencji o silnie zró¿nicowanej, wrêcz mozaikowej
strukturze pokrywy glebowej. 

Korzystne warunki przyrodnicze zachêca³y ludzi do
osiedlania siê na obszarze Sudetów i Przedgórza Su-
deckiego, czego rezultatem by³o wykorzystanie gleb do
celów rolniczych, a w szczególnoœci jako grunty orne.
Jednoczeœnie bogate zasoby minera³ów przyczyni³y siê
do rozwijania dzia³alnoœci górniczej i przetwórstwa rud.
Dawna, a tak¿e wspó³czesna aktywnoœæ przemys³owa
pozostawi³a œlady w formie lokalnego zanieczyszczenia
gleb, a w szczególnoœci gruntów ornych. 

Okreœlenie miejsc wystêpowania oraz wielkoœci re-
jonów o podwy¿szonych, przekraczaj¹cych standardy,
zawartoœciach metali ciê¿kich by³o celem wieloletnich
badañ prowadzonych na terenie Sudetów i Przedgórza
Sudeckiego z inicjatywy Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego, a finansowanych ze œrod-
ków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Typologicznie na obszarze Sudetów dominuj¹ gleby
brunatne, przede wszystkim kwaœne, a w mniejszym
stopniu gleby brunatne w³aœciwe i wy³ugowane, którym
towarzysz¹ rozmieszczone mozaikowo w rejonie Gór
Sto³owych, Izerskich i Karkonoskich gleby bielicowe.
W kotlinach œródgórskich wystêpuj¹ gleby gliniaste
p³owe oraz mady rzeczne rozmieszczone linearnie
wzd³u¿ cieków. 

Pokrywa glebowa na obszarze Przedgórza Sudec-
kiego, w niewielkiej przewadze nad innymi typami
i podtypami, wytworzona jest z gleb brunatnych w³aœci-
wych. Mniejsze powierzchnie zajmuj¹ gleby p³owe oraz
brunatne kwaœne i wy³ugowane. Wystêpuj¹ tu równie¿
inne taksony glebowe, z których do najcenniejszych na-
le¿y zaliczyæ mady oraz czarne ziemie i czarnoziemy. 

Pod wzglêdem sk³adów granulometrycznych domi-
nuj¹ gleby wytworzone z py³ów oraz glin lekkich i œred-
nich pylastych. Bonitacyjnie poœród gruntów ornych naj-
wiêksze powierzchnie zajmuj¹ gleby nale¿¹ce do klas:
IVa, IIIb, IVb, IIIa i V. Razem stanowi¹ one ponad 90%
ornych obszarów Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. 

W latach 2006-2011 objêto badaniami gleb tereny
nastêpuj¹cych powiatów: boles³awieckiego, dzier¿o-
niowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamienno-
górskiego, k³odzkiego, lubañskiego, lwóweckiego, wa³-
brzyskiego, z¹bkowickiego i zgorzeleckiego. Na obsza-
rze wszystkich wymienionych powiatów okreœlono kon-
centracjê ca³kowitych form cynku, miedzi, o³owiu, kad-
mu oraz niklu, chromu, arsenu i rtêci na terenie niektó-
rych spoœród nich. We wszystkich powiatach oznaczo-
no tak¿e odczyn i sk³ad granulometryczny. 

Badania odczynu gleb wykaza³y, ¿e 34 do 78% gleb
w poszczególnych powiatach ma odczyn kwaœny lub
bardzo kwaœny, natomiast zaledwie 4 do 20% to gleby
obojêtne lub zasadowe. Silniej zakwaszone s¹ gleby po-
wiatów sudeckich, a w mniejszym stopniu gleby z ob-
szaru Przedgórza. 

Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawarto-
œci dla gruntów grupy B (Dz.U.2002.165.1359) w przy-
padku nastêpuj¹cych metali ciê¿kich: 

� kadmu – 0,22% ogólnej liczby próbek, 
� niklu – 0,34%, 
� rtêci – 0,36%, 
� cynku – 0,44%, 
� miedzi – 0,58%, 
� o³owiu – 1,31%, 
� arsenu – 9,5%. 
Nie stwierdzono przekroczeñ zawartoœci chromu

w ¿adnym z 411 badanych punktów. 
Analiza danych pozwoli³a na wskazanie kilku obrê-

bów na omawianym obszarze, w których wystêpuj¹ za-
nieczyszczenia polimetaliczne. Przede wszystkim nale¿y
wskazaæ na obrêb Miedzianka w gminie Janowice Wiel-
kie, gdzie wystêpuj¹ zanieczyszczenia cynkiem, miedzi¹,
o³owiem, kadmem i rtêci¹. Nastêpnie nale¿a³oby wymie-
niæ obrêb Lipa w powiecie jaworskim w gminie Bolków.
Kolejny zanieczyszczony obrêb to rejon lokalizacji osad-
ników poflotacyjnych w gminie Warta Boles³awiecka,
gdzie wystêpuj¹ zanieczyszczenia miedzi¹ i o³owiem. 

Pozosta³e zanieczyszczenia zwi¹zane s¹ z wysok¹
zawartoœci¹ pojedynczego pierwiastka. Taki charakter
maj¹ zanieczyszczenia arsenem w Z³otym Stoku oraz
w obrêbach Dzia³oszyn i Lutogniewie w powiecie zgo-
rzeleckim, a tak¿e w obrêbach Pobiednia i Czerniawa
w powiecie lubañskim. Do tej grupy nale¿y równie¿ za-
liczyæ zanieczyszczenie niklem w obrêbie Szklary w po-
wiecie z¹bkowickim oraz zanieczyszczenie o³owiem
w obrêbach m. Lubawka i Okrzeszyn w powiecie ka-
miennogórskim oraz przyleg³ych KuŸnic Œwidnickich
i m. Boguszów Gorce w powiecie wa³brzyskim. 

Podwy¿szone koncentracje arsenu stwierdzone
w glebach powiatów zgorzeleckiego i lubañskiego
wprawdzie nieznacznie przekraczaj¹ standardy, nie-
mniej jednak jako jedyne obejmuj¹ wiêksze obszary. Ich
wystêpowanie nale¿y wi¹zaæ z nap³ywem mas powie-
trza z kierunku zachodniego i po³udniowo-zachodniego,
które w przesz³oœci nios³y zanieczyszczenia py³owe
z obszarów przemys³owych Czech i pogranicza nie-
miecko-czeskiego. Z drugiej strony wyraŸne jest zanie-
czyszczenie arsenem wschodniej czêœci powiatu z¹bko-
wickiego zwi¹zane z historycznym wydobyciem i prze-
twórstwem rud arsenowych w rejonie Z³otego Stoku. 

Analiza populacji próbek pozosta³ych po wyeliminowa-
niu punktów, w których wyst¹pi³y przekroczenia standar-
dów pozwoli³a na sformu³owanie kilku spostrze¿eñ doty-

1 opracowanie: Jaros³aw Kaszubkiewicz, Pawe³ Jezierski, Dorota Kawa³ko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
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bach gruntów ornych Sudetów i Przedgórza Sudeckiego.
Œrednie koncentracje cynku, miedzi i o³owiu w powia-
tach sudeckich tj.: kamiennogórskim, jeleniogórskim
i wa³brzyskim s¹ wy¿sze ni¿ w powiatach Przedgórza.
Przyczyn¹ jest tutaj inny ni¿ na Przedgórzu charakter
ska³y macierzystej, ale tak¿e w pewnym stopniu, oddzia-
³ywanie rozproszonych zanieczyszczeñ, których Ÿród³em
jest dawny przemys³ wydobycia i przetwórstwa metali.
Nie bez znaczenia mo¿e byæ te¿ rola pasm górskich Su-
detów jako „barier orograficznych” najbardziej nara¿o-
nych na kontakt z masami powietrza nap³ywaj¹cymi
z kierunku zachodniego i po³udniowo-zachodniego. 

Porównanie wyników z danymi literaturowymi po-
zwala stwierdziæ, ¿e zawartoœci cynku, miedzi, o³owiu,
niklu, kadmu oraz rtêci w gruntach ornych analizowa-
nego obszaru nie odbiegaj¹ znacz¹co od wartoœci œred-
nich dla województwa dolnoœl¹skiego, natomiast s¹
wy¿sze od œredniej dla obszaru kraju. Nale¿y to raczej
t³umaczyæ ciê¿szym sk³adem granulometrycznym gleb
z badanego obszaru w odniesieniu do ogó³u gleb Polski
ni¿ antropopresj¹. Dla pozosta³ych metali, chromu oraz
arsenu, ograniczona iloœæ wyników oraz brak danych li-
teraturowych uniemo¿liwi³y dokonanie tego typu po-
równañ.

Rysunek 3.7. Ca³kowita zawartoœæ miedzi w glebach
u¿ytków rolnych na obszarze Sudetów i Przedgó-
rza Sudeckiego  (Ÿród³o: Kaszubkiewicz J. i wspó³-
autorzy: Stan gleb u¿ytkowanych rolniczo na ob-
szarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego)

Tabela 3.1. Wybrane parametry statystyczne charakteryzuj¹ce zawartoœci poszczególnych metali ciê¿kich na obszarze
Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (bez uwzglêdnienia próbek przekraczaj¹cych standardy) (Ÿród³o: Kaszubkie-
wicz J. i wspó³autorzy: Stan gleb u¿ytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego)
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Rysunek 3.8. Ca³kowita zawartoœæ cynku w glebach
u¿ytków rolnych na obszarze Sudetów i Przedgó-
rza Sudeckiego (Ÿród³o: Kaszubkiewicz J. i wspó³-
autorzy: Stan gleb u¿ytkowanych rolniczo na ob-
szarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego)

Rysunek 3.9. Ca³kowita zawartoœæ o³owiu w glebach
u¿ytków rolnych na obszarze Sudetów i Przedgó-
rza Sudeckiego (Ÿród³o: Kaszubkiewicz J. i wspó³-
autorzy: Stan gleb u¿ytkowanych rolniczo na ob-
szarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego)
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W 2011 r. na terenie województwa dolnoœl¹skiego
zakoñczono rekultywacjê nastêpuj¹cych terenów: 

� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego olejem transformatorowym (nie zawieraj¹-
cym PCB) na terenie dzia³ki nr 267/2, AM2 m. Oset-
nica, powiat legnicki, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego pestycydami chloroorganicznymi na tere-
nie dzia³ek nr 5/2 i 6/8, obrêb 0001, m. Brzeg Dol-
ny, powiat wo³owski. 
Jednoczeœnie w 2011 r. podejmowano dzia³ania re-

kultywacyjne oraz ustalono stopieñ oczyszczenia gruntu
na poziomie spe³niaj¹cym standardy jakoœci gleby oraz
standardy jakoœci ziemi dla nastêpuj¹cych obiektów: 

� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego metalami ciê¿kimi na terenie dzia³ek nr
57/3 oraz 57/7, 57/8 (dawniej 576), AM-1, obrêb
Cieplice, m. Jelenia Góra, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego metalami ciê¿kimi na terenie oddzia³u le-
œnego nr 212 (wydzielenia nr 212i oraz nr 212h) Le-
œnictwa Obora, Nadleœnictwa Lubin, powiat lubiñski, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowo-wodnego za-
nieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na
terenie stacji paliw PKN Orlen S.A. nr 111 w Dzier-
¿oniowie przy ul. Kopernika 34, dzia³ka nr 662, ob-
rêb Dzier¿oniów, powiat dzier¿oniowski, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowo-wodnego za-
nieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na
terenie stacji paliw PKN Orlen S.A. nr 83 w Œwiebo-
dzicach przy ul. Pi³sudskiego, dzia³ka nr 500/2, ob-
rêb Œwiebodzice, powiat œwidnicki, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowego zanieczysz-
czonego substancjami ropopochodnymi i metalami
ciê¿kimi na terenie dzia³ki nr 10/56, AM-3, obrêb
Kleczków, po³o¿onej przy ul. Rychtalskiej we Wro-
c³awiu, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowo-wodnego za-
nieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na
terenie stacji paliw Orlen S.A. nr 978 w Prochowi-
cach przy ul. Legnickiej 51C, dzia³ki nr: 38/3, 39, 40,
14/1, 14/2 i 176/ obrêb 2, powiat legnicki, 
� rekultywacja œrodowiska gruntowo-wodnego za-
nieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na
terenie dzia³ki nr 1511, AM-1, obrêb Bielany, po³o-
¿onej przy al. Rzeczypospolitej 114-116 w Legnicy.

Fot. 3.1. Pobór prób gleby w rejonie zbiornika Mietków
(fot. Beata Meinhardt)

Fot. 3.2. Pobór prób gleby – grunty rolne w gm. Dziado-
wa K³oda (fot. Beata Meinhardt)

Fot. 3.3. Pobór prób gleby w rejonie PCC Rokita w Brze-
gu Dolnym (fot. Beata Meinhardt)

Dzia³ania rekultywacyjne
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