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* Wg IUNG wyró¿nia siê nastêpuj¹ce stopnie zanieczyszczenia: 0° - zawarto�æ naturalna, I° - zawarto�æ podwy¿szona, 
II° - s³abe zanieczyszczenie, III° - �rednie zanieczyszczenie, IV° - silne zanieczyszczenie, V° - bardzo silne zanieczyszczenie

5. GLEBY

W 2000 r. nie prowadzono badañ jako�ci gleb z te-
renów u¿ytkowanych rolniczo oraz gleb z obszarów
bezpo�rednio zagro¿onych zanieczyszczeniami, które
by³y badane w latach 1996-1999 w ramach monito-
ringu wojewódzkiego. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu realizowa³ jedy-
nie badania na terenie �lê¿añskiego Parku Krajobra-
zowego i Parku Narodowego Gór Sto³owych. 

5.1. BADANIA GLEB NA TERENIE
�LÊ¯AÑSKIEGO PARKU
KRAJOBRAZOWEGO

�lê¿añski Park Krajobrazowy (�PK) zosta³ utwo-
rzony 8 czerwca 1988 r. uchwa³¹ Wojewódzkiej Rady
Narodowej we Wroc³awiu. Po³o¿ony jest oko³o 30
kilometrów na po³udniowy zachód od Wroc³awia.
Ca³kowita powierzchnia chronionego obszaru wynosi
obecnie 15600 ha, z czego powierzchnia parku �
8200 ha, otuliny � 7400 ha. Park obejmuje masyw �lê-
¿y wraz z Raduni¹, pasma Wzgórz Oleszeñskich
i Wzgórz Kie³czyñskich oraz Jañsk¹ Górê. Administra-
cyjnie le¿y w obrêbie gmin: Jordanów, £agiewniki, So-
bótka, Dzier¿oniów, Marcinowice i �widnica. 

Przeprowadzone badania mia³y na celu okre�lenie
stopnia zanieczyszczenia gleb na gruntach ornych po-
³o¿onych na terenie �PK i w jego otulinie w pobli¿u
zak³adów przemys³owych. Badania przeprowadzono
w 25 punktach pomiarowych wokó³ nastêpuj¹cych
obiektów: 
§ Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych
Sp. z o.o. w Sobótce wraz z ha³d¹ kopalni �Wiry�
w Wirkach, 
§ �Skalimex� s. c. Kopalnia granitu w Sobótce, 
§ Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych
we Wroc³awiu, Kopalnia �Nas³awice�, 
§Wytwórnia Mas Bitumicznych w Nas³awicach, 
§ Zak³ady Wyrobów Cukierniczych �Mi��
w Sobótce. 
Zakres badañ obejmowa³ oznaczenie odczynu gleb,

zawarto�ci wêgla organicznego, ca³kowitej zawarto�ci
Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, As oraz benzo(a)pirenu
i siarki siarczanowej. 

Analizowane gleby wykaza³y zró¿nicowany od-
czyn od bardzo kwa�nego do obojêtnego (pH od 3,5 do
6,9). Próbki gleb pobrane do badañ charakteryzowa³y
siê zró¿nicowan¹ zawarto�ci¹ próchnicy od 1,07% do
4,07%. Zawarto�æ zanieczyszczeñ w analizowanych
glebach kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: 
§ zawarto�æ cynku waha³a siê od 25,15 do
85,8 mg/kg i kszta³towa³a siê w wiêkszo�ci próbek
na poziomie zawarto�ci naturalnej. Tylko 16% pró-
bek wykaza³o podwy¿szon¹ zawarto�æ (I°)* tego
pierwiastka. Najwiêksz¹ zawarto�æ cynku stwier-
dzono w próbce nr 23, pobranej w m. Nas³awice. 

§ zakres zawarto�ci miedzi w pobranych próbkach
waha³ siê od 5,84 do 29,78 mg/kg i osi¹gn¹³ najwy¿-
sz¹ zawarto�æ w próbce nr 21, pobranej w m. Nas³a-
wice. Wiêkszo�æ próbek charakteryzowa³a siê natu-
raln¹ zawarto�ci¹ tego pierwiastka. Tylko 28% pró-
bek wykaza³o podwy¿szon¹ jego zawarto�æ. 
§ zawarto�æ o³owiu waha³a siê od 11,17 do
56,59 mg/kg. Naturaln¹ zawarto�æ tego pierwiastka
stwierdzono w 68% próbek, a podwy¿szon¹ w 32%
próbek. Najwiêksz¹ zawarto�æ o³owiu stwierdzono
w próbce nr 18, pobranej w pobli¿u Zak³adów Wy-
robów Cukierniczych �Mi�� w Sobótce. 
§ zakres zawarto�ci chromu w badanych glebach
wykaza³ du¿e zró¿nicowanie od 6,04 do 200 mg/kg.
Bior¹c pod uwagê stopnie zanieczyszczenia w 76%
próbek stwierdzono naturaln¹ zawarto�æ tego pier-
wiastka, w 4% podwy¿szon¹, w 16% s³abe zanie-
czyszczenie (II stopieñ), a w 1 próbce silne zanie-
czyszczenie (IV stopieñ). Najwiêksz¹ zawarto�æ
chromu stwierdzono w próbce nr 23 pobranej w m.
Nas³awice. 
§ zawarto�æ kadmu waha³a siê od 0,08 do
0,45 mg/kg. W wiêkszo�ci próbek zawarto�æ kadmu
kszta³towa³a siê na poziomie zawarto�ci naturalnej.
Tylko w próbce nr 23 stwierdzono podwy¿szon¹ za-
warto�æ tego pierwiastka. 
§ zakres zawarto�ci niklu w badanych glebach wy-
kaza³ du¿e zró¿nicowanie od 0,25 do 135,44 mg/kg.
Bior¹c pod uwagê stopnie zanieczyszczenia w 60%
próbek stwierdzono naturaln¹ zawarto�æ tego pier-
wiastka, w 20% podwy¿szon¹, w 4% próbek s³abe
zanieczyszczenie (II stopieñ), w 8% próbek �rednie
zanieczyszczenie (III stopieñ) i w 8% próbek silne
zanieczyszczenie (IV stopieñ). Najwiêksza zawar-
to�æ chromu stwierdzono w próbce nr 21 pobranej
w m. Nas³awice. 
§ zawarto�æ rtêci w pobranych próbkach waha³a siê
od warto�ci mniejszych od 0,1 do 0,38 mg/kg i nie
przekroczy³a dopuszczalnych zawarto�ci w glebie
(2 mg/kg). 
§ zawarto�æ arsenu w pobranych próbkach waha³a
siê od 3,25 do 11,20 mg/kg i nie przekroczy³a do-
puszczalnych zawarto�ci w glebie (20 mg/kg). 
§ zawarto�æ benzo(a)pirenu w analizowanych
próbkach gleb waha³a siê od 0,021 do 0,741 mg/kg
i we wszystkich pobranych próbkach przekroczy³a
dopuszczalne stê¿enie w glebie. 
§ zawarto�æ siarki siarczanowej waha³a siê od
0,79 do 6,8 mg/100g gleby. 72% próbek charakte-
ryzowa³o siê nisk¹ zawarto�ci¹ siarki (I stopieñ),
a 20% �redni¹ jej zawarto�ci¹ (II stopieñ). W jednej
próbce wykazano wysok¹ zawarto�æ siarki (III sto-
pieñ) i w jednej podwy¿szon¹ antropogenicznie
(IV°) � próbka nr 23, pobrana w m. Nas³awice.



Rysunek I.5.1. Lokalizacja punktów pomiarowych gleb na terenie �lê¿añskiego Parku Krajobrazowego w 2000 r. 
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Tabela I.5.1. Niektóre w³a�ciwo�ci chemiczne oraz �rednia zawarto�æ wybranych metali ciê¿kich, benzo(a)pirenu
oraz siarki siarczanowej w glebach �lê¿añskiego Parku Krajobrazowego w 2000 r. 

Podsumowuj¹c badania gleb przeprowadzone
w �lê¿añskim Park Krajobrazowym mo¿na stwier-
dziæ, ¿e wiêkszo�æ pobranych próbek gleb charaktery-
zowa³a siê naturaln¹ zawarto�ci¹ metali ciê¿kich. Za-
warto�æ cynku, o³owiu, miedzi i kadmu kszta³towa³a
siê na poziomie zawarto�ci naturalnej lub podwy¿szo-
nej (I°). W jednej próbce stwierdzono silne zanie-
czyszczenie chromem (IV°), a w dwóch niklem (IV°).
Próbki te pobrano w m. Nas³awice. Wysoki stopieñ
zanieczyszczenia tych próbek nie jest spowodowany
wp³ywem przemys³u, ale pochodzeniem ska³y macie-
rzystej. Gleby wytworzone z serpentynitów charakte-
ryzuj¹ siê wysok¹ zawarto�ci¹ chromu i niklu. Zawar-
to�æ benzo(a)pirenu we wszystkich próbkach gleb, po-
branych na terenie Parku przekroczy³a dopuszczalne
stê¿enie w glebie. Wiêkszo�æ pobranych próbek gleb
charakteryzowa³o siê nisk¹ zawarto�ci¹ siarki (I°).
Tylko w jednej próbce, pobranej w m. Nas³awice
stwierdzono podwy¿szon¹ antropogenicznie zawar-
to�æ siarki (IV°). 

5.2. BADANIA GLEB NA TERENIE PARKU
NARODOWEGO GÓR STO£OWYCH

Park Narodowy Gór Sto³owych (PNGS) utworzo-
ny zosta³ 16 wrze�nia 1993 r. rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów (Dz.U. Nr 88 poz. 407 z dnia 23 wrze�nia
1993 r.). Po³o¿ony jest na terenie 4 gmin powiatu
k³odzkiego: Kudowy Zdroju, Lewina K³odzkiego,
Radkowa i Szczytnej. Powierzchnia Parku wynosi ok.
6300 ha. W celu dodatkowej ochrony przyrody Parku
wyznaczono wokó³ niego strefê otulinow¹ o po-
wierzchni 10500 ha. 

W 2000 r. przeprowadzone zosta³y badania stanu
zanieczyszczenia gleb z terenu otuliny PNGS. Bada-
nia te by³y kontynuacj¹ cyklu rozpoczêtego w 1993 r.
Na terenie strefy otulinowej (pola uprawne, ogródki
dzia³kowe) zlokalizowano 5 punktów pomiarowych.
Zakres badañ obejmowa³ oznaczenie odczynu gleby,
zawarto�ci o³owiu, kadmu, cynku, niklu i miedzi. 

Analizowane próbki gleb wykazywa³y odczyn od
bardzo kwa�nego (pH 4,4) do lekko kwa�nego (pH
6,5). Glebê o odczynie lekko kwa�nym stwierdzono
w ogródkach dzia³kowych przy wje�dzie do Szczytnej
oraz na terenie pól uprawnych w £ê¿ycach. W pozo-
sta³ych przypadkach gleba wykazywa³a odczyn kwa-
�ny, a nawet bardzo kwa�ny (pola uprawne w Wola-
nach). W 2000 r., w porównaniu do 1999 r., stwierdzo-
no obni¿enie warto�ci pH (zwiêkszenie zakwaszenia
gleby) we wszystkich próbach. Zakwaszenie gleb na
omawianym obszarze zwi¹zane mo¿e byæ ze specy-

ficznymi warunkami przyrodniczymi terenu, o czym
�wiadczy obecno�æ licznych w tej okolicy torfowisk
np. rezerwatu Wielkie Torfowisko Batorowskie. Do-
datkowo na obni¿enie odczynu gleby wp³ywaæ mog¹
równie¿ lokalne i transgraniczne zanieczyszczenia po-
wietrza oddzia³ywuj¹ce na �rodowisko glebowe w po-
staci kwa�nych opadów, a tak¿e niew³a�ciwie prowa-
dzone nawo¿enie mineralne. 

Zawarto�æ metali ciê¿kich w analizowanych gle-
bach kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: 
§ zawarto�æ o³owiu w badanych próbach gleb
kszta³towa³a siê na poziomie od 15,3 do 36,7
mg/kg s. m. i odpowiada³a zawarto�ci naturalnej
(0°). Najwiêksz¹ ilo�æ o³owiu odnotowano
w punkcie nr 1 (ogród dzia³kowy przy wje�dzie do
Szczytnej). W porównaniu do 1999 r., w 2000 r.
w punktach pomiarowych 1, 2 i 3 zawarto�æ o³o-
wiu wzros³a, natomiast w punkcie nr 5 i nieznacz-
nie w punkcie nr 4 obni¿y³a siê; 
§ zakres wystêpowania kadmu w glebach z otuli-
ny kszta³towa³ siê od 0,100 do 0,189 mg/kg s.m.,
co odpowiada³o zawarto�ci naturalnej (0°). Naj-
wy¿sz¹ zawarto�æ kadmu stwierdzono w 3 punkcie
kontrolnym � na terenie pól uprawnych w £ê¿y-
cach;
§ zawarto�æ cynku mie�ci³a siê w granicach od
33,1 do 86,0 mg/kg s.m., co odpowiada³o zawarto-
�ci naturalnej. Najwiêcej cynku stwierdzono
w punkcie nr 1 (ogródki dzia³kowe przy wje�dzie
do Szczytnej). W porównaniu do 1999 r., w punk-
tach 1, 2 i 3 stwierdzono wiêksze zawarto�ci
cynku, natomiast w punkcie nr 4 i 5 mniejsze; 
§ zawarto�æ miedzi kszta³towa³a siê w zakresie od
warto�ci <10 do 13,2 mg/kg s.m. Wykazane stê¿e-
nia tego metalu we wszystkich próbach odpowia-
da³y zawarto�ci naturalnej. Maksymalne stê¿enie
miedzi wyst¹pi³o na terenie ogródków dzia³ko-
wych w Szczytnej (punkt kontrolny nr 1), gdzie
w porównaniu do 1999 r. stwierdzono wzrost
zawarto�ci tego metalu w glebie; 
§ ilo�æ niklu, podobnie jak pozosta³ych analizowa-
nych metali, mie�ci³a siê na poziomie zawarto�ci
naturalnej charakterystycznej dla gleb niezanie-
czyszczonych. Stê¿enie niklu w analizowanych
glebach wynosi³o od warto�ci <5,0 do
13,9 mg/kg s.m. Najwiêcej niklu stwierdzono
w punkcie kontrolnym nr 1 (Szczytna, ogródki
dzia³kowe), gdzie w stosunku do 1999 r. wzros³a
jego zawarto�æ. W pozosta³ych punktach kontrol-
nych stê¿enie niklu obni¿y³o siê. 
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Podsumowuj¹c uzyskane wyniki badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e badane gleby wykaza³y wiêksze zakwa-
szenie ni¿ w 1999 r. Stê¿enia analizowanych metali
ciê¿kich we wszystkich punktach kontrolnych utrzy-
mywa³y siê, analogicznie jak w 1999 r., na poziomie
charakterystycznym dla gleb nie zanieczyszczonych,
o naturalnych zawarto�ciach metali ciê¿kich. 

5.3. Badania wokó³ sk³adowisk, na terenach
rekreacyjnych i na terenach ogródków
dzia³kowych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we
Wroc³awiu prowadzi³a w 2000 r. badania stopnia zanie-
czyszczenia gleb wokó³ sk³adowisk, na terenach rekre-
acyjnych i na terenach ogródków dzia³kowych. Do inter-
pretacji wyników badañ wykorzystano obowi¹zuj¹ce
w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicz-
nych tymczasowe dopuszczalne graniczne warto�ci za-
nieczyszczeñ chemicznych w glebie (pismo Minister-
stwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej EN 4435/M/42/86
z 1986 r.).
Badania wokó³ sk³adowisk odpadów wykaza³y: 
§ w 5 próbach gleb pobranych wokó³ sk³adowisk
odpadów Z.Ch. �Rokita� S. A. w Brzegu Dolnym
zawarto�æ metali ciê¿kich nie przekracza³a warto-
�ci dopuszczalnych. Badane gleby wykaza³y od-
czyn obojêtny do zasadowego; 
§ w�ród 5 analizowanych próbek gleb pobranych
wokó³ sk³adowiska odpadów komunalnych �Ma-
�lice� we Wroc³awiu tylko jedna próba pobrana
w odleg³o�ci 100m od po³udniowej strony sk³ado-
wiska nie spe³nia³a pod wzglêdem bakteriologicz-
nym wymaganych kryteriów. W jednej próbce
przekroczony zosta³ dopuszczalny poziom arsenu.
W pozosta³ych próbach zawarto�æ metali ciê¿kich
mie�ci³a siê w dopuszczalnych granicach. Odczyn
badanych gleb kszta³towa³ siê od kwa�nego do lek-
ko kwa�nego;

§ we wszystkich pobranych 5 próbkach gleb w re-
jonie ha³dy odpadów pohutniczych zlikwidowanej
Huty �Siechnice� w Siechnicy (gm. �w. Katarzyna)
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawar-
to�ci chromu (100 mg/kg). Zakres zawarto�ci tego
pierwiastka kszta³towa³ siê od 282,5 mg/kg s.m. do
5194 mg/kg s.m. W 2 próbach stwierdzono prze-
kroczenia dopuszczalnej zawarto�ci arsenu. Bada-
ne gleby wykaza³y zasadowy odczyn. 

W próbkach gleb pobranych z terenów pla¿owych
k¹pieliska �Morskie Oko� i Glinianek Pilczyckich nie
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych warto�ci
wska�ników bakteriologicznych oraz chemicznych. 

W ramach wspó³pracy z Okrêgowym Zarz¹dem
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców we Wroc³awiu
przeprowadzono badania gleby z 10 dzia³ek zlokalizo-
wanych na terenie Wroc³awia w nastêpuj¹cych ogród-
kach dzia³kowych: 

- �Aster C�, ul. Przejazdowa (So³tysowice), 
- �Odra 1�, ul. ¯abia �cie¿ka (Krzyki), 
- �O³awka�, ul. Wilcza (Wilczy K¹t), 
- �M. Konopnickiej�, ul. Olsztyñska (Kowale), 
- �Rakowiec� (Niskie £¹ki), 
- �Szczepin�, ul. Starogroblowa (Popowice), 
- �Zwi¹zkowiec� ul. Przejazdowa (So³tysowice). 
Najwiêksz¹ zawarto�æ metali ciê¿kich w glebie

stwierdzono w ogrodzie dzia³kowym �Odra I�, dz.
112, gdzie wyst¹pi³y przekroczenia dopuszczalnych
warto�ci miedzi, cynku kadmu, chromu i arsenu.
W ogrodzie dzia³kowym �Rakowiec� (dz. 48/47, dz.
26) wyst¹pi³y przekroczenia dopuszczalnych warto�ci
cynku, o³owiu i arsenu. W ogrodzie dzia³owym
�Szczepin� wyst¹pi³y przekroczenia dopuszczalnych
warto�ci o³owiu i arsenu. W ogrodach dzia³kowych
�Aster C� (dz. 193 i dz. 173), �Zwi¹zkowiec� (dz.
122), �O³awka� (dz. 13), wyst¹pi³y przekroczenia do-
puszczalnych warto�ci arsenu. 

Tabela I.5.2. Odczyn i �rednia zawarto�æ wybranych
metali ciê¿kich w glebach Parku Narodowego
Gór Sto³owych w 2000 r. 

Tabela I.5.3. �rednia zawarto�æ metali ciê¿kich wokó³ sk³adowisk komunalnych i przemys³owych w rejonie
wroc³awskim w 2000 r. (badania WSSE)
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Tabela I.5.4. Zawarto�æ metali ciê¿kich na terenach rekreacyjnych we Wroc³awiu w 2000 r.(badania WSSE)

Tabela I.5.5. Zawarto�æ metali ciê¿kich na terenie POD we Wroc³awiu w 2000 r. (badania WSSE)

5.4. Badania gleb na u¿ytkach rolniczych

Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddzia³ we Wroc³a-
wiu w 2000 r., wzorem lat ubieg³ych, wykonywa³a
badania chemiczno-rolnicze gleb. Badano odczyn
gleb i zawarto�æ przyswajalnych dla ro�lin form fosfo-
ru, potasu i magnezu oraz zawarto�æ metali ciê¿kich
i siarki.

Odczyn gleb
Odczyn jest bardzo wa¿n¹ cech¹ ka¿dej gleby, wa-

runkuj¹c jej chemiczne, fizyczne i biologiczne w³a�ci-
wo�ci. Jego warto�æ mo¿e ulegaæ zmianom w czasie,
zarówno pod wp³ywem warunków klimatycznych, jak
i gospodarczej dzia³alno�ci cz³owieka. Wykonane ba-
dania zakwaszenia gleb pozwalaj¹ precyzyjnie okre-
�liæ dawki wapna na ka¿de badane pole i doprowadziæ
odczyn do przedzia³u optymalnego dla ro�lin i �rodo-
wiska glebowego. 

Wapnowanie jest równie¿ jedynym praktycznie
dostêpnym, a jednocze�nie najbardziej efektywnym
sposobem ograniczenia zdolno�ci migracji istniej¹-
cych i potencjalnych zanieczyszczeñ gleb metalami
ciê¿kimi. Bez poprawy odczynu nie mo¿na osi¹gn¹æ

poprawy efektów produkcyjnych (tak ilo�ciowo jak
i jako�ciowo), zw³aszcza w warunkach zanieczyszcze-
nia metalami ciê¿kimi. 

Na terenie województwa dolno�l¹skiego dominuj¹
gleby bardzo kwa�ne - 57% przebadanych u¿ytków
rolnych. W tabeli przedstawiono stan zakwaszenia
gleb w poszczególnych powiatach województwa.
Analiza zestawionych wyników badañ wskazuje na
bardzo du¿e zró¿nicowanie. Zaznacza siê wyra�nie te-
ren po³udniowy i po³udniowo-zachodni wojewódz-
twa, gdzie dominuj¹ gleby bardzo kwa�ne (pH do 4,5)
(powiat jeleniogórski - 47%, kamiennogórski - 59%,
lubañski - 46% i lwówecki - 45%). 

Na podstawie zbadanego odczynu i sk³adu granu-
lometrycznego okre�la siê potrzeby wapnowania. S¹
one bardzo zró¿nicowane w poszczególnych powia-
tach i stosunkowo du¿e w ca³ym województwie i od-
powiednio wynosz¹: 
§ wapnowanie konieczne � 42% gleb,
§ wapnowanie potrzebne � 17%,
§ wapnowanie wskazane � 15%,
§ wapnowanie ograniczone � 12%,
§ wapnowanie zbêdne � 14 %.
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Tabela I.5.6. Odczyn gleb u¿ytkowanych rolniczo w powiatach województwa dolno�l¹skiego (w % powierzchni
u¿ytków rolnych)

Tabela I.5.7. Zawarto�æ przyswajal-
nego fosforu, potasu i magnezu
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Zawarto�æ przyswajalnego fosforu, potasu
i magnezu w glebie
Zawarto�æ przyswajalnego fosforu, potasu i ma-

gnezu w glebie badana jest dla okre�lenia zasobno�ci
tych sk³adników. Ocena ich zawarto�ci niezbêdna jest
w praktyce rolniczej do ustalenia optymalnych dawek
nawozów, gwarantuj¹cych prawid³owy wzrost ro�lin
uprawnych jak i utrzymania na odpowiednim pozio-
mie zasobno�ci gleb. Od sk³adu chemicznego gleby,
a zw³aszcza od zasobno�ci przyswajalnych sk³adni-
ków pokarmowych ro�lin, w znacznej mierze zale¿y
¿yzno�æ gleby. 

Zasobno�æ gleb charakteryzuje 5 klas, w zale¿no-
�ci od stwierdzonej w glebie ilo�ci badanych sk³adni-
ków. S¹ to nastêpuj¹ce przedzia³y zawarto�ci: bardzo
niska, niska, �rednia, wysoka, bardzo wysoka. 

Dla ka¿dej klasy zasobno�ci i wymogów uprawia-
nej ro�liny zalecane s¹ odpowiednie (optymalne) daw-
ki sk³adników pokarmowych, gwarantuj¹ce wysokie,

dobre jako�ciowo plony. Wyniki badañ zawarto�ci
przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach
u¿ytków rolnych województwa dolno�l¹skiego zesta-
wiono w tabeli. 

W 2000 r. pobrano i przebadano na terenie woje-
wództwa 28 029 próbek glebowych. Porównuj¹c wy-
niki badañ dwóch okresów (lata 1994-1999 oraz 1995-
2000) nie stwierdza siê znacz¹cych zmian zasobno�ci
w poszczególnych klasach zawarto�ci. Krytycznie na-
le¿y oceniæ, ¿e stosunkowo du¿a powierzchnia u¿yt-
ków rolnych wykazuje bardzo nisk¹ i nisk¹ zasobno�æ
badanych sk³adników pokarmowych ro�lin: fosforu �
39%, potasu � 34% i magnezu � 29%. 

Zawarto�æ metali ciê¿kich
Wyniki badañ zawarto�ci metali ciê¿kich w gle-

bach województwa dolno�l¹skiego przedstawiono
w tabeli.

Najni¿sz¹ �redni¹ zawarto�ci¹ kadmu, miedzi, ni-

Tabela I.5.8. Zawarto�æ metali ciê¿kich w glebach powiatów województwa dolno�l¹skiego
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Tabela I.5.9. Zawarto�æ metali ciê¿kich w glebach powiatów województwa dolno�l¹skiego

klu i cynku charakteryzuj¹ siê gleby powiatu górow-
skiego, a o³owiu � powiatu ole�nickiego.

Najwy¿sz¹ �redni¹ zawarto�ci¹ kadmu, o³owiu
i cynku stwierdzono w glebach Wa³brzycha, miedzi �
w próbach pobranych w Legnicy, a niklu w glebach
powiatu z¹bkowickiego.

Zwraca uwagê stosunkowo wy¿sza (od �redniej
wojewódzkiej) �rednia zawarto�æ badanych metali
ciê¿kich, w nastêpuj¹cych powiatach ziemskich:
§ kadmu � jeleniogórskim, k³odzkim, wa³brzyskim
i kamiennogórskim, 
§ miedzi � g³ogowskim, legnickim, kamiennogór-
skim, 
§ niklu � z¹bkowickim, dzier¿oniowskim, jawor-
skim i wa³brzyskim,
§ o³owiu � jeleniogórskim, wo³owskim i kamien-
nogórskim, 
§ cynku � jeleniogórskim, kamiennogórskim,
wa³brzyskim i k³odzkim.
�rednia zawarto�æ wszystkich badanych metali

ciê¿kich (wyliczona w odniesieniu do gleb ca³ego wo-
jewództwa dolno�l¹skiego) jest wy¿sza w porównaniu
do zawarto�ci tych metali w glebach Polski. Szczegól-

nie zaznacza siê to w odniesieniu do �redniej zawarto-
�ci miedzi i cynku. 

W tabeli przedstawiono ocenê stanu zanieczysz-
czenia metalami ciê¿kimi gleb w poszczególnych po-
wiatach. Zestawienie informuje, jaki procent bada-
nych gleb charakteryzuje siê naturaln¹ zawarto�ci¹
metali ciê¿kich (0°) i jaki procent gleb jest w ró¿nym
stopniu zanieczyszczony (dla kadmu suma I-go i II-go
stopnia, dla miedzi I, II, III i IV dla niklu, o³owiu
i cynku I, II i III).

Analiza zanieczyszczenia gleb badanymi pier-
wiastkami �ladowymi daje podstawy do stwierdzenia,
¿e gleby w poszczególnych powiatach s¹ zanieczysz-
czone w bardzo ró¿nym zakresie. 

Odnosz¹c udzia³ gleb zanieczyszczonych w po-
szczególnych powiatach, tzn. charakteryzuj¹cych siê
zawarto�ci¹ pierwiastka wy¿sz¹ od zawarto�ci natu-
ralnej (0°), do udzia³u tych gleb obliczonego dla wo-
jewództwa stwierdza siê nastêpuj¹c¹ ilo�æ przekro-
czeñ tego udzia³u: 
§ kadmu w 10 powiatach,
§ miedzi w 13 powiatach,
§ niklu w 11 powiatach,
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Tabela I.5.10. Ocena zawarto�ci metali ciê¿-
kich w glebach województwa dolno�l¹-
skiego na tle oceny gleb Polski (udzia³
stopni zanieczyszczenia w %)

§ o³owiu w 13 powiatach,
§ cynku w 12 powiatach.
W tabeli zaznaczono wyt³uszczon¹ czcionk¹ piêæ

powiatów na terenie których udzia³ gleb zanieczysz-
czonych danym metalem ciê¿kim jest w wojewódz-
twie najwiêkszy. 

Oceniaj¹c zawarto�æ metali ciê¿kich w glebach
województwa dolno�l¹skiego na tle ich zawarto�ci
w glebach Polski stwierdza siê, ¿e gleby Dolnego �l¹-
ska s¹ w mniejszym stopniu zanieczyszczone
o³owiem i niklem a zdecydowanie bardziej zanie-
czyszczone miedzi¹ i cynkiem.

Zawarto�æ siarki siarczanowej
Siarka jest niezbêdnym do ¿ycia sk³adnikiem, co

wynika z jej udzia³u i roli w procesach ¿yciowych
¿ywych organizmów. Zwi¹zki siarki charakteryzuj¹
siê du¿¹ dynamik¹ w uk³adzie litosfera-hydrosfera-
atmosfera. 

Naturalny obieg siarki w przyrodzie zosta³ zak³ó-
cony w XX wieku, a sta³o siê to za spraw¹ dzia³alno-
�ci cz³owieka. Szczególnie w drugiej po³owie minio-
nego stulecia rozwój przemys³u, energetyki i motory-
zacji oraz zwiêkszenie zu¿ycia wêgla w sektorze
komunalno-bytowym doprowadzi³y do znacznego
wzrostu emisji SO2. 

Przenikanie zwi¹zków siarki do pod³o¿a dzia³a

szkodliwie na ro�liny oraz przyczynia siê do degrada-
cji gleb. 

Siarka w glebie wystêpuje w zwi¹zkach mineral-
nych i organicznych. Zawarto�æ siarki poznano sto-
sunkowo najlepiej w glebach u¿ytkowanych rolniczo.
Wynika to z faktu, ¿e siarka interesuje naukê i prakty-
kê rolnicz¹ zarówno z punktu widzenia niedoboru, jak
te¿ wp³ywu nadmiaru jej zwi¹zków na �rodowisko
przyrodnicze. 

Naruszenie równowagi glebowych zasobów siarki
prowadzi do zak³ócenia procesów fizjologicznych,
g³ównie metabolizmu azotu, ograniczeniu syntezy
bia³ek oraz obni¿eniu fotosyntezy. Tak wiêc siarka
bezpo�rednio i po�rednio (poprzez degradacjê gleb)
oddzia³uje na jako�æ i ilo�æ plonów ro�lin. 

Silne zakwaszenie gleb pod wp³ywem nadmiaru
siarki stwarza nawet toksyczne warunki dla ro�lin
uprawnych. W warunkach tych wystêpuje du¿y niedo-
bór sk³adników pokarmowych (unieruchomienie) oraz
nadmiar pierwiastków szkodliwych � glin, metale
ciê¿kie (uruchomienie). 

Badania gleb wykonane przez Stacjê pozwalaj¹ na
okre�lenie zawarto�ci siarczanowej formy siarki
(S-SO4), gdy¿ ta forma jest bezpo�rednim �ród³em
siarki dla ro�lin oraz przyczyn¹ zakwaszenia �rodowi-
ska glebowego kwasem siarkowym.

W tabeli zestawiono procentowy udzia³ gleb woje-
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wództwa dolno�l¹skiego w poszczególnych stopniach
zawarto�ci. 

Stopnie zawarto�ci S-SO4: I, II i III okre�laj¹ natu-
ralny poziom wystêpowania tej formy siarki, nato-
miast stopieñ IV � zawarto�æ podwy¿szon¹ antropoge-
nicznie. Z tabeli wynika, ¿e zdecydowan¹ przewagê
stanowi¹ gleby niezasobne w siarkê dostêpn¹ dla ro�lin
tj. 60,68% gleb charakteryzuje siê nisk¹ zawarto�ci¹
siarki (I°). Zdegradowane (IV°) wskutek zasiarczenia
gleby zajmuj¹ 8,95% powierzchni województwa.
Zwraca uwagê bardzo wysoki procent gleb zasiarczo-
nych (IV°), w Legnicy � 20,00%, we Wroc³awiu �
27,59%, w powiecie jeleniogórskim � 21,65% i w po-
wiecie �redzkim � 23,17%. W tabeli zaznaczono wy-
t³uszczon¹ czcionk¹ powiaty, na terenie których zawar-
to�æ gleb w stopniu zawarto�ci siarki I i IV jest wy¿sza
ni¿ �rednia dla województwa. 

5.5. PODSUMOWANIE
W 2000 roku stan zanieczyszczenia gleb w woje-

wództwie dolno�l¹skim przedstawiono na podstawie
badañ wykonywanych przez 3 instytucje: Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu,

Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹ we Wroc³awiu oraz
Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹.
W 2000 r. nie prowadzono badañ w zakresie monito-
ringu wojewódzkiego gleb na terenie województwa
dolno�l¹skiego. 

Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
�rodowiska we Wroc³awiu, prowadzone na terenie
�lê¿añskiego Parku Krajobrazowego i Parku Narodo-
wego Gór Sto³owych wskazuj¹ na ogó³ na naturalna
zawarto�æ metali ciê¿kich w wymienionych obiektach. 
Jedynie w rejonie miejscowo�ci Nas³awice stwierdzo-
no silne zanieczyszczenie (IV°) chromem w jednej
próbce, a w dwóch niklem. Nie by³o to jednak spowo-
dowane wp³ywem przemys³u, ale pochodzeniem ska-
³y macierzystej. Zawarto�æ benzo(a)pirenu we wszyst-
kich próbkach gleb, pobranych na terenie �lê¿añskie-
go Parku Krajobrazowego przekroczy³a dopuszczalne
stê¿enie w glebie. Wiêkszo�æ pobranych próbek gleb
charakteryzowa³a siê nisk¹ zawarto�ci¹ siarki (I°).

Badania Wojewódzkiej Stacji Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej wskazuj¹ na przekroczenie do-
puszczalnych warto�ci chromu wokó³ ha³dy odpadów
pohutniczych zlikwidowanej Huty �Siechnice�

Tabela I.5.11. Zawarto�æ siarki siarczanowej (S-SO4) w glebach powiatów województwa dolno�l¹skiego
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w Siechnicy oraz na przekroczenie dopuszczalnych
warto�ci metali ciê¿kich (Cu, Cd, As, Pb, Zn) na ogro-
dach dzia³kowych Wroc³awia. 

Badania Stacji Chemiczno-Rolniczej wskazuj¹, ¿e
na terenie województwa dolno�l¹skiego dominuj¹
gleby bardzo kwa�ne � 57% przebadanych u¿ytków
rolnych. 

Stosunkowo du¿a powierzchnia u¿ytków rolnych
wykazuje bardzo nisk¹ i nisk¹ zasobno�æ sk³adników
pokarmowych ro�lin: fosforu � 39%, potasu � 34%
i magnezu � 29%. 

Najwy¿sz¹, obliczon¹ �redni¹ zawarto�ci¹ kadmu,
o³owiu i cynku stwierdzono w badanych glebach Wa³-
brzycha, miedzi w glebach Legnicy, a niklu w glebach
powiatu Z¹bkowice. 

Zwraca uwagê stosunkowo wy¿sza (od �redniej
wojewódzkiej) �rednia zawarto�æ badanych metali
ciê¿kich, w nastêpuj¹cych powiatach ziemskich: 
§ kadmu � jeleniogórskim, k³odzkim, wa³brzyskim
i kamiennogórskim, 
§ miedzi � g³ogowskim, legnickim, kamiennogór-
skim, 
§ niklu � dzier¿oniowskim, jaworskim, wa³brzy-
skim i z¹bkowickim, 
§ o³owiu � jeleniogórskim, wo³owskim i kamien-
nogórskim, 
§ cynku � jeleniogórskim, kamiennogórskim,
wa³brzyskim i k³odzkim. 
�rednia zawarto�æ wszystkich badanych metali

ciê¿kich (wyliczona w odniesieniu do gleb ca³ego wo-
jewództwa) jest wy¿sza w glebach województwa dol-
no�l¹skiego w porównaniu do zawarto�ci tych metali
w glebach Polski. Szczególnie zaznacza siê to
w odniesieniu do �redniej zawarto�ci miedzi i cynku. 

Oceniaj¹c zawarto�æ metali ciê¿kich w glebach
województwa dolno�l¹skiego na tle ich zawarto�ci
w glebach Polski stwierdza siê, ¿e gleby Dolnego
�l¹ska s¹ w mniejszym stopniu zanieczyszczone
o³owiem i niklem, a zdecydowanie bardziej zanie-
czyszczone miedzi¹ i cynkiem. Procent gleb
o naturalnej zawarto�ci metali ciê¿kich w odniesieniu
do poszczególnych metali uk³ada sie nastêpuj¹co:
Ni>Pb>Cd>Cu>Zn.

W województwie dolno�l¹skim przewa¿aj¹ gleby
niezasobne w siarkê dostêpn¹ dla ro�lin � 60,68 %
gleb charakteryzuje siê nisk¹ zawarto�ci¹ (I°). 

Zdegradowane (IV°) wskutek zasiarczenia gleby
zajmuj¹ 8,95 % powierzchni województwa. 

Prowadzone do 1999 r. badania gleb w ramach
monitoringu wojewódzkiego obejmowa³y swym za-
siêgiem jedynie rejon wroc³awski oraz legnicki.
W 2000 r. badania te nie by³y kontynuowane. Obecnie
pilnego wdro¿enia wymaga �Program monitoringu
gleb województwa dolno�l¹skiego do 2005 roku�.
Monitoring gleb powinien stanowiæ uzupe³nienie
badañ monitoringowych prowadzonych w ramach
innych monitoringów na terenie województwa dolno-
�l¹skiego.
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