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3. GLEBY

PRESJE

Gle ba to gór na war stwa sko ru py ziem skiej, po wsta -
ła w wy ni ku trwa ją cych ty sią ce lat pro ce sów gle bo twór -
czych, geo mor fo lo gicz nych i geo lo gicz nych, któ ra nie
na le ży do za so bów od na wial nych. Stra te gia te ma tycz na
w dzie dzi nie ochro ny gle by de fi niu je gle bę ja ko istot ny
skład nik śro do wi ska geo gra ficz ne go, ele ment po śred -
ni czą cy mię dzy zie mią (li tos fe ra), po wie trzem (at mos -
fe ra) i wo dą (hy dros fe ra) oraz pod sta wę za sad ni czych
funk cji ży cio wych na Zie mi.

Głów ne za gro że nia dla gle by to: ero zja, spa dek za -
war to ści ma te rii or ga nicz nej, lo kal ne i roz pro szo ne za -
nie czysz cze nia gle by, za skle pia nie oraz za gęsz cza nie
gleb, za so le nie, po wo dzie i osu wi ska, a tak że spa dek
róż no rod no ści bio lo gicz nej. Wstęp na oce na prze pro -
wa dzo na w kra jach Unii Eu ro pej skiej wy ka za ła, że de -
wa sta cja, ero zja i de gra da cja gle by ro śnie, a za bie gi
ma ją ce przy wró cić ży zność i funk cje pro duk cyj ne gle by
nie przy no szą ocze ki wa nych efek tów. 

De gra da cja che micz na gleb w wo je wódz twie dol no -
ślą skim to przede wszyst kim ich za kwa sze nie oraz za -
nie czysz cze nie che micz ne. Głów ny mi przy czy na mi, po -
za pro ce sa mi na tu ral ny mi, jest emi sja za nie czysz czeń
do po wie trza czy nie wła ści we na wo że nie grun tów rol -
nych. Ob ser wu je się rów nież za nie czysz cze nie gleb
o cha rak te rze lo kal nym, ogra ni czo nym do nie wiel kich
po wierzch ni – do ty czy to m.in. te re nów sta rych obiek -
tów woj sko wych, baz pa liw, te re nów w po bli żu tras ko -
mu ni ka cyj nych. 

De gra da cja gleb to tak że ero zja. W wo je wódz twie
dol no ślą skim po wierzch nia grun tów rol nych i le śnych
za gro żo nych ero zją wod ną po wierzch nio wą i wą wo zo -
wą utrzy mu je się od lat na sta łym po zio mie i wy no si od -
po wied nio 5 665,9 km2 (28,4% po wierzch ni ogól nej
wo je wódz twa) i 5 298,3 km2 (26,6%). Z ko lei po -
wierzch nia gleb użyt ko wa nych rol ni czo po ten cjal nie za -
gro żo nych ero zją wietrz ną wy no si 5 374 km2 (26,9%).

Wpływ na ja kość śro do wi ska gle bo we go ma rów -
nież pro duk cja rol na, z któ rą wią że się uży cie wie lo -
skład ni ko wych na wo zów mi ne ral nych (NPK). Ich zu ży -
cie wzro sło z 129,9 kg/ha w ro ku go spo dar czym
2006/2007 do 159,8 kg/ha w ro ku go spo dar czym
2010/2011. Zwięk szy ło się tak że zu ży cie obor ni ka
z 14,5 kg/ha do 16,2 kg/ha w wy mie nio nych wy żej la -
tach go spo dar czych.

Wzra sta w wo je wódz twie dol no ślą skim po wierzch -
nia gleb zde wa sto wa nych i zde gra do wa nych, wy ma ga -
ją cych re kul ty wa cji – z 7 253 ha w 2007 r. do 8 247 ha
w 2011 r. W tym sa mym okre sie zma la ła po wierzch nia
grun tów rol nych i le śnych wy łą czo nych z pro duk cji rol -
ni czej i le śnej, w tym na wy łą cze nia w kie run kach ko -
mu ni ka cyj nym, osie dlo wym i prze my sło wym.

STAN

Gleby użytkowane rolniczo

Monitoring krajowy chemizmu gleb ornych Polski – badania IUNG – PIB

Mo ni to ring che mi zmu gleb or nych Pol ski sta no wi,
re ali zo wa ny od 1995 r., ele ment pod sys te mu mo ni to -
rin gu ja ko ści gleb i zie mi, re ali zo wa ne go w ra mach
Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska przez In sty tut
Upraw i Na wo że nia Gleb – Pań stwo wy In sty tut Ba daw -

czy na zle ce nie GIOŚ. Ce lem ba dań jest ob ser wacja
zmian sze ro kie go za kre su cech gleb użyt ko wa nych rol -
ni czo, szcze gól nie wła ści wo ści che micz nych, za cho -
dzą cych w okre ślo nych prze dzia łach cza su pod wpły -
wem rol ni czej i po za rol ni czej dzia łal no ści czło wie ka.

Wykres 3.1. Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji
rolniczej i leśnej w latach 2007-2011 (ha/rok)
(źródło: GUS)
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gle bo we z 216 sta łych punk tów po mia ro wo -kon tro l nych
(20 punk tów na te re nie Dol ne go Ślą ska), zlo ka li zo wa -
nych na grun tach or nych cha rak te ry stycz nych dla po kry -
wy gle bo wej kra ju. Ko lej na, czwar ta tu ra mo ni to rin gu
przy pa dła na la ta 2010-2012. 

Zgro ma dzo ne da ne po zwa la ją na oce nę zmian
i iden ty fi ka cję po ten cjal nych za gro żeń dla wie lo funk cyj -
no ści gleb użyt ko wa nych rol ni czo, wpi su jąc się w po -
trze by dzia łań okre ślo nych w Stra te gii Ochro ny Gleb
(COM 231, 2006). Oce nie pod le ga ja kość gleb i stan ich
za nie czysz cze nia w per spek ty wie cza so wej, w za leż no -
ści od wie lu czyn ni ków, wśród któ rych na le ży wy mie nić
re gio nal ne zróż ni co wa nie pro duk cji rol ni czej, jej in ten -
sy fi ka cję, od dzia ły wa nie prze my słu i trans por tu oraz
wa run ki śro do wi sko we de cy du ją ce o prze bie gu pro ce -
sów gle bo wych. 

Kry te ria oce ny okre ślo ne są w roz po rzą dze niu Mi ni -
stra Śro do wi ska z dnia 9 wrze śnia 2002 r. w  spra wie
stan dar dów ja ko ści gle by oraz stan dar dów ja ko ści zie -
mi (Dz.U.2002.165.1359).

W czwar tym cy klu ba dań gle by or ne wo je wódz twa
dol no ślą skie go cha rak te ry zo wa ły się na stę pu ją cy mi
stop nia mi za nie czysz cze nia me ta la mi cięż ki mi:

§ kadm: od za war to ści na tu ral nej (sto pień 0) do za -
war to ści pod wyż szo nej (sto pień I) w punk cie 301 –
m. My sła ko wi ce,
§ miedź: od za war to ści na tu ral nej (sto pień 0) do
sil ne go za nie czysz cze nia (IV sto pień) w punk cie nr
189 – m. Biał ka, 
§ ni kiel: za war tość na tu ral na (sto pień 0),
§ ołów: od za war to ści na tu ral nej (sto pień 0) do sła -
be go za nie czysz cze nia (II sto pień) w punk cie 301 –
m. My sła ko wi ce, 
§ cynk: od za war to ści na tu ral nej (sto pień 0) do za -
war to ści pod wyż szo nej (I sto pień) w punk cie 301 –
m. My sła ko wi ce, 303 – m. Lu baw ka, 305 – Sta re
Bo ga czo wi ce.
W od nie sie niu do war to ści do pusz czal nych, za war -

tych w roz po rzą dze niu w spra wie stan dar dów ja ko ści
gle by oraz stan dar dów ja ko ści zie mi stwier dzo no prze -
kro cze nie do pusz czal nych war to ści mie dzi i oło wiu
w punk cie nr 189 oraz oło wiu w punk cie 301.

W po bra nych prób kach stwier dzo no zróż ni co wa ną
za war tość 13 ba da nych wie lo pier ście nio wych wę glo -
wo do rów aro ma tycz nych (WWA). Kształ to wa ła się
ona od za war to ści na tu ral nej (sto pień 0) w 4 punk tach
(nr 183, 199, 203, 313), po przez za war tość pod wyż -
szo ną (sto pień I) w 11 punk tach, sła be za nie czysz cze -
nie (II sto pień) w 2 punk tach (nr 305 i 311) do gleb
za nie czysz czo nych WWA (sto pień III) w 3 punk tach
(nr 207, 301 i 303). Za war tość dzie wię ciu WWA prze -
kro czy ła do pusz czal ną za war tość w 3 punk tach
(nr 207, 301 i 303).

W ta be li 3.2 po da no za kres wy bra nych wy ni ków
ba dań gleb, po bra nych z po zio mu or no -próch nicz ne -
go na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w czwar -
tym cy klu ba dań.

Na wy kre sach 3.2-3.9 przed sta wio no zmia ny za -
war to ści waż niej szych ba da nych wskaź ni ków w la tach
1995-2010.

Ta be la 3.1. Lo ka li za cja punk tów po mia ro wo -kon tro l nych
zlo ka li zo wa nych na gle bach użyt ko wa nych rol ni -
czo na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go, ba da -
nych w ra mach mo ni to rin gu kra jo we go na te re nie
wo je wódz twa dol no ślą skie go (źró dło: IUNG – PIB)

Ta be la 3.2. Nie któ re wła ści wo ści che micz ne gleb, za kres
za war to ści me ta li cięż kich i WWA w gle bach or -
nych, ba da nych w ra mach mo ni to rin gu kra jo we go
na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go 
(źró dło: IUNG – PIB)
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Wykres 3.3. Zawartość kadmu w glebach województwa dolnośląskiego w latach 1995-2010 (źró dło: IUNG – PIB)

Wykres 3.4. Zawartość miedzi w glebach województwa dolnośląskiego w latach 1995-2010 (źró dło: IUNG – PIB)

Wykres 3.5. Zawartość niklu w glebach województwa dolnośląskiego w latach 1995-2010 (źró dło: IUNG – PIB)
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Wykres 3.7. Zawartość cynku w glebach województwa dolnośląskiego w latach 1995-2010 (źró dło: IUNG – PIB)

Wykres 3.8. Zawartość chromu w glebach województwa dolnośląskiego w latach 1995-2010 (źró dło: IUNG – PIB)

Wykres 3.9. Zawartość WWA w glebach województwa dolnośląskiego w latach 1995-2010 (źró dło: IUNG – PIB)
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Głów nym ce lem dzia łal no ści okrę go wych sta cji che -
micz no -rol ni czych w Pol sce jest służ ba na rzecz rol nic -
twa, obej mu ją ca wy ko ny wa nie ba dań wła ści wo ści che -
micz nych i fi zycz nych gleb. W za kre sie tych ba dań
miesz czą się ozna cze nia za war to ści w gle bie tzw. ma kro -
i mi kro ele men tów, któ re są ro śli nom upraw nym nie zbęd -
ne do pra wi dło we go roz wo ju i wy da nia wy so kie go plo nu,
za rów no pod wzglę dem ilo ści, jak i ja ko ści. Zna jo mość
od czy nu (pH) oraz za sob no ści gleb w pod sta wo we pier -
wiast ki jest rol ni kom nie zbęd na do po dej mo wa nia wła -
ści wych de cy zji i pro wa dze nia ra cjo nal nej i efek tyw nej
go spo dar ki na użyt kach rol nych. 

Od czyn gleb i po trze by wap no wa nia gleb
Stan za kwa sze nia gleb użyt ko wa nych rol ni czo na te -

re nie Dol ne go Ślą ska jest nie ko rzyst ny – od lat do mi nu -
ją gle by za kwa szo ne. Łącz nie gle by o od czy nie bar dzo
kwa śnym, kwa śnym i lek ko kwa śnym zaj mu ją 77% po -
wierzch ni prze ba da nych użyt ków rol nych (PPUR). Gle by
o od czy nie obo jęt nym i za sa do wym zaj mu ją od po wied -
nio 16 i 7% po wierzch ni użyt ków rol nych. Po nad 80%
gleb o od czy nie bar dzo kwa śnym i kwa śnym wy stę pu je
na te re nie m. Wał brzych. Naj bar dziej za kwa szo ne (gle by
bar dzo kwa śne i kwa śne) są gle by w po łu dnio wo -za -
chod niej i po łu dnio wej czę ści wo je wódz twa, szcze gól nie
na ob sza rze po wia tów: ka mien no gór skie go (75%), lwó -
wec kie go (73%), zgo rze lec kie go (72%) oraz je le nio gór -
skie go (61%). Rów nież w pół noc nej czę ści wo je wódz -
twa, na te re nie po wia tu mi lic kie go, gle by są za kwa szo ne
w bar dzo du żym stop niu (63% gleb o od czy nie bar dzo
kwa śnym i kwa śnym). W po zo sta łej czę ści wo je wódz twa
udział gleb za kwa szo nych jest niż szy. Naj ko rzyst niej sza
sy tu acja utrzy mu je się w środ ko wej, ty po wo rol ni czej
czę ści wo je wódz twa, gdzie jest skon cen tro wa na in ten -

syw na upra wa ro ślin. Ak tu al nie naj niż szy od se tek gleb o
od czy nie bar dzo kwa śnym i kwa śnym znaj du je się na te -
re nie po wia tów: strze liń skie go (14%), gło gow skie go
(19%), wro cław skie go (24%), średz kie go (25%) oraz ja -
wor skie go (27%). 

Od zwier cie dle niem znacz ne go za kwa sze nia gleb na
Dol nym Ślą sku są ich znacz ne po trze by wap no wa nia.
W ska li wo je wódz twa 40% po wierzch ni użyt ków rol -
nych wy ma ga wap no wa nia w stop niu ko niecz nym i po -
trzeb nym, a na 21%  PPUR wap no wa nie jest wska za ne.
Ogra ni czo ne po trze by wap no wa nia stwier dzo no na
19% PPUR, a zbęd ne na 22%. Naj więk sze po trze by
wap no wa nia gleb wy stę pu ją w po wia tach po ło żo nych
w po łu dnio wo -za chod niej i po łu dnio wej czę ści wo je -
wódz twa szcze gól nie w po wia tach: zgo rze lec kim, lu -
bań skim, lwó wec kim, je le nio gór skim, ka mien no gór -
skim, kłodz kim, a tak że w m. Wał brzych. Naj mniej sze
po trze by wap no wa nia (su ma po trzeb wap no wa nia ko -
niecz nych i po trzeb nych do 30%) wy ka zu ją gle by po -
wia tów: gó row skie go, gło gow skie go i strze liń skie go. 

Gleby użytkowane rolniczo – badania OSCHR we Wrocławiu1

1 opracowanie: Tomasz Zawerbny, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu

Ta be la 3.3. Od czyn i po trze by wap no wa nia gleb użyt ko -
wa nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w
la tach 2006-2012 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Rysunek 3.1. Odczyn gleb użytkowanych rolniczo
w województwie dolnośląskim w latach 2009-2012 
(źródło: OSChR we Wrocławiu)

Rysunek 3.2. Potrzeby wapnowania gleb użytkowanych
rolniczo w województwie dolnośląskim w latach
2009-2012 (źródło: OSChR we Wrocławiu)



Za war tość fos fo ru, po ta su i ma gne zu w gle bach

Fos for – za sob ność gleb na Dol nym Ślą sku w fos -
for jest zróż ni co wa na. Bar dzo ni ską i ni ską za war to ścią
fos fo ru cha rak te ry zu je się 36% przebadanej po -
wierzch ni użyt ków rol nych na te re nie wo je wódz twa,
śred nią za war to ścią – 24%, na to miast wy so ką i bar dzo
wy so ką – 40%. 

Naj wyż szy od se tek gleb z bar dzo ni ską i ni ską za -
war to ścią fos fo ru (po nad 60%), wy stę pu je w po łu dnio -
wej i po łu dnio wo -za chod niej czę ści wo je wódz twa,
w po wia tach: ka mien no gór skim, zgo rze lec kim, lwó -
wec kim, kłodz kim, lu bań skim i je le nio gór skim. 

Rów nież znacz ny od se tek gleb ubo gich w fos for
(za war tość fos fo ru bar dzo ni ska i ni ska w prze dzia le
42-52%) znaj du je się na te re nie po wia tu bo le sła wiec -
kie go, wał brzy skie go, zło to ryj skie go i dzier żo niow skie -
go. W po zo sta łej czę ści wo je wódz twa od se tek gleb
o bar dzo ni skiej i ni skiej za war to ści fos fo ru nie prze kra -
cza 40%. 

Naj ko rzyst niej szy stan za sob no ści gleb w fos for
utrzy mu je się w po wie cie wro cław skim i mie ście Wro -
cła wiu. Na ob sza rach tych od se tek gleb o bar dzo ni skiej
i ni skiej za war to ści fos fo ru nie prze kra cza 20%.

Po tas – za war tość po ta su jest zróż ni co wa na, prze -
wa ża ją gle by ze śred nią za war to ścią po ta su (35%).
Znacz ny od se tek gleb sta no wią gle by za sob ne w po tas
(za war tość wy so ka i bar dzo wy so ka łącz nie – 40%).
Gle by z bar dzo ni ską i ni ską za war to ścią po ta su obej -
mu ją 25% po wierzch ni użyt ków rol nych. 

Wśród po wia tów nie ko rzyst nie wy róż nia ją się po -
wia ty: ka mien no gór ski i mi lic ki, gdzie udział gleb ubo -
gich w po tas sta no wi 50% przebadanej po wierzch ni
użytków rolnych, a także m. Wałbrzych (43%). W środ -
ko wej, wy bit nie rol ni czej czę ści wo je wódz twa na ob sza -
rze po wia tów: le gnic kie go, zło to ryj skie go, ja wor skie go,
świd nic kie go, ząb ko wic kie go, średz kie go, strze liń skie -
go, wro cław skie go oraz wał brzy skie go ak tu al nie od se -
tek gleb ubo gich w po tas (za war tość ni ska i bar dzo ni -
ska) nie prze kra cza 20%.

Ma gnez – stan za sob no ści dol no ślą skich gleb
w ma gnez jest bar dziej zróż ni co wa ny w po rów na niu do
za war to ści po ta su. Naj więk szy udział pro cen to wy ma ją
gle by z bar dzo wy so ką za war to ścią ma gne zu (29%),
nie znacz nie ustę pu ją im gle by ze śred nią za war to ścią
ma gne zu (27%). Bar dzo ni ską i ni ską za war to ścią ma -
gne zu cha rak te ry zu je się 24% przebadanej po wierzch ni
użytków rolnych, a wy so ką za war to ścią 20%. 

Naj ko rzyst niej szy stan za sob no ści gleb w ma gnez
moż na za ob ser wo wać w po wia tach: ząb ko wic kim,
kłodz kim, wał brzy skim, ka mien no gór skim, ja wor skim,
gło gow skim i gó row skim – udział gleb z ni ską i bar dzo
ni ską za war to ścią ma gne zu nie prze kra cza 20%. Na po -
zo sta łym ob sza rze wo je wódz twa dol no ślą skie go udział
gleb z bar dzo ni ską i ni ską za war to ścią ma gne zu wa ha
się w gra ni cach 21-37%, a w m. Wałbrzych 65%.
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nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2009-2012 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Ry su nek 3.4. Za war tość potasu w gle bach użyt ko wa -
nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2009-2012 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Ry su nek 3.5. Za war tość magnezu w gle bach użyt ko wa -
nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2009-2012 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)
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Ba da nia za war to ści mi kro ele men tów w użyt ko wa -
nych rol ni czo gle bach Dol ne go Ślą ska wy ka za ły, że:

§ w wo je wódz twie dol no ślą skim zde cy do wa nie
prze wa ża ją gle by o ni skiej za war to ści bo ru (58%
po wierzch ni UR). Naj ko rzyst niej stan za sob no ści
gleb w bor przed sta wia się w po łu dnio wej czę ści
wo je wódz twa, w po wia tach: kłodz kim, ząb ko wic -
kim, lwó wec kim, zgo rze lec kim i je le nio gór skim oraz
w po wie cie gło gow skim i wro cław skim. W wy mie -
nio nych po wia tach udział gleb o ni skiej za war to ści
bo ru nie prze kra cza 40%;
§ stan za sob no ści gleb użyt ków rol nych Dol ne go
Ślą ska w man gan jest ko rzyst ny, więk szość gleb
użyt ko wa nych rol ni czo cha rak te ry zu je się je go śred -
nią za war to ścią. Ni ską za war tość stwier dzo no je dy -
nie w 4% prze ba da nych prób gle bo wych, po bra -
nych z te re nów po wia tu gó row skie go, le gnic kie go,
lu biń skie go, oław skie go oraz wro cław skie go;
§ gle by na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go
cha rak te ry zu ją się zróż ni co wa ną za war to ścią mie -
dzi. Do mi nu ją gle by ze śred nią za war to ścią mie dzi
(54%) nad gle ba mi z za war to ścią wy so ką (28%)

oraz ni ską (18%). Naj wyż szy od se tek gleb z ni ską
za war to ścią mie dzi, wy stę pu je na te re nie po wia tu
dzier żo niow skie go (42%). W po wia tach: gło gow -
skim, po lko wic kim i le gnic kim prze wa ża ją gle by
z wy so ką za war to ścią mie dzi;
§ stan za sob no ści gleb Dol ne go Ślą ska w cynk rów -
nież jest wy raź nie zróż ni co wa ny. Więk szość gleb
w wo je wódz twie cha rak te ry zu je się śred nią za war -
to ścią cyn ku (64%), znacz ny ob szar zaj mu ją gle by
z ni ską za war to ścią cyn ku (22%). W po wia tach:
strze liń skim i wro cław skim prze wa ża ją gle by ubo gie
w cynk. W po zo sta łych po wia tach sy tu acja jest
znacz nie lep sza i od se tek gleb cha rak te ry zu ją cych
się ni ską za war to ścią cyn ku jest wy raź nie niż szy, nie
prze kra cza ją cy 40%. Naj wię cej gleb z wy so ką za -
war to ścią cyn ku wy stę pu je w po wie cie mi lic kim
(77%);
§ gle by użyt ko wa ne rol ni czo na Dol nym Ślą sku cha -
rak te ry zu ją się śred nią za sob no ścią w że la zo. Gle by
o tej za sob no ści sta no wią 90% gleb UR. Znacz ny
od se tek gleb ubo gich w że la zo wy stę pu je na te re nie
po wia tów: lu biń skie go, wo łow skie go, trzeb nic kie go,
po lko wic kie go, ole śnic kie go oraz oław skie go.

Wykres 3.10. Zawartość boru w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2009-2012 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.11. Zawartość manganu w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2009-2012 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)
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(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.13. Zawartość cynku w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2009-2012 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.14. Zawartość żelaza w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2009-2012 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Mo ni to ring azo tu mi ne ral ne go
Pró by gle bo we po bra no w dwóch ter mi nach: wcze -

sną wio sną – przed wy sie wem na wo zów azo to wych
oraz je sie nią – po żni wach. Prób ki po bie ra no ze 191
wy ty po wa nych punk tów ba daw czych zlo ka li zo wa nych
na grun tach or nych (144 punk ty) oraz użyt kach zie lo -
nych (47 punk tów) z głę bo ko ści do 90 cm, od dziel nie
z warstw gle by 0-30, 30-60 i 60-90 cm. 

Za war tość azo tu mi ne ral ne go w okre sie wio sen nym
w po szcze gól nych po wia tach dol no ślą skich by ła znacz -
nie zróż ni co wa na – śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go
by ła wy so ka i wa ha ła się w gra ni cach 162-328 kg/ha.
Naj niż szą śred nią za war tość azo tu mi ne ral ne go stwier -
dzo no w gle bach po wia tu średz kie go (162 kg/ha) i ząb -
ko wic kie go (163 kg/ha), naj wyż szą – w gle bach po wia tu
świd nic kie go (301 kg/ha) oraz lu bań skie go (328 kg/ha).
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skie go wio sną wy no si ła 215 kg/ha i w po rów na niu do
ro ku 2011 (183 kg/ha) by ła wyż sza. 

Je sie nią śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go w gle -
bach po wia tów wa ha ła się od 172 do 378 kg/ha. Naj niż -
szą śred nią za war tość stwier dzo no w po wie cie po lko wic -
kim (172 kg/ha), zgo rze lec kim (182 kg/ha) i wo łow skim
(183 kg/ha), na to miast naj wyż szą w gle bach po wia tów:

lu bań skie go (348 kg/ha), mi lic kie go (360 kg/ha) oraz ja -
wor skie go (378 kg/ha). W po rów na niu do okre su wio -
sen ne go, je sie nią śred nia za war tość azo tu w gle bie by -
ła znacz nie wyż sza i wy no si ła 269 kg/ha. Rów nież
w więk szo ści po wia tów za war tość azo tu mi ne ral ne go
je sie nią by ła wyż sza niż na wio snę. W po rów na niu do
ubie głe go ro ku (220 kg/ha) za war tość azo tu je sie nią
2012 by ła wyż sza.

Identyfikacja terenów, na których wystapiło przekroczenie standardów jakości gleby

Badania starostw

W 2012 r. kon ty nu owa no ba da nia gleb na te re nie
po wia tów wo je wódz twa dol no ślą skie go, zgod nie z art.
109 usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska oraz art. 18
usta wy o ochro nie grun tów rol nych i le śnych. Ba da nia
re ali zo wa no w po wia tach: mi lic kim, strze liń skim, świd -
nic kim, wro cław skim i ząb ko wic kim. Ba da nia sfi nan so -
wa no ze środ ków Te re no we go Fun du szu Ochro ny
Grun tów Rol nych lub ze środ ków wła snych sta rostw.
Ba da nia wy ka za ły:

§ po wiat mi lic ki: ba da nia gleb pro wa dzo no na te re -
nie trzech gmin po wia tu mi lic kie go w 82 punk tach
po mia ro wych, zlo ka li zo wa nych na po lach upraw -
nych, na te re nach wo kół skła do wisk, na te re nach
wo kół ferm, na ogro dach dział ko wych, przy cią gach
ko mu ni ka cyj nych oraz na te re nach wo kół obiek tów
pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą. Na te re nie
po wia tu prze wa ża ją gle by o od czy nie bar dzo kwa -
śnym i kwa śnym (59,7%). Naj mniej szy pro cent sta -
no wią prób ki o od czy nie obo jęt nym (13,4%) i za sa -
do wym (2,4%). 
Oce na wy ni ków ba dań za war to ści me ta li cięż kich,
do ko na na w opar ciu o roz po rzą dze nie w spra wie
stan dar dów ja ko ści gle by oraz stan dar dów ja ko ści
zie mi, wy ka za ła prze kro cze nia stę żeń do pusz czal -
nych mie dzi w trzech prób kach, cyn ku w 4 prób kach
i oło wiu w 2 prób kach na te re nach ob sza ru Na tu ra
2000 – Do li na Ba ry czy i Osto ja nad Ba ry czą oraz na
te re nie Par ku Kra jo bra zo we go – Do li na Ba ry czy. Te -
re ny, na któ rych stwier dzo no prze kro cze nia norm
obo wią zu ją cych dla gru py grun tów A po ło żo ne by ły
przy skła do wi sku od pa dów, przy tar go wi sku i przy
obiek tach dzia łal no ści go spo dar czej. Na te re nie po -

wia tu nie stwier dzo no prze kro cze nia do pusz czal -
nych za war to ści: cyn ku, oło wiu, mie dzi, rtę ci i kad -
mu w od nie sie niu do war to ści okre ślo nych dla gru -
py grun tów B1. 
Na te re nie po wia tu po bra no rów nież prób ki gleb na
za war tość pe sty cy dów (4,4’-DDT). Wy ka za no prze -
kro cze nie war to ści do pusz czal nych w 30 prób kach na
te re nach ob sza ru Na tu ra 2000 – Do li na Ba ry czy
i Osto ja nad Ba ry czą oraz na te re nie Par ku Kra jo bra zo -
we go – Do li na Ba ry czy (gru pa grun tów A). Prze kro -
cze nie do pusz czal nej war to ści DDT – 0,025 mg/kg dla
grun tów gru py B wy stą pi ło w 6 prób kach. Zba da no
tak że za war tość diok syn i fu ra nów w dwóch prób -
kach (ob ręb Mi licz) w po bli żu spa lar ni od pa dów
me dycz nych. War to ści wy no si ły od po wied nio 2,6
i 3,7 ng/kg (nie są nor mo wa ne);
§ po wiat strze liń ski: z te re nu po wia tu strze liń skie go
po bra no 90 pró bek gleb w 74 ob rę bach. Prze kro cze -
nia war to ści do pusz czal nych w sto sun ku do roz po -
rzą dze nia w spra wie stan dar dów ja ko ści gle by oraz
stan dar dów ja ko ści zie mi wy ka za no w przy pad ku
oło wiu – ob ręb m. Strze lin oraz WWA – ob ręb Pęcz
i m. Wią zów. W żad nej pró bie gle bo wej nie stwier -
dzo no prze kro cze nia war to ści do pusz czal nych stę -
żeń: mie dzi, kad mu, ni klu, ar se nu, cyn ku i rtę ci.
Punk ty, w któ rych wy ka za no prze kro cze nie war to ści
do pusz czal nych WWA, wy stę pu ją na ob sza rze bę dą -
cym pod wpły wem sek to ra usłu go wo -prze my sło we -
go. Na te re nie po wia tu prze wa ża ły gle by lek ko kwa -
śne 28,9%. Gleb kwa śnych by ło 23,3%, bardzo kwa -
śnych 5,6%. Gle by obo jęt ne sta no wi ły 20%, a za sa -
do we 22,2% prze ba da nych pró bek;

1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w  sprawie standardów jakości gleby oraz standardów
jakości ziemi (Dz.U.2002.165.1359):
grupa A: a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy – Prawo

wodne,
b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu
zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska – dla obszarów tych stężenia zachowują
standardy wynikające ze stanu faktycznego;

grupa B: grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych,
użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych;

grupa C: tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.
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ła ba da nia gleb użyt ko wa nych rol ni czo w go spo dar -
stwach rol nych, po ło żo nych na te re nie po wia tu
świd nic kie go w gmi nach: miej sko-wiej skiej Ża rów
oraz miej skich Świe bo dzi ce i Świd ni ca. Do ba dań
po bra no 1020 pró bek gle bo wych w któ rych ozna -
czo no od czyn (pH), za war tość P2 O5, K2 O oraz ma -
gnez. Do dat ko wo z po bra nych pró bek wy ty po wa no
74 prób ki w ce lu ozna cze nia w nich za war to ści mi -
kro ele men tów – man ga nu, mie dzi, cyn ku i że la za.
Uzy ska ne wy ni ki ba dań wska zu ją na znacz ne za kwa -
sze nie gleb, szcze gól nie na te re nie gmi ny Ża rów
i Świe bo dzi ce oraz wy ni ka ją ce z te go du że po trze by
wap no wa nia. Wap no wa nia w try bie pil nym (po trze -
by wap no wa nia ko niecz ne i po trzeb ne łącz nie) wy -
ma ga 50% gleb użyt ków rol nych na te re nie mia sta
Świe bo dzi ce oraz aż 67% na te re nie gmi ny Ża rów. 
Ba da nia wy ka za ły rów nież zróż ni co wa ny stan za -
sob no ści gleb w ma kro ele men ty. Naj więk szy de fi cyt
za war to ści fos fo ru stwier dzo no w gle bach na te re -
nie gmi ny Ża rów i mia sta Świe bo dzi ce (gle by ubo -
gie w fos for sta no wią tam oko ło 50%). Stan za -
sobności gleb w po tas jest znacz nie ko rzyst niej szy –
naj więk szy de fi cyt te go skład ni ka stwier dzo no
w gle bach na te re nie gmi ny Ża rów (gle by z bar dzo
ni ską i ni ską za war to ścią sta no wi ły łącz nie 28%). 
W przy pad ku ma gne zu, je go naj więk szy nie do bór
stwier dzo no na te re nie mia sta Świd ni ca (56%). Na
ob sza rze gmi ny Ża rów oraz mia sta Świe bo dzi ce
udział gleb ubo gich w ma gnez jest znacz nie mniej -
szy (24-27%). W od nie sie niu do mi kro ele men tów,
ba da nia wy ka za ły znacz ny nie do bór cyn ku i mie dzi
w gle bach na te re nie gmi ny Ża rów oraz śred nią za -
war tość man ga nu i że la za na więk szo ści ob sza rów
ob ję tych ba da nia mi;
§ po wiat wro cław ski: ba da nia pro wa dzo no w 9 gmi -
nach po wia tu i 21 ob rę bach. Po bra no 23 prób ki
gleb. W ba da nych prób kach gleb nie stwier dzo no
prze kro cze nia do pusz czal nych za war to ści cyn ku,
mie dzi, oło wiu, ni klu, kad mu, chro mu, ar se nu, rtę ci
dla gru py grun tów B i C. Za war tość ben zo(a)pi re nu
w ba da nych prób kach gleb po bra nych z dzia łek le żą -
cych na te re nach prze my sło wych nie wy ka zu ją prze -
kro czeń do pusz czal nych war to ści ben zo(a)pi re nu
dla te re nów za li cza nych do gru py grun tów C. Stwier -
dzo no nie wiel kie prze kro cze nia ben zo(a)pi re nu w 4

prób kach gleb po bra nych z dzia łek za li cza nych do te -
re nów rol ni czych – gru pa grun tów B. By ły to dział ki:
gm. Ką ty Wro cław skie, So śni ca -Ró ża niec, dz.80/2,
gm. Jor da nów Ślą ski, Jor da nów Ślą ski dz.159/39,
gm. Siech ni ce, Za cha rzy ce, dz.76/3 oraz gm. Ką ty
Wro cław skie, Mo kro nos Dol ny, dz. 93/3. Przy czy ną
prze kro czeń mo że być po ło że nie tych dzia łek w po -
bli żu dróg kra jo wych i au to strad. Ana li za od czy nu
gleb wy ka za ła du że zróż ni co wa nie za kwa sze nia
z prze wa gą gleb lek ko kwa śnych i obo jęt nych;
§ po wiat ząb ko wic ki: w 2012 r. po bra no 137 pró bek
gleb na ob sza rze 5 gmin w 56 ob rę bach. Pro cent
gleb kwa śnych i bar dzo kwa śnych w po szcze gól nych
gmi nach po wia tu kształ to wał się w gra ni cach od
64% w gmi nie Zię bi ce, po przez 67% w gmi nach Cie -
pło wo dy i Ka mie niec Ząb ko wic ki do 100% w gmi nie
Zło ty Stok, ob ręb La ski. Udział gleb kwa śnych i bar -
dzo kwa śnych w ca ło ści ba da nych gleb gmin po wia -
tu ząb ko wic kie go wy no si aż 68,6% i jest wyż szy od
śred niej dla wo je wódz twa dol no ślą skie go. 
Pod czas ba dań pro wa dzo nych w 2012 r. nie stwier -
dzo no prze kro cze nia do pusz czal nych war to ści
w od nie sie niu do cyn ku, oło wiu, mie dzi, kad mu
i rtę ci. Do pusz czal na za war tość ni klu – 100 mg/kg
dla gru py grun tów B – zo sta ła prze kro czo na w 5
punk tach z ob sza ru gmi ny Bar do, zlo ka li zo wa nych
w ob rę bach Brzeź ni ca, Gro cho wa oraz Dę bo wi na.
W re jo nie tym w Ma sy wie Gro cho wej w po cząt kach
XX w. pro wa dzo no wy do by cie mię dzy in ny mi rud
ni klu. Wy do by wa no tam rów nież i prze ra bia no,
zwią za ne z ma sy wa mi zser pen ty ni zo wa nych pa le -
ozo icz nych skał za sa do wych, ru dy chro mu. Obec nie
wy stę pu ją ce za nie czysz cze nia są z pew no ścią, roz -
pro szo ny mi w śro do wi sku gle bo wym, po zo sta ło -
ścia mi tej dzia łal no ści. Do pusz czal na za war tość ar -
se nu – 20 mg/kg dla gru py grun tów B – zo sta ła
prze kro czo na w 6 spo śród 137 ba da nych punk tów.
4 zlo ka li zo wa ne by ły w gmi nie Ka mie niec Ząb ko wic -
ki w ob rę bach Do bo szo wi ce (1 punkt), Po mia nów
Gór ny (2 punk ty) oraz Cha łup ki (1 punkt). Po zo sta -
łe  dwa punk ty  zlo ka li zo wa ne by ły w gmi nach Zło ty
Stok, ob ręb La ski oraz Zię bi ce, ob ręb Po mia nów
Dol ny. Za nie czysz cze nia gleb stwier dzo ne we
wszyst kich wspo mnia nych punk tach zwią za ne by ły
z od dzia ły wa niem źró dła za nie czysz czeń, ja kim by ła
ko pal nia i hu ta ar se nu w Zło tym Sto ku.

W 2012 r. WIOŚ we Wro cła wiu ob jął ba da nia mi gle -
by w 147 punk tach po mia ro wych wo kół 24 obiek tów na
te re nach bez po śred nio za gro żo nych za nie czysz cze nia -
mi. Ba da nia pro wa dzo no na ob sza rach chro nio nych,
w tym Na tu ra 2000, na te re nach wo kół za kła dów prze -
my sło wych, wo kół skła do wisk od pa dów, na grun tach
rol nych w go spo dar stwach sto su ją cych gno jo wi cę lub
wy war go rzel nia ny oraz na te re nach po ło żo nych wzdłuż
szla ków ko mu ni ka cyj nych.

In ter pre ta cji wy ni ków ba dań do ko na no na pod sta -
wie roz po rzą dze nia Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 9 wrze -
śnia 2002 r. w spra wie stan dar dów ja ko ści gle by oraz
stan dar dów ja ko ści zie mi (Dz.U.2002.165.1359) oraz
wy tycz nych IUNG Pu ła wy (1995 r.). 

Prze kro cze nia do pusz czal nych stę żeń w 2012 r. do -
ty czy ły: cyn ku, oło wiu, mie dzi, ar se nu, a tak że ben -
zo(a)pi re nu i su my WWA. Prze kro cze nie stan dar dów
ja ko ści gle by w od nie sie niu do obo wią zu ją ce go roz po -

Badania WIOŚ we Wrocławiu



Rysunek 3.6. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach województwa dolnośląskiego w 2012 r. 
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tach po mia ro wych. W ana li zo wa nych prób kach gleb nie
od no to wa no prze kro cze nia do pusz czal nych stę żeń kad -
mu, rtę ci, chro mu i ni klu. 

Naj wię cej prze kro czeń do pusz czal nych norm za no -
to wa no w przy pad ku ben zo(a)pi re nu (74 prób ki). Wy -
stą pie nie tych prze kro czeń mo że być zwią za ne z emi sją
ze źró deł grzew czych na te re nach za bu do wa nych oraz
emi sją za nie czysz czeń mo to ry za cyj nych z tras ko mu ni -
ka cyj nych. 

W 2012 r. stwier dzo no wy stę po wa nie gleb w stop -
niach za nie czysz cze nia od 0 do V w ska li IUNG Pu ła wy.
Wy stę po wa nie gleb sil nie za nie czysz czo nych mie dzią
(sto pień IV) stwier dzo no w po je dyn czych prób kach
gleb po bra nych w oko li cy Za kła du „Kon rad” w Iwi nach,
w oto cze niu za kła dów INCO Ve ri tas w Ogo rzel cu oraz
wo kół Wro cław skie go Par ku Prze my sło we go. Sto pień
V – gle by bar dzo sil nie za nie czysz czo ne mie dzią wy stę -
po wa ły w oko li cy Za kła du „Kon rad” w Iwi nach.

W 67% wszyst kich punk tów po mia ro wych zlo ka li -
zo wa nych na po lach użyt ko wa nych rol ni czo, gdzie za -
sto so wa no gno jo wi cę lub wy war go rzel nia ny, za war -
tość azo tu mi ne ral ne go by ła wyż sza niż śred nia za war -
tość te go związ ku (100 kg/ha) stwier dzo na w 2012 r.
w gle bach wo je wódz twa dol no ślą skie go w war stwie 0-
30 cm (je sień).

Tyl ko w 9 punk tach po mia ro wych wy stę po wa ła
pod wyż szo na an tro po ge nicz nie za war tość siar ki siar -
cza no wej (IV sto pień). Eks tre mal nie wy so kie za war to -
ści siar ki siar cza no wej stwier dzo no wo kół za kła dów
INCO Ve ri tas w Ogo rzel cu (477 mg/100 g gleby).

Wy ko na ne przez WIOŚ w 2012 r. ba da nia gleb wy -
ka za ły, po dob nie jak w la tach po przed nich, że: 

§ na te re nach w po bli żu za kła dów prze my sło wych
wy stę po wa ły prze kro cze nia do pusz czal nych war to -
ści me ta li cięż kich, ben zo(a)pi re nu i su my WWA,
§ na te re nach użyt ko wa nych rol ni czo wy stę po wa ły
na ogół na tu ral ne za war to ści me ta li cięż kich (sto -
pień 0), cho ciaż wy stę po wa ła też za war tość pod -
wyż szo na (sto pień I). Stwier dzo no tu prze kro cze nia
do pusz czal nych za war to ści ben zo(a)pi re nu.

Po dob ną za leż ność stwier dzo no na te re nach wo kół
skła do wisk od pa dów i na te re nach po ło żo nych wzdłuż
tras ko mu ni ka cyj nych oraz na ob sza rach pod da nych
ochro nie na pod sta wie prze pi sów o ochro nie przy ro dy.
Wy jąt kiem jest ob szar Na tu ra 2000 – Ma syw Ślę ży,
gdzie stwier dzo no śred nie za nie czysz cze nie chro mem
i ni klem (sto pień III), któ re uzna no za za nie czysz cze nie
o cha rak te rze na tu ral nym.

Fot. 3.1. Pobór próbek gleby przy Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia (fot. Beata Meinhardt)

Fot. 3.2. Pobór próbek gleby na ogrodach działkowych
w otoczeniu składowiska w Bierutowie (fot. Beata
Meinhardt)

Inne badania gleb

Stan środowiska glebowego pól irygacyjnych Wrocław Osobowice1

1 opracowanie: Elżbieta Jamroz, Jerzy Drozd, Michał Licznar, Janusz Łomotowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Po la iry ga cyj ne na Oso bo wi cach po wsta ły w 1881 r.
ja ko głów na oczysz czal nia dla mia sta Wro cła wia. Po -
cząt ko wo zaj mo wa ły ok. 415 ha, a po stop nio wej roz bu -
do wie ich po wierzch nia wy nio sła 1100 ha. 

Sto so wa nie ście ków miej skich do na wad nia nia pól
mo że wy wie rać wpływ na zmia ny w skła dzie che micz -
nym i wła ści wo ściach gleb po przez wzbo ga ce nie ich
w ma te rię or ga nicz ną i azot oraz w nie któ re skład ni ki mi -

ne ral ne za li cza ne do ma kro - i mi kro ele men tów. W gle -
bach na wad nia nych ście ka mi ob ser wu je się tak że ku mu -
la cję in nych skład ni ków bio gen nych, m.in. fos fo ru, po ta -
su, ma gne zu oraz nie któ rych me ta li cięż kich, głów nie
cyn ku, oło wiu, kad mu, że la za i man ga nu. Ilość ku mu lo -
wa nych skład ni ków za le ży w du żej mie rze od czę sto ści
i ilo ści wpro wa dzo nych ście ków, ich skła du che micz ne -
go oraz wa run ków śro do wi ska. Istot ny wpływ na za war -



G
LE

B
Ytość po szcze gól nych form skład ni ków bio gen nych w gle -

bach pól wy wie ra od czyn,  de cy du jąc o ich roz pusz czal -
no ści w gle bie i przy swa jal no ści dla ro ślin.

W la tach 2011-2012 Uni wer sy tet Przy rod ni czy we
Wro cła wiu pro wa dził ba da nia gleb na te re nie pól iry ga -
cyj nych Wro cław Oso bo wi ce (osad ni ki I -IV). Głów nym
ce lem pra cy by ło okre śle nie wpły wu wie lo let nie go na -
wad nia nia ście ka mi miej ski mi na śro do wi sko gle bo we.
Ak tu al nie gle by pól iry ga cyj nych za le wa ne są ście ka mi
z róż ną czę sto tli wo ścią i wy ko rzy sty wa ne ja ko użyt ki
zie lo ne, wśród któ rych znaj du ją się ob sza ry za ba gnio -
ne, po ro śnię te ze spo ła mi ro ślin no ści szu wa ro wej.

Ba da ne gle by re pre zen tu ją głów nie ma dy rzecz ne.
Obok nich, na mniej szych po wierzch niach, spo ty ka my
gle by hy dro ge nicz ne i an tro po ge nicz ne. Nie wiel kie ob -
sza ry pól zaj mu ją gle by grun to wo -gle jo we i mur szo wa -
te, któ re cha rak te ry zu ją się  wyż szą za war to ścią wę gla
or ga nicz ne go w po zio mach po wierzch nio wych. 

Około 50% po wierzch ni po kry wy gle bo wej ana li zo -
wa ne go ob sza ru sta no wią gle by lek kie i bar dzo lek kie,
cha rak te ry zu ją ce się du żą prze pusz czal no ścią, ma łą
zdol no ścią do za trzy my wa nia wo dy, ni ską po jem no ścią
sorp cyj ną i ma łą bu fo ro wo ścią. Wła ści wo ści te mo gą
szcze gól nie ła two sprzy jać uru cho mie niu ma kro - i mi -
kro skład ni ków oraz ich prze miesz cza niu mię dzy eko -
sys te mem lą do wym i wod nym. Zja wi ska te mo gą na si -
lać się zwłasz cza w wa run kach ob ni że nia wil got no ści.
Efek tem tych pro ce sów mo że być za chwia nie ist nie ją cej
do tych czas rów no wa gi w śro do wi sku.

Ana li za od czy nu gleb wy ka za ła, że gle by kwa śne zaj -
mu ją zde cy do wa nie naj więk szą po wierzch nię (64,3%),
na to miast gle by bar dzo kwa śne 19,9% i gle by lek ko
kwa śne 15,8%. Prze wa ga gleb kwa śnych i bardzo kwa -
śnych mo że sprzy jać obec no ści więk szych ilo ści roz -
pusz czal nych skład ni ków bio gen nych i me ta li cięż kich. 

Za war tość wę gla or ga nicz ne go w tych gle bach jest
bar dzo zróż ni co wa na i wa ha się w gra ni cach 10,1 g/kg
do 355,3 g/kg. Po wyż sze da ne wska zu ją, że gle by te na -
le żą do za sob nych w ma te rię or ga nicz ną, co jest wy ni -

kiem wie lo let nie go na wad nia nia ście ka mi, za sob ny mi
w sub stan cje or ga nicz ne i skład ni ki bio gen ne oraz użyt -
ko wa nia łą ko we go, sprzy ja ją cych ku mu la cji ma te rii or ga -
nicz nej.

Wśród skład ni ków bio gen nych zwra ca uwa gę bar -
dzo wy so ka za war tość przy swa jal nych form fos fo ru,
po ta su oraz ma gne zu, co tak że wy ni ka z dłu go let nie go
na wad niania ście ka mi miej ski mi.

Za war tość mi kro skład ni ków w ana li zo wa nych gle -
bach kształ to wa ła się na stę pu ją co:

§ cynk roz pusz czal ny w prze dzia le: 22-5290 mg/kg,
§ miedź roz pusz czal na w prze dzia le: 7,17-345 mg/kg
(osad nik I, II) i 0,04-1330 mg/kg (osad nik III i IV),
§ kadm roz pusz czal ny od ilo ści śla do wych do
83,2 mg/kg,
§ ołów roz pusz czal ny od ilo ści śla do wych do
1160 mg/kg.
Uru cho mie nie Wro cław skiej Oczysz czal ni Ście ków

na Ja nów ku i moż li wość prze ję cia przez nią wszyst kich
ście ków z Wro cła wia, po zwa la na re zy gna cję z pól iry ga -
cyj nych, a ol brzy mi te ren na pół noc nym za cho dzie Wro -
cła wia zy ska no we funk cje. Część ob sza ru, ok. 200 ha
na pół no cy pól, ma być za cho wa na  ja ko ob szar szcze -
gól nie cen ny przy rod ni czo, resz ta te re nu bę dzie prze -
zna czo na pod in we sty cje. Miej sco wy plan za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go prze wi du je tam te re ny prze -
zna czo ne m.in. pod par ki, in fra struk tu rę dro go wą,
a tak że bu dow nic two miesz ka nio we i użyt ko we (źró dło:
www.wroc law.pl).

W przy pad ku prze zna cze nia tych grun tów na ce le
re kre acyj ne i bu dow nic two uza sad nio ne jest dą że nie do
ob ni że nia mo bil no ści wie lu skład ni ków. Do ty czy to
głów nie fos fo ru, po ta su, ma gne zu oraz nie któ rych me -
ta li cięż kich, głów nie cyn ku, oło wiu, kad mu, że la za
i man ga nu. Ze wzglę du na do mi na cję na ana li zo wa nym
ob sza rze gleb bardzo kwa śnych i kwa śnych, wska za -
nym za bie giem jest wap no wa nie, któ re w świe tle do -
tych cza so wych ba dań peł ni bar dzo istot ną ro lę w im -
mo bi li za cji skład ni ków bio gen nych.

Na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go w 2012 r.
pod ję to sze reg dzia łań na rzecz przy wró ce nia znisz czo -
nym gle bom ich war to ści użyt ko wej. Za koń czo no dzia -
ła nia re kul ty wa cyj ne na na stę pu ją cych ob sza rach:

§ w czę ści do ty czą cej śro do wi ska grun to we go za -
nie czysz czo ne go me ta la mi cięż ki mi na te re nie od -
dzia łu le śne go nr 212 (wy dzie le nia nr 212 i oraz nr
212h) Le śnic twa Obo ra, Nad le śnic twa Lu bin, po -
wiat lu biń ski,
§ w czę ści do ty czą cej śro do wi ska grun to we go za -
nie czysz czo ne go mie dzią na te re nie dział ki nr
636/2, ob ręb Szkla ry Gór ne, m. Szkla ry Gór ne, gm.
Lu bin,

§ w czę ści do ty czą cej śro do wi ska grun to wo -wod -
ne go za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod -
ny mi na te re nie sta cji pa liw Or len S.A. nr 978 w Pro -
cho wi cach przy ul. Le gnic kiej 51C, dział ki nr: 38/3,
39, 40, 14/1, 14/2 i 176/ ob ręb 2, po wiat le gnic ki,
§ w czę ści do ty czą cej śro do wi ska grun to we go za -
nie czysz czo ne go mie dzią i oło wiem na te re nie
dział ki nr 166, ob ręb Dą bro wa, gm. Po lko wi ce,
§ w czę ści do ty czą cej śro do wi ska grun to wo -wod -
ne go za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po -
chod ny mi na te re nie sta cji pa liw Or len S.A. nr 36
przy ul. Woj ska Pol skie go 55 w Je le niej Gó rze,
dział ka nr 187, ob ręb 32.

REAKCJE
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§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to wo -wod ne go za -
nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi na
te re nie dział ki nr 1511, AM-1, ob ręb Bie la ny przy al.
Rze czy po spo li tej 114-116 w Le gni cy,
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to wo -wod ne go za -
nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi na
te re nie sta cji pa liw PKN Or len S. A. nr 1107 we
Wro cła wiu przy ul. Trau gut ta 86, dział ka nr 19, ob -
ręb 22 – Po łu dnie,

§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to wo -wod ne go za -
nieczysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi
i me ta la mi cięż ki mi na te re nie by łe go ma ga zy nu pa -
liw i sma rów (MPS) przy ul. Zwy cię skiej we Wro -
cła wiu, dział ki nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/8 AM-11, ob ręb
Par ty ni ce,
§ re kul ty wa cja śro do wi ska grun to we go za nie czysz -
czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi i me ta la mi
cięż ki mi na te re nie dział ki nr 10/56, AM-3, ob ręb
Klecz ków przy ul. Rych tal skiej we Wro cła wiu.
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