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CHaraKteryStyKa WojeWództWa dolnośląSKiego

Po ło że nie fi zycz no -geo gra ficz ne
Wo je wódz two dol no ślą skie, po ło żo ne w po łu dnio -

wo -za chod niej czę ści Pol ski, zaj mu je po wierzch nię
19 947 km2,  co sta no wi 6,4% po wierzch ni Pol ski. Wo -
je wódz two swo im ob sza rem obej mu je frag ment Ni żu
Środ ko wo eu ro pej skie go i Ma sy wu Cze skie go. 

Rzeź ba pół noc nej czę ści Dol ne go Ślą ska zo sta ła
ukształ to wa na w głów nej mie rze w okre sie plej sto ce nu,
w cza sie zlo do wa ceń po łu dnio wo - i środ ko wo pol skie go.
Rzeź ba ma cha rak ter sta ro gla cjal ny i nie róż ni się istot nie
od in nych ob sza rów ni żo wych Pol ski. Wy stę pu ją tu taj na
po wierzch ni utwo ry piasz czy ste, gli nia ste i py ło we.

Po łu dnio wa część wo je wódz twa to pa smo Su de tów,
w skład któ re go wcho dzą: od za cho du – Gó ry Izer skie,
Kar ko no sze, Gó ry Ka czaw skie i Ru da wy Ja no wic kie,
ota cza ją ce Ko tli nę Je le nio gór ską. W środ ko wej czę ści
są to Gó ry Wał brzy skie, Ka mien ne i znaj du ją ce się na
po łu dnie od Wał brzy cha Gó ry So wie. Wschod nią część
te go pa sma sta no wią gó ry ota cza ją ce Ko tli nę Kłodz ką,
czy li Gó ry Sto ło we, Bardz kie, Zło te, Bial skie, Ma syw
Śnież ni ka oraz Gó ry By strzyc kie. 

Kli mat
Wo je wódz two dol no ślą skie znaj du je się w ob sza rze

ście ra nia się wpły wów oce anicz nych i kon ty nen tal nych,
co skut ku je du żą zmien no ścią pa ra me trów me te oro lo -
gicz nych. Wy stę pu ją cy tu kli mat jest umiar ko wa ny
o ce chach oce anicz nych, co jest m.in. skut kiem do mi -
nu ją cych wia trów z za chod nie go i pół noc no -za chod nie -
go kie run ku. Od zna cza się do syć ła god ny mi zi ma mi
i nie zbyt upal ny mi la ta mi. Prze wa ża ją cy wpływ na zróż -
ni co wa nie wa run ków kli ma tycz nych ma uroz ma ico na
rzeź ba te re nu, szcze gól nie zaś du ża roz pię tość wy so ko -
ści nad po zio mem mo rza (od 70 do 1603 m n.p.m.).

Na ob sza rze wo je wódz twa dol no ślą skie go wy stę -
pu je du że zróż ni co wa nie tem pe ra tur. Naj wyż sze war to -
ści śred niej rocz nej tem pe ra tu ry po wie trza wy stę pu ją
na Ni zi nie Ślą sko -Łu życ kiej i Ni zi nie Ślą skiej, któ re to
te re ny za li cza ne są do naj cie plej szych w Pol sce.
W 2011 r. śred nia na Ni zi nie Ślą skiej we Wro cła wiu
wy nio sła 9,9°C.

Śred nie su my rocz ne opa dów at mos fe rycz nych wy -
ka zu ją za leż ność od wy so ko ści nad po zio mem mo rza
oraz rzeź by te re nu, przy czym wy stę pu je du że zróż ni co -
wa nie rocz nych śred nich sum opa dów w za leż no ści od
ob sza ru wy stę po wa nia. Naj niż sze rocz ne su my no tu je
się w do li nie dol nej Ka cza wy i w naj niż szej czę ści do li -
ny środ ko wej Od ry mię dzy Lu bią żem a Gło go wem
(515 mm w Le gni cy), zaś naj wyż sze na zbo czach Gór
Izer skich i Kar ko no szy (1371 mm w Ja ku szy cach).

Po kry wa śnież na za le ga w ni zin nej czę ści Dol ne go
Ślą ska prze cięt nie przez 35-40 dni, a jej wy stę po wa nie
ma cha rak ter epi zo dycz ny. W gó rach jest to bli sko
200 dni (195 na Śnież ce).

Obec nie ob ser wu je się ge ne ral ną ten den cję wzro -
sto wą tem pe ra tu ry po wie trza. Trend ten osią gnął w XX
wie ku +0,46°C/100 lat. 

Hy dro gra fia

Wo dy po wierzch nio we
Wo dy zaj mu ją  173,18 km2 czy li 1,5% po wierzch ni

wo je wódz twa, z cze go 143,81 km2 przy pa da na wo dy
pły ną ce, zaś 29,37 km2 na wo dy sto ją ce. 

Nie mal ca łe wo je wódz two le ży w do rze czu Od ry,
któ re jest bar dzo roz wi nię te. Głów ny mi rze ka mi za si la -
ją cy mi Od rę są: Ny sa Kłodz ka (z By strzy cą Łom nic ką,
Bia łą Lą dec ką, By strzy cą Dusz nic ką, Ści naw ką), By -
strzy ca (z Pi ła wą, Czar ną Wo dą, Strze gom ką), Ka cza wa
(z Ny są Sza lo ną), Bóbr (z Za drną, Le skiem, Łom ni cą,
Ka mien ną i Kwi są), Ny sa Łu życ ka (z Wit ką), Oła wa, Ślę -
za, Wi da wa i Ba rycz. Naj więk sza jest zlew na Bo bru
(5874 km2), a naj mniej sza zlew nia Ny sy Łu życ kiej
(2196 km2 w Pol sce).

Je zio ra na tu ral ne na Dol nym Ślą sku są nie licz ne, ist -
nie je za to wie le sztucz nych zbior ni ków zbu do wa nych
w ce lach prze ciw dzia ła nia po wo dziom oraz sta wy ryb ne. 

Śred ni rocz ny od pływ z po wierzch ni wo je wódz twa
dol no ślą skie go wy no si 1 734 mln m3. Za so by wła sne
wo jewódz twa wy no szą 600 m3 na miesz kań ca na rok
i są znacz nie mniej sze od są sied nich wo je wództw.

Wo dy pod ziem ne
Dol ny Śląsk jest, pod wzglę dem za so bów eks plo ata -

cyj nych, za li cza ny do re gio nów ubo gich w wo dę
(11. miej sce w Pol sce). Za so by wód pod ziem nych sta -
no wią 4,68% kra jo wych usta lo nych za so bów eks plo -
ata cyj nych. Pra wie 70% za twier dzo nych za so bów po -
cho dzi z utwo rów czwar to rzę do wych. 

Na te re nie Dol ne go Ślą ska znaj du je się 18 Głów nych
Zbior ni ków Wód Pod ziem nych (GZWP). Spo śród nich
11 znaj du je się w ca ło ści na te re nie wo je wódz twa, na -
to miast 7 – czę ścio wo.

Struk tu ra użyt ko wa nia te re nu
Do mi nu ją cy udział w struk tu rze użyt ko wa nia te re nu

w wo je wódz twie dol no ślą skim ma rol nic two, któ re wy -
ko rzy stu je bli sko 60% po wierzch ni (dokładnie na po -
zio mie śred niej kra jo wej). Na dru gim miej scu pod
wzglę dem zaj mo wa ne go ob sza ru są la sy i ob sza ry za -
drze wio ne – 31% po wierzch ni. Struk tu ra użyt ko wa nia
te re nu na Dol nym Ślą sku przed sta wia się na stę pu ją co:

1. użyt ki rol ne – 1 193 019 ha,
2. grun ty le śne oraz za drze wio ne i za krze wio ne –
623 238  ha,
3. grun ty za bu do wa ne i zur ba ni zo wa ne – 135 102 ha,
4. nie użyt ki – 21 742 ha,
5. grun ty pod wo da mi – 17 808 ha,
6. użyt ki eko lo gicz ne i te re ny róż ne – 3 765 ha.
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Ogleby
Pół noc ną część Dol ne go Ślą ska zaj mu je kom pleks

gleb wy two rzo nych z pia sków. Są to su che i bar dzo
ubo gie gle by rdza we oraz bie li co we, w więk szo ści za le -
sio ne. Wy stę pu ją tu też gle by ba gien ne, a w do li nie Ba -
ry czy ma dy rzecz ne. Gle by pół noc ne go sub re gio nu po -
sia da ją ge ne ral nie naj niż szą przy dat ność rol ni czą w wo -
je wódz twie.

W środ ko wej czę ści Dol ne go Ślą ska do mi nu ją gle by
pło we, wy two rzo ne z les sów i py łów les so po dob nych.
Gle by pło we wy stę pu ją w mo za ice z gle ba mi bru nat ny -
mi wła ści wy mi i wy łu go wa ny mi.

Na po łu dnie od Wro cła wia wy stę pu je zwar ty ob szar
czar nych ziem. Gle by te od zna cza ją się naj wyż szą przy -
dat no ścią rol ni czą w ska li re gio nu i ca łe go kra ju. W do -
li nach więk szych rzek, szcze gól nie Od ry, wy stę pu ją roz -
le głe po ła cie ży znych, ale czę sto zbyt wil got nych mad.

Na ob sza rze Su de tów do mi nu ją gle by bru nat ne
kwa śne, to wa rzy szą im gle by bru nat ne wła ści we. Gle by
te go ob sza ru od zna cza ją się śred nią ży zno ścią i sil ną
ka mie ni sto ścią. Czyn ni ki kli ma tycz ne oraz rzeź ba te re -
nu ogra ni cza ją moż li wo ści rol ni cze go wy ko rzy sta nia
tych gleb.

de mo gra fia i spo łe czeń stwo
Na ko niec 2011 r. licz ba lud no ści Dol ne go Ślą ska

wy nio sła 2 916 577 osób, co pla su je wo je wódz two na
5. miej scu w Pol sce. Licz ba lud no ści w mia stach się ga -
ła 2 034 656, zaś na wsiach 881 927. Gę stość za lud nie -
nia osią gnę ła w 2011 r. 146 osób na km2. 

Przy rost na tu ral ny wy niósł -0,6 na 1000 lud no ści
i od 1999 r. utrzy mu je war to ści ujem ne. 

Wskaź nik za trud nie nia w wo je wódz twie wy niósł
w 2011 r. 53,2% przy sto pie bez ro bo cia na po zio mie
12,4%. Naj niż sza sto pa bez ro bo cia by ła w po wie cie
wro cław skim (4,5%), naj wyż sza zaś w po wie cie zło to -
ryj skim (26,6%). 

W 2010 r. PKB Dol ne go Ślą ska wy niósł 120 120 mln
zł, co pla su je wo je wódz two na 4. miej scu w Pol sce.
W prze li cze niu na miesz kań ca PKB wy niósł 41 185 zł.

go spo dar ka
Wo je wódz two dol no ślą skie po sia da gę stą sieć ko -

mu ni ka cyj ną, zwłasz cza ko le jo wą, otrzy ma ną w wy ni ku
zmian gra nic po II Woj nie Świa to wej od Nie miec. Na ko -
niec 2011 r. w eks plo ata cji znaj do wa ło się 1 779 km to -
rów. Gę stość sie ci wy no si 8,9 km na 100 km2 i jest zde -
cy do wa nie wyż sza od śred niej kra jo wej (6,4 km). Na
sku tek zmian go spo dar czych, po wo du ją cych zmniej sze -
nie się ro li ko lei w trans por cie to wa rów na rzecz trans -
por tu dro go we go oraz in ten syw ne go wzro stu licz by po -
sia da nych przez spo łe czeń stwo sa mo cho dów pry wat -
nych, po stę pu je sta ły spa dek licz by ki lo me trów eks plo -
ato wa nych to rów (jesz cze w 1998 r. gę stość sie ci ko le -
jo wej na Dol nym Ślą sku wy no si ła 11,9 km na 100 km2). 

Dłu gość sie ci dróg o na wierzch ni utwar dzo nej wy -
no si 18 824,7 km, co da je 94,4 km na 100 km2 i ma

z ko lei sta łą ten den cję wzro sto wą (w 2000 r. by ło
91,3 km na 100 km2). Jest to efekt roz wo ju go spo dar -
cze go wo je wódz twa, gdzie sieć dróg jest „krwio obie -
giem” za pew nia ją cym funk cjo no wa nie miast oraz ca -
łych ga łę zi prze my słu i usług. 

Ob szar Dol ne go Ślą ska jest jed nym z bar dziej za -
sob nych w su row ce mi ne ral ne re jo nów Pol ski. Zło ża
rud mie dzi są wy jąt ko wo za sob ne w in ne pier wiast ki
che micz ne, ta kie jak: sre bro, ni kiel, ko balt i zło to. Eks -
plo atu ją cy te zło ża KGHM jest na 9. miejscu na świe cie
pod wzglę dem pro duk cji mie dzi i na 2. miejscu pod
wzglę dem pro duk cji sre bra. 

Oprócz te go wy stę pu ją w wo je wódz twie, ma ją ce
istot ne zna cze nie dla go spo dar ki, zło ża blocz nych gra -
ni tów, sje ni tów, mar mu rów do lo mi tycz nych, ga bra,
kwar cu ży ło we go, ma gne zy tów, glin ce ra micz nych bia -
ło wy pa la ją cych się i ka oli nów, a tak że zde cy do wa na
więk szość złóż ba zal tów, me la fi rów, mar mu rów i złóż
su row ca ska le nio we go. Wy stę pu ją tu taj też naj lep sze
w Pol sce zło ża pia sków szklar skich i uni kal ne zło ża
ben to ni tów. Du że zna cze nie go spo dar cze ma ją rów nież
znacz ne zło ża naj wyż szej ja ko ści kru szyw na tu ral nych
zwią za nych z do li na mi rzek: Od ry, Ny sy Kłodz kiej, Bo -
bru i Ka cza wy.  

Po nad to, na ob sza rze Dol ne go Ślą ska wy stę pu ją zło -
ża ko pa lin ener ge tycz nych, ta kich jak gaz ziem ny (łącz -
ne za so by wy no szą ce 20 mld m3), wę giel ka mien ny
(sza co wa ne za so by to 369 mln ton, ale – ze wzglę du na
głę bo kość za le ga nia wy no szą cą 1 000 m i trud ne wa -
run ki wy do by cia – za nie cha no eks plo ata cji złóż) i wę giel
bru nat ny (za war tość zło ża Tu rów oce nia na jest na
465 mln ton).

O kon ku ren cyj no ści Dol ne go Ślą ska sta no wią też roz -
wi nię te ośrod ki aka de mic kie i na uko we we Wro cła wiu. 

W wo je wódz twie zlo ka li zo wa nych jest 8 par ków
prze my sło wych oraz 3 spe cjal ne stre fy eko no micz ne:
Ka mien no gór ska, Le gnic ka i Wał brzy ska. 

Przez Dol ny Śląsk prze bie ga Pa neu ro pej ski Ko ry tarz
Trans por to wy nr III (EU-CORe III), któ ry łą czy wschod -
nią część Nie miec, przez po łu dnio wą Pol skę, z Ukra iną.
Po nad to zo sta ła pod ję ta waż na ini cja ty wa mię dzy re gio -
nal na w po sta ci Środ ko wo eu ro pej skie go Ko ry ta rza
Trans por to we go CETC-RO UTE65 – ko ry ta rza łą czą ce go
Bał tyk z Ad ria ty kiem.

Zna czą cym atu tem Dol ne go Ślą ska jest je go po ło że -
nie – bli skość Czech i Nie miec. Od 1991 r. roz wi ja na
jest współ pra ca trans gra nicz na na po gra ni czu Pol ski,
Czech i Nie miec w po sta ci utwo rzo ne go eu ro re gio nu
„Ny sa”, w skład któ re go wcho dzą ze stro ny pol skiej
gmi ny po wia tów: zgo rze lec kie go, bo le sła wiec kie go, lu -
bań skie go, lwó we ckie go, ka mien no gór skie go, je le nio -
gór skie go oraz mia sto Je le nia Gó ra, ze stro ny nie miec -
kiej po wia ty: Baut zen i Görlitz, a ze stro ny cze skiej gmi -
ny Kra ju Li be rec kie go oraz Ustec kie go.

Do dat ko wo na po gra ni czu Pol ski i Czech dzia ła ją
dwa eu ro re gio ny: Gla cen sis (od 1996 r.) i Pra dziad (od
1997 r.).
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