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3. GLEBY

PRESJE

Za gro że nie gleb ero zją, spad kiem za war to ści ma te -
rii or ga nicz nej, za nie czysz cze nia mi prze my sło wy mi
i ko mu nal ny mi, za so le niem, osu wi ska mi, utra tą róż no -
rod no ści bio lo gicz nej itp. sta no wią w Pol sce po waż ny
pro blem.

Ero zja wod na po le ga na zmy wa niu przez wo dę opa -
do wą czą stek po wierzch nio wej war stwy gle by. Do zin -
ten sy fi ko wa nia  na tu ral nych pro ce sów ero zyj nych mo -
że przy czy niać się dzia łal ność na grun tach rol nych,
szcze gól nie w okre sie, gdy po wierzch nia gle by po zo sta -
je od sło nię ta. Na ero zję wod ną naj bar dziej na ra żo ne są
gle by py ło we, któ re sta no wią znacz ny od se tek gleb Dol -
ne go Ślą ska.

Dol no ślą skie gle by, o lep szej niż prze cięt nie w Pol -
sce przy dat no ści rol ni czej i znacz nym udzia le gleb
zwięź lej szych, cha rak te ry zu ją się sto sun ko wo du żą od -

por no ścią na de gra da cję che micz ną. Głów ny mi przy -
czy na mi za kwa sze nia oraz za nie czysz cze nia che micz ne -
go jest emi sja za nie czysz czeń do po wie trza oraz nie wła -
ści we na wo że nie grun tów rol nych. Wy stę pu je 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. 

Ana li za da nych z dzie się cio le cia wy ka zu je, że  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 od kil ku lat utrzy mu je się
na po dob nym po zio mie. Z ko lei 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 w Puławach

Mo ni to ring kra jo wy gleb pro wa dzo ny jest w cy klu
pię cio let nim. W wo je wódz twie dol no ślą skim mo ni to rin -
giem tym ob ję tych jest 20 punk tów po mia ro wych. W

2013 ro ku za cho wa ły ak tu al ność wy ni ki ba dań mo ni to -
rin gu che mi zmu  gleb, uzy ska ne w 2010 ro ku, któ re
przed sta wio no w ra por cie wo je wódz kim w 2012 ro ku.

Wykres 3.1. Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji
rolniczej i leśnej w latach 2007–2013 (ha/rok)
(źródło: GUS)

Wykres 3.2. Grunty zdewastowane i zdegradowane
wymagające rekultywacji w latach 2003–2013 (ha)
(źródło: GUS)
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Okrę go we sta cje che micz no -rol ni cze wy ko nu ją ba -
da nia wła ści wo ści che micz nych i fi zycz nych gleb
głów nie dla po trzeb rol nic twa. Za kres wy ko ny wa nych
ba dań obej mu je m.in. ozna cza nie za war to ści w gle bie
tzw. ma kro - i mi kro ele men tów, skład ni ków po kar mo -
wych nie zbęd nych ro śli nom upraw nym do wła ści we -
go wzro stu i roz wo ju, a tym sa mym do uzy ska nia
przez rol ni ków wy so kie go pod wzglę dem ilo ści i ja ko -
ści plo nu. 

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 utrzy mu je się na nie ko rzyst -
nym po zio mie – wciąż 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 76% po wierzch ni prze ba da -
nych użyt ków rol nych (UR). Gle by o od czy nie obo jęt -
nym i za sa do wym zaj mu ją od po wied nio 17 i 7% po -
wierzch ni użyt ków rol nych. 

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 (78%), lwó wec kie go
(67%), zgo rze lec kie go (66%). 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 (64%
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 (11%), le gnic kie go (22%), gło gow skie -
go (23%), wro cław skie go (23%), średz kie go (23%),
ja wor skie go (25%) oraz świd nic kie go (27%). 

Stan za kwa sze nia gleb rzu tu je na po trze by wap no -
wa nia gleb. W ska li wo je wódz twa 38% po wierzch ni
użyt ków rol nych wy ma ga wap no wa nia w stop niu ko -
niecz nym i po trzeb nym, na dal szych 21% po wierzch -
ni wap no wa nie jest wska za ne. Ogra ni czo ne po trze by
wap no wa nia stwier dzo no na 19% po wierzch ni prze -
ba danych  użytków rolnych, a zbęd ne na 22%. 

Naj więk sze po trze by wap no wa nia gleb (su ma po -
trzeb wap no wa nia ko niecz nych i po trzeb nych po nad
50%) 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
dolnośląskiego w po wia tach: wał brzy skim (53%), je -
le nio gór skim (59%), kłodz kim (60%), lu bań skim
(62%), lwó wec kim (69%), zgo rze lec kim (71%) oraz
ka mien no gór skim (79%).

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: strze liń skie go (19%), le gnic -
kie go (23%), gó row skie go (26%), lu biń skie go (28%),
po lko wic kie go (28%), ja wor skie go (29%), gło gow -
skie go (30%) i średz kie go (30%).

Gleby użytkowane rolniczo – badania OSCHR we Wrocławiu1

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

Ry su nek 3.1. Od czyn gleb użyt ko wa nych rol ni czo w wo -
je wódz twie dol no ślą skim w la tach 2010–2013 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Ry su nek 3.2. 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
2010–2013 (źró dło: OSChR we Wro cła wiu)



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% po wierzch ni użyt ków
rol nych, 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: je le nio gór skim
(64%), lu bań skim (68%), lwó wec kim (69%), kłodz kim
(69%), zgo rze lec kim (79%) i ka mien no gór skim
(84%). 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
44–53%) znaj du je się na te re nie po wia tów: 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 fos fo ru nie prze kra cza
40%. Naj ko rzyst niej szy stan za sob no ści gleb w fos for
pa nu je w po wie cie wro cław skim. Na te re nie te go po -
wia tu od se tek gleb o bar dzo ni skiej i ni skiej za war to ści
fos fo ru wy no si 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 (36%).
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 – 38%).
Gle by z bar dzo ni ską i ni ską za war to ścią po ta su zaj mu -
ją 26% po wierzch ni użyt ków rol nych. W cen tral nej, rol -
ni czej czę ści wo je wódz twa na ob sza rze po wia tów:
świd nic kie go, zło to ryj skie go, ja wor skie go, średz kie go,
le gnic kie go, strze liń skie go i ząb ko wic kie go oraz w czę -
ści po łu dnio wej w po wie cie wał brzy skim obec 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%. Naj wyż szy od se tek gleb ubo -
gich w po tas wy stę pu je w po wia tach: ka mien no gór -
skim (54%), gło gow skim (49%) i mi lic kim (49%).

Ma gnez – gle by Dol ne go Ślą ska cha rak te ry zu ją się
du żym zróż ni co wa niem za sob no ści w przy swa jal ny
ma gnez. 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 (28%), 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% po wierzch ni gleb użyt ków
rol nych, a wy so ką za war to ścią 21%. 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, wał brzy skim, dzier żo niow -
skim, kłodz kim, strze liń skim, lu biń skim oraz le gnic kim.
Na ob sza rze wy mie nio nych po wia tów udział gleb z ni -
ską i bar dzo ni ską za war to ścią ma gne zu mie ści się
w gra ni cach 10–20%. 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
21–41%. Wy ją tek sta no wi ob szar mia sta Wał brzy cha,
gdzie od se tek gleb z ni ską i bar dzo ni ską za war to ścią
ma gne zu wy no si 57%.
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nych rol ni czo w wo je wódz twie dol no ślą skim w la -
tach 2010–2013 (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 2010–2013 (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 2010–2013 (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:

§ prze wa ża ją gle by o ni skiej za war to ści bo ru (59%
po wierzch ni użytków rolnych). Na te re nie Dol ne go
Ślą ska w więk szo ści po wia tów gle by cha rak te ry zu ją
się ni ską za war to ścią bo ru. Naj ko rzyst niej szy 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 na pół no cy wo je wódz twa – w po wie -
cie gło gow 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 za do wa la ją cy, zde cy do wa na
więk szość gleb cha rak te ry zu je się śred nią za war to -
ścią man ga nu (94%). Ni ską za war tość stwier dzo no
tyl ko w 2% prze ba da nych pró bek gle bo wych. Zna -
czny od se tek gleb z ni ską za war to ścią man ga nu
stwier dzo no na te re nie po wia tu lu bań skie go (25%)
oraz bo le sła wiec kie go (11%);
§ gle by Dol ne go Ślą ska 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 (58%) nad gle ba mi z za war to ścią

wy so ką (23%) oraz ni ską (19%). Naj wyż szy od se tek
gleb z ni ską za war to ścią mie dzi wy stę pu je w po wie -
cie dzier żo niow skim – 47%. W po wia tach: gło gow -
skim, po lko wic kim, le gnic kim oraz zgo rze lec kim
prze wa ża ją gle by z wy so ką za war to ścią mie dzi;
§ rów nież stan za sob no ści gleb w cynk na Dol nym
Ślą sku jest 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 (56%), znacz ny ob szar zaj mu ją gle by z ni ską
za war to ścią cyn ku (28%). W po wia tach: strze liń -
skim, wro cław skim, dzier żo niow skim oraz kłodz kim
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 (70%);
§ 87% gleb użytków rolnych cha rak te ry zu je się
śred nią za sob no ścią w że la zo. Znacz ny od se tek
gleb ubo gich w że la zo, prze kra cza ją cych 20%, wy -
stę pu je na te re nie po wia tów: trzeb nic kie go, wo łow -
skie go, ole śnic kie go, lu biń skie go, zło to ryj skie go
i gó row skie go. 

Wykres 3.3. Zawartość boru w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2010–2013 
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.4. Zawartość manganu w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2010–2013  
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)
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(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.6. Zawartość cynku w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2010–2013  
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Wykres 3.7. Zawartość żelaza w glebach użytkowanych rolniczo na Dolnym Śląsku w latach 2010–2013  
(źró dło: OSChR we Wro cła wiu)

Mo ni to ring azo tu mi ne ral ne go
Prób ki gle bo we zo sta ły po bra ne 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 w 191 wy ty po wa nych punk tach 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. 

Śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go w okre sie
wio sen nym w po wia tach dol no ślą skich by ła znacz nie
zróż ni co wa na – wa ha ła się w gra ni cach 84–436 kg/ha
w war stwie gle by 0–90 cm. Naj niż szą śred nią za war -
tość azo tu mi ne ral ne go stwier dzo no w gle bach po wia -
tu wo łow skie go (152 kg/ha), naj wyż szą – w gle bach
po wia tu mi lic kie go (293 kg/ha) oraz ja wor skie go (301
kg/ha). Śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go w gle -
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rów na niu do ro ku 2012 by ła wyż sza (215 kg/ha).
Śred nia za war tość azo tu mi ne ral ne go w war stwie

gle by 0–90 cm je sie nią wa ha ła się od 123 do 349 kg/ha.
Naj niż szą śred nią za war tość azo tu mi ne ral ne go stwier -
dzo no na te re nie po wia tu wo łow skie go (167 kg/ha), na -
to miast naj wyż szą – w gle bach po wia tów: ole śnic kie go

(240 kg/ha) i ja wor skie go (252 kg/ha). W po rów na niu
do okre su wio sen ne go, śred nia za war tość azo tu w gle -
bie je sie nią by ła niż sza i wy no si ła 210 kg/ha. W więk -
szo ści po wia tów za war tość azo tu mi ne ral ne go je sie nią
by ła niż sza niż wio sną. W po rów na niu do ubie głe go ro -
ku (269 kg/ha), za war tość azo tu je sie nią 2013 ro ku by -
ła znacz nie niż sza.

Identyfikacja terenów, na których wystapiło przekroczenie standardów jakości gleby

W 2013 ro ku, 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, pro wa dzo no ba da nia gleb
na te re nie dwóch po wia tów wo je wódz twa dol no ślą skie -
go: po lko wic kie go i średz kie go. Ba da nia sfi nan so wa no
z do cho dów bu dże tu Wo je wódz twa Dol no ślą skie go,
po zy ska nych z wy łą czeń grun tów z pro duk cji rol ni czej. 

Ba da nia wy ka za ły:
§ po wiat po lko wic ki – pró by po bra no z 163 punk -
tów po ło żo nych na te re nie gmi ny Po lko wi ce (w 6
ob rę bach) i gmi ny Grę bo ci ce (w 5 ob rę bach). Ba da -
nia ukie run ko wa ne by ły na oce nę ak tu al ne go sta nu
gleb w stre fie od dzia ły wa nia zbior ni ka od pa dów po -
flo ta cyj nych „Że la zny  Most”  na są sia du ją cą z nim
rol ni czą prze strzeń pro duk cyj ną. Oce na wy ka za ła
prze kro cze nie war to ści do pusz czal nych stę żeń su -
my WWA w 4 punk tach po mia ro wych po ło żo nych
w ob rę bach: Tar nó wek, Żu ków, Krzy dło wi ce i Sta ra
Rze ka. W żad nej spo śród 163 prze ana li zo wa nych
pró bek gleb nie stwier dzo no prze kro cze nia war to ści
do pusz czal nych stę żeń mie dzi, kad mu i oło wiu.
Pod wyż szo ną an tro po ge nicz nie za war tość siar ki
siar cza no wej (IV sto pień) wy ka za no w 2,5% pró bek.
Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za ły, że gle by ba da -
ne go re gio nu w prze wa ża ją cym stop niu cha rak te ry -
zu ją się ni ską za war to ścią siar ki siar cza no wej (I sto -
pień);
§ po wiat średz ki1 – ba da nia gleb pro wa dzo no na
ob sza rach użyt ko wa nych rol ni czo (140 ppk) i w za -
się gu od dzia ły wa nia po ten cjal nych źró deł za nie -
czysz czeń (35 ppk). 
We wszyst kich punk tach po bra no uśred nio ne prób -
ki po wierzch nio we z war stwy 0–30 cm, w któ rych
ana li zo wa no: skład gra nu lo me trycz ny, od czyn, za -
war tość wę gla or ga nicz ne go, za war tość siar ki siar -
cza no wej oraz za war tość wy bra nych me ta li cięż kich
(miedź, cynk, ołów, ni kiel, kadm, ar sen i rtęć). Na
ob sza rach w za się gu od dzia ły wa nia po ten cjal nych
źró deł za nie czysz czeń ba da no po nad to za war tość
wie lo pier ście nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz -
nych (WWA). Wy ni ki ba dań wy ka za ły:

– od czyn kwa śny i bar dzo kwa śny w 35,7% wy ni -
ków, lek ko kwa śny w ko lej nych 27,9%, a obo jęt -
ny i za sa do wy w 36,4% wy ni ków,

– nie stwier dzo no prze kro cze nia do pusz czal nych
war to ści (dla gru py grun tów B) w przy pad ku mie -
dzi, oło wiu, ni klu oraz rtę ci,
– w jed nym punk cie w gmi nie Mię ki nia w ob rę bie
Gło ska stwier dzo no prze kro cze nie do pusz czal nej
za war to ści cyn ku,
– w 3 punk tach zlo ka li zo wa nych w gmi nie Mię ki -
nia w ob rę bach Brze zi na, Gło ska oraz Ło wę ci ce
stwier dzo no prze kro cze nie do pusz czal nych war -
to ści kad mu, przy czym za war tość kad mu
w punk cie z ob rę bu Gło ska wy no si ła aż
18,1 mg/kg (przy nor mie 4 mg/kg s.m.), 
– do pusz czal na za war tość ar se nu prze kro czo na
zo sta ła w punk tach zlo ka li zo wa nych: na te re nie
gmi ny Śro da Ślą ska – ob szar wiej ski, ob ręb
Szcze pa nów (2 pkt), w gmi nie Śro da Ślą ska – ob -
szar miej ski (1 pkt) oraz w gmi nie Mię ki nia, ob ręb
Pi sko rzo wi ce (1 pkt),
– grun ty or ne cha rak te ry zo wa ły się ni ską za war -
to ścią siar ki siar cza no wej (94,3% punk tów).
Śred nią bądź wy so ką za war tość siar ki siar cza -
no wej za no to wa no w 4,3% punk tów, a pod wyż -
szo ną an tro po ge nicz nie – w 1,4% punk tów ba -
daw czych.

Po rów nu jąc uzy ska ne wy ni ki do ba dań wy ko na nych
w 2006 r. stwier dzo no wpraw dzie za uwa żal ny
wzrost śred nich kon cen tra cji mie dzi i cyn ku, nie -
mniej jed nak nie jest on sta ty stycz nie istot ny. Dla
po zo sta łych pier wiast ków uzy ska ne war to ści śred -
nie nie róż nią się.
Ba da nia na te re nach uzna nych za znaj du ją ce się
w za się gu od dzia ły wa nia po ten cjal nych źró deł za -
nie czysz czeń – w re jo nie kon cen tra cji za kła dów
prze my sło wych z Le gnic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej przy dro dze kra jo wej nr 94, w są siedz -
twie au to stra dy A4, na te re nie daw nej cu krow ni
w Mal czy cach, w oto cze niu Za kła du Trans for ma cji
Od pa dów EKOLAND we wsi Kry nicz no, w oto cze niu
skła do wi ska we wsi Ru sko w gmi nie Mal czy ce oraz
we wsi Ja ro sław w gmi nie Uda nin – nie wy ka za ły
prze kro cze nia do pusz czal nych war to ści ba da nych
me ta li cięż kich. Stwier dzo no je dy nie prze kro cze nia
do pusz czal nych war to ści su my WWA w 12 punk -
tach po mia ro wych.

1 Opracowanie: Jarosław Kaszubkiewicz, Paweł Jezierski, Dorota Kawałko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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W 2013 ro ku Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny
Śro do wi ska we Wro cła wiu pro wa dził ba da nia gleb na
ob sza rach chro nio nych oraz na te re nach wo kół za kła -
dów prze my sło wych, skła do wisk od pa dów i na grun -
tach rol nych w go spo dar stwach sto su ją cych gno jo wi -
cę lub obor nik. Łącz nie do ba dań po bra no 112 pró bek
z war stwy po wierzch nio wej gleb (0–30 cm) wo kół 17
obiek tów (rysunek 3.6). 

Do oce ny stop nia za nie czysz cze nia gleb me ta la mi
cięż ki mi, ben zo(a)pi re nem i in ny mi wę glo wo do ra mi wy -
ko rzy sta no roz po rzą dze nie 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. z 2002 r., Nr 165,
poz. 1359). Po nie waż ww. roz po rzą dze nie nie uwzględ -
nia od czy nu gleb i ich skła du gra nu lo me trycz ne go, dla -
te go do oce ny za war to ści me ta li wy ko rzy sta no tak że
wy tycz ne do oce ny stop nia za nie czysz cza nia gleb i ro -
ślin me ta la mi cięż ki mi i siar ką, opra co wa ne przez In sty -
tut Upra wy, Na wo że nia i Gle bo znaw stwa (IUNG, 1995).

Ba da nia wy ka za ły 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 rzą dze nia
wo kół 15 obiek tów w 68 punk tach po mia ro wych. Prze -
kro cze nia do ty czy ły cyn ku, oło wiu, kad mu, mie dzi,
chro mu, ar se nu, rtę ci, a tak że ben zo(a)pi re nu i su my
WWA. Nie od no to wa no prze kro cze nia do pusz czal nych
stę żeń ni klu. Naj częst sze prze kro cze nia do pusz czal -
nych norm wy stą pi ły w przy pad ku ben zo(a)pi re nu (59
pró bek), co 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.

Oce na wg ska li IUNG wy ka za ła wy stę po wa nie gleb
w stop niach za nie czysz cze nia od 0 do V. Wy stę po wa nie
gleb sil nie za nie czysz czo nych cyn kiem i mie dzią (sto -
pień IV) stwier dzo no w po je dyn czych prób kach gleb
po bra nych w oko li cy EC Wro cław we Wro cła wiu i Od -

lew ni Że li wa „Gro mad ka” w Gro mad ce. Z ko lei wy stę -
po wa nie gleb sil nie i bar dzo sil nie za nie czysz czo nych
mie dzią (V sto pień) stwier dzo no w prób kach gleb po -
bra nych wo kół Hu ty Mie dzi „Le gni ca” w Le gni cy. We
wszyst kich prób kach gleb po bra nych wo kół Wał brzy -
skich Za kła dów Kok sow ni czych „Vic to ria” S.A. i EC
Wro cław we Wro cła wiu stwier dzo no prze kro cze nie do -
pusz czal nej nor my su my WWA.

W 1/3 wszyst kich punk tów po mia ro wych na po lach
użyt ko wa nych rol ni czo, gdzie za sto so wa no gno jo wi cę
lub obor nik, za war tość azo tu mi ne ral ne go by ła wyż sza
niż śred nia za war tość te go związ ku (89 kg/ha) stwier -
dzo na w 2013 ro ku w gle bach Dol ne go Ślą ska w war -
stwie 0–30 cm (je sień).

Za war tość flu oru roz pusz czal ne go w CaCl2 nie jest
nor mo wa na w gle bach i by ła ba da na wo kół 3 obiek tów
w 20 punk tach po mia ro wych. W 80% punk tów po mia -
ro wych by ła ona wyż sza od śred niej war to ści flu oru
spo ty ka nej w pia skach lub gli nach. 

Tyl ko w 5 prób kach gleb 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). 

Wy ko na ne przez WIOŚ w 2013 ba da nia gleb wy ka -
za ły, po dob nie jak w po przed nich la tach, 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 oraz na ob sza rach pod da nych
ochro nie na pod sta wie prze pi sów o ochro nie przy ro dy.

Badania WIOŚ we Wrocławiu

W 2013 ro ku na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie -
go pod ję to m.in. następujące dzia ła nia re kul ty wa cyj ne:

§ roz po czę to re kul ty wa cję 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
dział ki nr 444/10 AM-3 ob ręb Za cho wi ce, gm. Ką ty
Wro cław skie. Po wierzch nia za nie czysz czo ne go te -
re nu 4500 m2, ku ba tu ra za nie czysz czo ne go grun tu
ok. 6750 m3; 
§ za koń czo no re kul ty wa cję śro do wi ska grun to we go
za nie czysz czo ne go sub stan cja mi ro po po chod ny mi:
ben zy ną (wę glo wo do ry C6 -C1 2), ole jem mi ne ral nym
(wę glo wo do ry C1 2 -C3 5), me ta la mi cięż ki mi (ni kiel),
wę glo wo do ra mi chlo ro wa ny mi (ali fa tycz ne chlo ro -
wa ne po je dyn cze) na ob sza rze i w są siedz twie bu -

dyn ku nr 28 znaj du ją ce go się na te re nie Za kła du HS
Wro cław Sp. z o.o. przy ul. Bie ru tow skiej 65-67 we
Wro cła wiu (na te re nie dział ki nr 2/24, AM-12, ob ręb
Psie Po le). Pra ce re kul ty wa cyj ne wy ko na no me to dą
ex-si tu, po przez wy do by cie za nie czysz czo ne go grun -
tu i uniesz ko dli wie nie go po za miej scem je go pier -
wot ne go wy stę po wa nia oraz uzu peł nie nie po wsta -
łych wy ko pów czy stym grun tem i je go za gęsz cze nie;
§ za koń czo no re kul ty wa cję 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. Pra ce re kul ty wa cyj -
ne wy ko na no me to dą ex-si tu.
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Rysunek 3.6. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach
województwa dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: badania WIOŚ we Wrocławiu)
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