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GLEBY

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie)

1. Wybrane aspekty prawne ochrony gleb

Obowi¹zek prowadzenia monitoringu jakoœci
gleb i ziemi wynika z ustawy Prawo ochrony œro-
dowiska, przy czym obowi¹zek prowadzenia okre-
sowych badañ gleb i ziemi, nale¿y do zadañ sta-
rosty.

Zadaniem starosty jest te¿ prowadzenie publicz-
nie dostêpnych rejestrów zawieraj¹cych informacje
o terenach, na których stwierdzono przekroczenia
standardów jakoœci gleby wraz ze wskazaniem ob-
szarów wymagaj¹cych rekultywacji.

Badania gleb prowadzone s¹ tak¿e przez Woje-
wódzkie Inspektoraty Ochrony Œrodowiska, stosow-
nie do specyficznych potrzeb regionu.

Standardy jakoœci gleby lub ziemi z uwzglêd-
nieniem ich funkcji aktualnej i planowanej dla po-
szczególnych grup rodzajów gruntów okreœla roz-
porz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia
2002 roku w sprawie standardów jakoœci gleby oraz
standardów jakoœci ziemi.

Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem wyszczegól-
niono trzy grupy gruntów:
grupa A – nieruchomoœci gruntowe wchodz¹ce

w sk³ad obszaru poddanego ochronie na podsta-
wie przepisów ustawy Prawo wodne, obszary pod-

dane ochronie na podstawie przepisów o ochro-
nie przyrody;

grupa B – grunty zaliczone do u¿ytków rolnych
z wy³¹czeniem gruntów pod stawami i gruntów
pod rowami, grunty leœne oraz zadrzewione i za-
krzewione, nieu¿ytki, a tak¿e grunty zabudowa-
ne i zurbanizowane z wy³¹czeniem terenów prze-
mys³owych, u¿ytków kopalnych oraz terenów ko-
munikacyjnych;

grupa C – tereny przemys³owe, u¿ytki kopalne, te-
reny komunikacyjne.

Rozporz¹dzenie w sprawie standardów jakoœci
gleby oraz standardów jakoœci ziemi nie uwzglêd-
nia podstawowych w³aœciwoœci gleb, tj. odczynu,
sk³adu granulometrycznego oraz zawartoœci próch-
nicy. Maj¹ tutaj zastosowanie wytyczne opracowa-
ne przez Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznaw-
stwa w Pu³awach, wed³ug których ocenia siê zawar-
toœæ zanieczyszczeñ w glebie w szeœciostopniowej
skali 0 – V.

Ponadto dopuszczalne stê¿enia metali ciê¿kich
w glebach znajduj¹cych siê na terenach gospodarstw,
w których mo¿e byæ prowadzona produkcja rolna
metodami ekologicznymi, okreœlaj¹ przepisy zawar-
te w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 21.03.2002 roku w sprawie dopusz-
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czalnych stê¿eñ metali ciê¿kich zanieczyszczaj¹-
cych glebê.

Dopuszczalne zawartoœci metali ciê¿kich w gle-
bach przeznaczonych do rolniczego wykorzystania
œcieków nie mog¹ przekraczaæ wartoœci, które s¹
okreœlone w za³¹czniku nr 7 do rozporz¹dzenia Mi-
nistra Œrodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w spra-
wie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowa-
dzaniu œcieków do wód lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodo-
wiska wodnego.

Ocena jakoœci gleb nie jest normowana odrêbn¹
dyrektyw¹ UE. Kwestia ochrony gleb uwzglêdnio-
na zosta³a w nastêpuj¹cych przepisach unijnych:
· Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerw-

ca 1986 r. w sprawie ochrony œrodowiska,
w szczególnoœci gleby, w przypadku wykorzysty-
wania osadów œciekowych w rolnictwie,

· Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerw-
ca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywie-
ranych przez niektóre przedsiêwziêcia publiczne
i prywatne na œrodowisko naturalne.

W roku 2003 badania gleb na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego obejmowa³y badania gleb u¿yt-
kowanych rolniczo, a tak¿e lokalny monitoring ja-
koœci gleb w rejonie niektórych sk³adowisk odpa-
dów oraz zak³adów przemys³owych stwarzaj¹cych
podejrzenie znacznego oddzia³ywania na œrodowi-
sko naturalne.

Monitoring gleb realizowany jest w celu obser-
wowania zmian jakoœci gleb pod wp³ywem czynni-
ków antropopresji. Jego celem jest identyfikacja te-
renów, na których wyst¹pi³o przekroczenie standar-
dów gleby i ziemi, a tym samym stworzenie pod-
staw do podjêcia dzia³añ naprawczych poprzez opra-
cowanie i realizacjê planów rekultywacji tych ob-
szarów.

Identyfikacja lokalnych ska¿eñ gleby jako za-
danie starosty jest procesem wieloetapowym, w któ-
rym istotn¹ rolê bêd¹ pe³niæ wstêpne wskazania ob-
szarów, w przypadku których w wyniku dzia³alno-
œci kontrolnej lub skarg mieszkañców stwierdzono,
i¿ istnieje ryzyko wyst¹pienia zanieczyszczeñ. Dla
takich obszarów starosta ustali rzeczywisty poziom
zanieczyszczenia w sposób wyszczególniony w roz-
porz¹dzeniu Ministra Œrodowiska w sprawie stan-
dardów jakoœci gleb oraz standardów jakoœci ziemi.
Identyfikacja terenów, na których wyst¹pi³o prze-
kroczenie standardów jakoœci gleb bêdzie zatem
oparta na dzia³aniach monitoringowych o charakte-
rze lokalnym.

2. Stan gleb u¿ytków rolnych

(Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie)

Gleba jest podstawowym elementem œrodowi-
ska przyrodniczego, a jej w³aœciwoœci fizyczne, che-
miczne i biologiczne kszta³towane pod wp³ywem
dzia³ania procesu glebotwórczego znajduj¹ siê w sta-
nie równowagi dynamicznej. Naruszenie tej równo-
wagi ma zazwyczaj negatywne skutki dla œrodowi-
ska i wywiera bezpoœredni wp³yw na produkcyjnoœæ
gleby i jakoœæ p³odów rolnych.

Gleba stanowi naturalne œrodowisko dla rozwo-
ju mikroorganizmów i roœlin wy¿szych oraz zaopa-
truje roœliny w wodê, niezbêdne sk³adniki pokarmo-
we, mineralne i organiczne. Warunkuje produkcjê
i rozk³ad biomasy oraz przep³yw energii i obieg ma-
terii w ekosystemie, jest filtrem w obiegu wód pod-
ziemnych. Tak wa¿na rola gleby w funkcjonowaniu
systemów przyrodniczych stanowi podstawy do jej
szczególnej ochrony. O jakoœci gleby decyduj¹ jej
w³aœciwoœci fizyko-chemiczne wynikaj¹ce z rodza-
ju ska³y macierzystej, sk³adu granulometrycznego
oraz udzia³u substancji organicznej w profilu glebo-
wym. W wyniku oddzia³ywañ antropogenicznych
i dzia³alnoœci cz³owieka naturalne w³aœciwoœci gle-
by ulegaj¹ czêsto trudnoodwracalnym przemianom.

Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rze-
szowie prowadzi w szerokim zakresie badania gleb,
nawozów i p³odów rolnych dla potrzeb doradztwa
i monitoringu rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Badania obejmuj¹ oznaczenie odczynu (pH) gle-
by i zawartoœæ przyswajalnych makroelementów
(P

2
O

5
, K

2
O, Mg). Uzyskane dotychczas wyniki ana-

liz dostarczy³y informacji o stanie zakwaszenia gleb
i potrzebach wapnowania, a tak¿e o zasobnoœci
w przyswajalny fosfor, potas i magnez oraz koniecz-
noœci uzupe³nienia deficytowych sk³adników po-
przez racjonalne nawo¿enie.

Aktualne badania odczynu i zasobnoœci gleb
w makroelementy prowadzone s¹ g³ównie na zlece-
nie gospodarstw rolnych przy wspó³udziale urzêdów
gmin i starostw powiatowych. W latach 2000–2003
przebadano ³¹cznie 69 234 ha u¿ytków rolnych po-
przez przeanalizowanie 49 355 prób na odczyn i za-
wartoœæ P

2
O

5
, K

2
O, Mg.

Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rze-
szowie prowadzi ponadto badania gleb i roœlin w celu
okreœlenia zanieczyszczenia metalami ciê¿kimi.
W pocz¹tkowym okresie obejmowa³y one tereny
wokó³ zak³adów przemys³owych i szlaków komu-
nikacyjnych. W 1992 roku, na zlecenie Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywnoœciowej, rozpoczêto
prace w zakresie ochrony rolniczej przestrzeni pro-
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dukcyjnej. W ramach tego programu przebadano
w latach 1992–1997 na terenie województwa pod-
karpackiego oko³o 3 tysiêcy próbek glebowych po-
branych z warstwy ornej i podglebia w ponad 2 ty-
si¹cach punktów. Ka¿dy punkt kontrolny reprezen-
towa³ obszar ok. 400 ha u¿ytków rolnych o jedno-
rodnych glebach. W latach 1999–2003 zmieniono
program monitoringu badaj¹c p³ody rolne i glebê
w wytypowanych gminach.

W wymienionym okresie przebadano 102 pró-
by. W próbkach gleby oznaczano pH, sk³ad granu-
lometryczny oraz ca³kowite zawartoœci Pb, Cd, Cr,
Zn, Ni. Wszystkie oznaczenia przeprowadzono
w oparciu o metodyki obowi¹zuj¹ce w Stacji Che-
miczno-Rolniczej. Odczyn gleby (pH) oznaczono
metod¹ potencjometryczn¹, przyswajalne formy po-
tasu i fosforu metod¹ Egnera-Riehma, w której eks-
traktem jest mleczan wapnia, a magnez i metale ciê¿-
kie metod¹ absorpcji spektrometrii atomowej.

Odczyn i potrzeby wapnowania
Cech¹ charakterystyczn¹ ka¿dej gleby jest od-

czyn warunkuj¹cy chemiczne, fizyczne i biologicz-
ne jej w³aœciwoœci. WskaŸnikiem zakwaszenia gle-
by jest wartoœæ pH, która okreœla stopieñ stê¿enia
jonów wodorowych w roztworze glebowym. Odczyn
nie jest cech¹ sta³¹ i mo¿e ulegaæ du¿ym zmianom
w stosunkowo krótkim czasie zarówno pod wp³y-
wem warunków klimatycznych, jak i pod wp³ywem
dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka. Opieraj¹c siê
na wynikach liczbowych pomiaru odczynu w 1986 r.
w Instytucie Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa
w Pu³awach opracowano nastêpuj¹cy podzia³ gleb
wg pH oznaczonego w 1 n KCl:
- gleby bardzo kwaœne – o pH < 4,5
- gleby kwaœne – o pH – 5,5
- gleby lekko kwaœne – o pH 5,6 – 6,5
- gleby obojêtne – o pH 6,6 – 7,2
- gleby zasadowe – o pH > 7,2.

Z punktu widzenia upraw rolniczych optymal-
nym odczynem dla gleb zwiêz³ych jest odczyn zbli-
¿ony do obojêtnego (pH 6,0 – 7,2), a dla l¿ejszych
pH 5,1 – 6,0.

Bez wzglêdu na po³o¿enie fizjograficzne i ro-
dzaj ska³y macierzystej, z jakiej gleba powsta³a, po-
nad 70% u¿ytków rolnych województwa podkarpac-
kiego posiada odczyn bardzo kwaœny i kwaœny
(wspó³czynnik pH do 5) oraz najwy¿sze w kraju
potrzeby wapnowania obejmuj¹ce 61-80% gruntów
u¿ytkowanych rolniczo, co obrazuj¹ zamieszczone
mapki i tabela 8.1.

Najwiêcej gleb zakwaszonych wystêpuje w po-
wiatach: bieszczadzkim (90%), leskim (86%), kol-
buszowskim (84%) i ni¿añskim (77%). Na podsta-

wie przeprowadzonych badañ odczynu (pH) gleby
okreœla siê potrzeby wapnowania bior¹c pod uwagê
zakwaszenie i kategoriê agronomiczn¹ (stopieñ zwiê-
z³oœci).

Najskuteczniejszym zabiegiem ograniczaj¹cym
niepo¿¹dane skutki nadmiernego zakwaszenia gleb
jest wapnowanie, które ma na celu:
- doprowadzenie pH gleby do wielkoœci optymal-

nych dla uprawianych gatunków roœlin
- pokrycie strat wapnia i magnezu
- poprawienie w³aœciwoœci fizycznych gleby
- zwiêkszenie efektywnoœci nawo¿enia mineralne-

go i organicznego
- usuniêcie toksycznych dla roœlin jonów glinu

i manganu
- uaktywnienie ¿ycia biologicznego.

Wysokoœæ dawki wapna u¿ytej do odkwasza-
nia uzale¿niona jest od wspó³czynnika pH i katego-
rii agronomicznej gleby.

Na gleby lekkie o zawartoœci frakcji sp³awial-
nych 11–20% przy koniecznym wapnowaniu zaleca
siê 3,5 tony CaO/ha, a przy wapnowaniu potrzeb-
nym dawkê obni¿a siê do 2,5 tony CaO/ha.

Gleby œredniozwiêz³e (21–35% frakcji sp³awial-
nych) maj¹ znacznie wiêksze potrzeby wapnowa-

Tabela 8.1. Odczyn i potrzeby wapnowania w %
u¿ytków rolnych
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nia, dlatego te¿ przy wapnowaniu koniecznym nale-
¿y stosowaæ 4,5 t CaO/ha, a przy wapnowaniu po-
trzebnym 3,0 t CaO/ha.

Zawartoœæ przyswajalnego fosforu, potasu, mag-
nezu

Ocena zawartoœci przyswajalnych form makro-
sk³adników stanowi podstawê do okreœlenia wyso-
koœci dawek nawozów, które bêd¹ gwarantowa³y pra-

wid³owy wzrost roœlin, uzyskanie wysokiego i do-
brego jakoœciowo plonu, a jednoczeœnie nie bêd¹
wp³ywa³y negatywnie na œrodowisko naturalne.

B³êdy pope³niane przy nawo¿eniu oraz ograni-
czenie nawo¿enia organiczno-mineralnego sprawi-
³y, ¿e coraz czêœciej spotykamy siê z degradacj¹ gle-
by spowodowan¹ zubo¿eniem szczególnie w fosfor
i potas. Udzia³ gleb o bardzo niskiej i niskiej zawar-
toœci fosforu i potasu w województwie podkarpac-

Mapa 8.1. Odczyn gleb Polski na podstawie wyni-
ków badañ OSChR w latach 1998–2001

Mapa 8.2. Potrzeby wapnowania gleb Polski na pod-
stawie wyników badañ OSChR w latach 1998–2001

Mapa 8.3. Odczyn gleb woj. podkarpackiego na pod-
stawie wyników badañ OSChR w latach 2000–2003

Mapa 8.4. Potrzeby wapnowania gleb woj. podkarpac-
kiego na podstawie badañ OSChR w latach 2000–2003
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kim jest znaczny i od d³u¿szego czasu nie wykazuje
praktycznie zmian.

W ostatnich latach nast¹pi³ spadek zu¿ycia na-
wozów fosforowych i potasowych co spowodowa-
³o, ¿e ok. 58% gleb u¿ytkowanych rolniczo charak-
teryzuje siê bardzo nisk¹ i nisk¹ zawartoœci¹ w P

2
O

5
,

K
2
O. Gleby Podkarpacia w porównaniu z innymi

rejonami Polski s¹ zasobne w magnez, a barier¹ ogra-
niczaj¹c¹ jego przyswajalnoœæ przez roœliny jest od-
czyn pH.

Niedobór magnezu stwierdzono w oko³o 20%
gleb wytworzonych w wiêkszoœci z piasków o za-
wartoœci frakcji sp³awialnych 10–20 %.

Powy¿sze dane ilustruj¹ zamieszczone mapy za-
wartoœci P

2
O

5
, K

2
O,Mg oraz tabela 8.2.

Zawartoœæ metali ciê¿kich
Okreœlenie poziomu zawartoœci pierwiastków

metali ciê¿kich w glebach rolniczych sta³o siê ko-
nieczne w zwi¹zku z postêpuj¹cym procesem zanie-
czyszczenia œrodowiska przyrodniczego.

Województwo podkarpackie charakteryzuje siê
zró¿nicowanymi glebami pod wzglêdem typu, pod-
typu i gatunku, co ma istotny wp³yw na zawartoœæ
metali ciê¿kich.

O sk³adzie chemicznym gleby, w tym o za-
wartoœci pierwiastków metali ciê¿kich decydowa³a
ska³a macierzysta, klimat, roœlinnoœæ i opad at-

mosferyczny, a w ostatnim okresie coraz wiêkszy
wp³yw (negatywny) ma dzia³alnoœæ gospodarcza
cz³owieka.

Oceny zawartoœci metali ciê¿kich dokonano
w oparciu o programy monitoringowe zlecone przez
Ministerstwo Rolnictwa w latach 1992–1997 i 1999–
–2003, z których wyniki badañ zamieszczono poni-
¿ej w tabelach.

Nie odnotowano wzrostu zawartoœci metali ciê¿-
kich na przestrzeni lat 1992–2003. Oznaczone stê-
¿enia oscyluj¹ wokó³ zawartoœci naturalnych i s¹ po-
równywalne w obu programach badawczych.

Poziom wielkoœci ró¿nicuje siê w zale¿noœci od
rodzaju gleby. Gleby wytworzone z utworów piasz-
czystych charakteryzuj¹ siê ni¿szym poziomem za-
wartoœci metali ciê¿kich. Najwiêcej wystêpuje ich
w glebach wytworzonych z utworów osadowych fli-
szowych (Pogórze Œrodkowobeskidzkie i Beskidy
Wschodnie).

Gleby województwa podkarpackiego s¹ „czy-
ste ekologicznie”, naturalne zawartoœci metali ciê¿-
kich predysponuj¹ je pod wszystkie uprawy ogrod-
nicze i rolnicze po wczeœniejszym uregulowaniu
odczynu. Obszar nale¿y obj¹æ szczególn¹ ochron¹
przed wprowadzeniem do œrodowiska glebowego
metali ciê¿kich ze Ÿróde³ antropogenicznych.

Tabela 8.2. Zawartoœæ makroelementów (P
2
O

5
, K

2
O,Mg) w % u¿ytków rolnych
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3. Monitoring gleb

Jednym z podstawowych parametrów chemicz-
nych gleby jest odczyn. Wp³ywa on na kierunek pro-
cesów glebowych, wietrzenie ska³ macierzystych,

mineralizacjê i humifikacjê szcz¹tków organicznych,
nitryfikacjê (utlenianie jonów amonowych do azo-
tanów) i denitryfikacjê (redukcjê azotanów do amo-
niaku lub azotu) oraz rozwój organizmów ¿yj¹cych
stale lub przejœciowo w glebie (edafonu) i wzrost ro-
œlin, a tak¿e na stopieñ agresywnoœci gruntu.

Chemiczne przekszta³cenie gleby polega na
zmianie jej odczynu (zakwaszenie albo alkalizacja),
zasoleniu lub zatruciu w wyniku antropopresji, tj. za-
mierzonego lub nieoczekiwanego skutku dzia³alno-
œci cz³owieka.

Zakwaszenie gleby jest wynikiem zachodz¹-
cych w glebie procesów rozk³adu substancji orga-
nicznych, procesów ¿yciowych roœlin, których pro-
duktami s¹ kwasy organiczne i nieorganiczne, ni-
tryfikacji oraz hydrolizy soli glinu i ¿elaza.

 
Wzrost

zakwaszenia powoduj¹ dodatkowo kwaœne opady,
które wprowadzaj¹ do gleby jony siarczanowe, azo-
tanowe, chlorkowe i hydronowe (wodorowe) oraz
inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery (za-
nieczyszczenia powietrza). Degraduj¹ce dzia³anie
kwaœnych opadów na pod³o¿e, oprócz zwiêkszo-
nego zakwaszenia gleby, polega na rozk³adzie mi-
nera³ów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z gli-
nokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma
w³aœciwoœci toksyczne, wymywaniu sk³adników mi-
neralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacz-
nym zmniejszaniu aktywnoœci mikroorganizmów.
Do alkalizacji gleby prowadzi natomiast wymywa-
nie z atmosfery py³ów, np. cementowych oraz nad-

Mapa 8.5. Zawartoœæ fosforu w glebach woj. pod-
karpackiego na podstawie wyników badañ OSChR
w latach 2000–2003

Mapa 8.6. Zawartoœæ potasu w glebach woj. podkar-
packiego na podstawie wyników badañ OSChR w la-
tach 2000–2003

Mapa 8.7. Zawartoœæ magnezu w glebach woj. pod-
karpackiego na podstawie wyników badañ OSChR
w latach 2000–2003



219STAN ŒRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM W 2003 ROKU

mierne wapnowanie. GroŸne zanieczyszczenie gle-
by stanowi¹ wystêpuj¹ce w nadmiarze azotany, któ-
rych Ÿród³em jest nadmierne nawo¿enie gleb azo-
tem, zanieczyszczona atmosfera lub œcieki. Azota-
ny opóŸniaj¹ dojrzewanie roœlin zmniejszaj¹c ich
odpornoœæ na choroby, szkodniki i wyleganie, po-
woduj¹ zanik przyswajalnej miedzi oraz s¹ prekur-
sorami kancerogennych, teratogennych i fitotok-
sycznych nitrozoamin. Roœliny uprawiane na gle-

bach o nadmiernej zawartoœci azotu szkodz¹ zdro-
wiu ludzi i zwierz¹t.

3.1. Sieæ krajowa monitoringu chemizmu gleb or-
nych 1995–2000

W Polsce monitoring gleb prowadzony jest
w ramach Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska.
Ma on na celu stwierdzanie zmian jakoœci gleb, g³ów-

Tabela 8.3. Wyniki badañ zawartoœci metali ciê¿kich w glebie – badania 1992–1997

Tabela 8.4. Wyniki badañ zawartoœci metali ciê¿kich w glebie – badania 1999–2003
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nie powodowanych dzia³alnoœci¹ cz³owieka, tj. rol-
nictwa, przemys³u, transportu. Lokalne zagro¿enia
gleb stanowi¹ sk³adowiska odpadów komunalnych
i przemys³owych.

Krajowy monitoring w³aœciwoœci gleb, jaki prze-
prowadzono na terenie ca³ego kraju obejmowa³ lata

1995–2000. Stanowi³o go 216 punktów kontrolno-
pomiarowych zlokalizowanych w glebach ornych

ca³ego kraju. Charakteryzowa³y siê
one du¿ym zró¿nicowaniem typo-
logicznym, granulometrycznym
oraz wartoœci¹ i przydatnoœci¹ rol-
nicz¹. Uk³ad taki daje mo¿liwoœæ
œledzenia zmian zachodz¹cych
w glebie pod wp³ywem okreœlonej
dzia³alnoœci – zarówno rolniczej,
jak i pozarolniczej.

Na terenie województwa podkar-
packiego znajduje siê 14 punktów po-
miarowych wchodz¹cych w sk³ad
krajowego monitoringu gleb.

Mapa 8.8. przedstawia miej-
sca prowadzenia monitoringu gleb
ornych na terenie województwa
podkarpackiego.

Metale ciê¿kie (pierwiastki œladowe) dostaj¹ siê
do gleby w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka, g³ównie
podczas przemys³owych emisji py³ów i gazów. Nad-
mierna ich akumulacja w warstwie powierzchnio-
wej gleby stanowi jedn¹ z podstawowych przyczyn
degradacji chemicznej w³aœciwoœci gleb.

Metale ciê¿kie w formie ³atwo
przyswajalnej dla roœlin mog¹ sta-
nowiæ zagro¿enie dla zdrowia ludzi
i zwierz¹t. Stopieñ przyswajalnoœci
metali ciê¿kich przez roœliny zale¿y
od sk³adu granulometrycznego (za-
wartoœci czêœci sp³awialnych), od-
czynu oraz zasobnoœci gleb w próch-
nicê. Wzrost odczynu gleby do war-
toœci pH w granicach 6,5–7,5
zmniejsza pobieranie metali ciê¿kich
przez roœliny, natomiast zawartoœæ
substancji organicznej w glebie ogra-
nicza rozpuszczalnoœæ metali ciê¿-
kich w œrodowisku glebowym,
a przez to zmniejsza ich dostêpnoœæ
dla roœlin.

Oceny zawartoœci metali ciê¿-
kich w glebie dokonano w oparciu
o kryteria ustanowione przez IUNG
w Pu³awach. Kryteria te wyró¿niaj¹
5 stopni zanieczyszczenia i stopieñ
„0” oznaczaj¹cy naturaln¹ zawartoœæ
pierwiastków w glebie.

We wszystkich punktach ba-
dawczych na terenie kraju zawartoœæ
metali ciê¿kich takich, jak cynk,

o³ów, miedŸ i nikiel okreœlono na poziomie warto-
œci naturalnych wystêpuj¹cych w glebie, jedynie

Lp. 
Nr 

punktu Miejscowość Powiat 
Klasa 

bonitacyjna 

Kompleks 
przydatności 

rolniczej 
1 437 Trzcinica jasielski IIIb 10 
2 441 Dukla krośnieński IVa 11 
3 443 Wzdów brzozowski IIIb 10 
4 389 Zapałów jarosławski IIIb 4 
5 445 Niżatyce przeworski II 1 
6 447 Boratyn jarosławski II 1 
7 449 Chołowice przemyski IIIa 10 
8 377 Józefów mielecki IIIb 2 
9 381 Góra 

Ropczycka 
ropczycko-
sędziszowski 

IIIa 2 

10 383 Kolbuszowa 
Górna 

kolbuszowski IIIb 4 

11 387 Dębno leżajski IIIa 2 
12 439 Godowa strzyżowski IIIb 10 
13 385 Nisko niżański V 6 
14 379 Pustków dębicki V 6 

Tabela 8.5. Lokalizacja oraz wartoœæ i przydatnoœæ
gleb punktów kontrolno-pomiarowych

Mapa 8.8. Monitoring krajowy gleb ornych na te-
renie województwa podkarpackiego
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w przypadku kadmu badania wykaza³y nieznacz-
nie podwy¿szone zawartoœci tego pierwiastka,
mieszcz¹ce siê jednak w zakresie I stopnia zanie-
czyszczenia.

Pierwiastkiem niezbêdnym do ¿ycia roœlin jest
siarka. Jej nadmiar, spowodowany imisj¹ dwutlen-
ku siarki z atmosfery lub nawo¿eniem, stanowiæ
mo¿e jednak chemiczne zanieczyszczenie gleby. Ne-
gatywne skutki zanieczyszczenia gleb siark¹ pod
wp³ywem autopopresji to przede wszystkim ich de-
gradacja chemiczna poprzez zakwaszenie oraz
wzrost zawartoœci siarki w glebie, g³ównie w for-
mie siarczanowej.

Tabela 8.6. Stopnie oceny w³aœciwoœci gleb pod
wzglêdem zawartoœci metali ciê¿kich

Tabela 8.7. Stopnie oceny w³aœciwoœci gleb pod wzglê-
dem zawartoœci siarki

Tabela 8.8. Graniczne zawartoœci WWA w 0–20 cm
warstwie gleby

Tabela 8.9. Zawartoœci pierwiastków (substancji) w warstwie ornej gleb – wyniki badañ przeprowadzonych
w latach 1995–2000
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Oceny zawartoœci siarki w glebie dokonano
w oparciu o stopnie zanieczyszczenia opracowane
przez IUNG w Pu³awach. Istniej¹ cztery stopnie za-
wartoœci siarki w glebie, co przedstawia tabela 8.7.

Zawartoœæ siarki siarczanowej w glebach w la-
tach 1995–2000 waha³a siê na poziomie I stopnia
zanieczyszczenia, tj. zawartoœci naturalnej. Jedynie
analiza zawartoœci siarki siarczanowej w punkcie
kontrolnym w Pustkowie w powiecie dêbickim, wy-
kaza³a II stopieñ zanieczyszczenia w roku 1995 oraz
III stopieñ zanieczyszczenia w roku 2000.

Wielopierœcieniowe wêglowodory aromatycz-
ne (WWA) charakteryzuj¹ siê silnymi w³aœciwoœcia-
mi rakotwórczymi i mutagennymi. Ich zawartoœæ
w glebach na terenie ca³ego kraju jest, w porówna-
niu z innymi substancjami i pierwiastkami toksycz-
nymi, stosunkowo s³abo rozpoznana. Zwi¹zki te wy-
stêpuj¹ w produktach ropopochodnych, œciekach,
kompostach itp. Ekotoksykologiczne zagro¿enie ze
strony wielopierœcieniowych wêglowodorów aroma-
tycznych jest silnie zró¿nicowane i zale¿y od ich stê-
¿enia w œrodowisku oraz rodzaju samego zwi¹zku.

Kryteria oceny zanieczyszczenia gleb przez
WWA na terenie kraju oparto na wynikach oznaczeñ
zawartoœci tych zwi¹zków w glebach.

Uzyskane przez IUNG wyniki badañ gleb w la-
tach 1995–2000 wykaza³y nisk¹ zawartoœæ WWA

w glebie w punktach kontrolnych na terenie ca³ego
kraju. Na terenie województwa podkarpackiego II
stopieñ zanieczyszczenia stwierdzono w 1995 r.
w punktach zlokalizowanych w Dêbnie oraz Godo-
wej, jednak ju¿ w roku 2000 zanieczyszczenie WWA
we wszystkich punktach kontrolnych na terenie wo-
jewództwa osi¹gnê³o 0 lub najwy¿ej I stopieñ za-
nieczyszczenia.

Tabela 8.9. przedstawia zestawienie wyników
badañ w³aœciwoœci chemicznych gleb ornych prze-
prowadzonych w latach 1995–2000 i opracowanych
przez Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa
w Pu³awach.

Przedstawione wyniki badañ chemizmu gleb or-
nych wykaza³y, i¿ stan jakoœci badanych gleb ornych
pod wzglêdem zawartoœci metali ciê¿kich i siarki by³
korzystny na terenie ca³ego kraju, w tym na terenie
województwa podkarpackiego. Gleby w wiêkszoœci
charakteryzowa³y siê naturaln¹ zawartoœci¹ tych pier-
wiastków. Zanieczyszczenie gleby WWA równie¿ nie
osi¹ga³o wysokiego stopnia, utrzymuj¹c przy tym ten-
dencjê malej¹c¹ ich zawartoœci w glebie.

3.2. Zanieczyszczenia gleb wokó³ sk³adowisk oraz
w rejonie zak³adów przemys³owych

Zanieczyszczenie gleb i gruntów substancjami
chemicznymi wystêpuj¹cymi w glebach, jeœli prze-

Tabela 8.10. Graniczne zawartoœci metali ciê¿kich w glebach (warstwa 0–20 cm)

Tabela 8.11. Graniczne zawartoœci siarki w glebach (warstwa 0–20 cm)
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kracza ich normaln¹ zawartoœæ, niezbêdn¹ do za-
pewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach,
pochodzi m.in. ze sta³ych i ciek³ych odpadów prze-
mys³owych i komunalnych, gazów i py³ów emito-
wanych z zak³adów przemys³owych (chemiczne, pe-
trochemiczne, cementownie, huty, elektrownie itp.),
gazów wydechowych silników spalinowych oraz
z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy
sztuczne, œrodki ochrony roœlin). Zanieczyszczenia
mog¹ zmieniaæ w³aœciwoœci fizyczne, chemiczne
i mikrobiologiczne gleby.

Najbardziej nara¿one obszary zanieczyszczenia
gleb, to s¹siedztwa sk³adowisk odpadów komunal-
nych oraz przemys³owych, a najczêœciej rozpo-
wszechnione zanieczyszczenia gleb to zanieczysz-
czenia zwi¹zkami organicznymi, metalami ciê¿ki-
mi oraz azotanami.

W województwie podkarpackim w 2003 roku
wykonywane by³y okresowe badania jakoœci gleb
w strefach bezpoœredniego oddzia³ywania sk³adowisk
odpadów, oczyszczalni œcieków oraz zak³adów prze-
mys³owych stwarzaj¹cych podejrzenie niekorzyst-
nego wp³ywu na stan œrodowiska glebowego.
Uwzglêdniaj¹c rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska,
tereny, na których prowadzono badania w zakresie
wp³ywu sk³adowisk na stan czystoœci gleb, zakwali-
fikowane zosta³y do grupy B.

Ocenê stopnia zanieczyszczenia gleb wykona-
no w oparciu o rozporz¹dzenie Ministra Œrodowi-
ska z dnia 9 wrzeœnia 2002 r. w sprawie standardów
jakoœci gleby oraz standardów jakoœci ziemi. Glebê
lub ziemiê uznaje siê za zanieczyszczon¹, gdy stê-
¿enie co najmniej jednej substancji przekracza war-
toœæ dopuszczaln¹ okreœlon¹ w za³¹czniku do tego
rozporz¹dzenia.

W latach 2002–2003 wykonane zosta³y bada-
nia gleb wokó³ czterech sk³adowisk odpadów ko-

munalnych, bêd¹cych w fazie eksploatacji, zlokali-
zowanych w Jaœle, Kroœnie, Brzozowie i Dukli oraz
wokó³ zrekultywowanego sk³adowiska komunalne-
go w Sanoku, a tak¿e w rejonie sk³adowiska odpa-
dów przemys³owych Rafinerii JAS£O S.A. w Ja-
œle. W badanych glebach, w warstwie powierzchnio-
wej, oznaczano zawartoœci metali ciê¿kich.

Badania gleb w rejonie sk³adowiska odpadów
komunalnych w Jaœle wykonano w latach 2002–
–2003 w 4 punktach, po³o¿onych w odleg³oœci oko-
³o 20 m od sk³adowiska. W powierzchniowej war-
stwie gleb oznaczono zawartoœci metali ciê¿kich,
takich jak:
· w 2002 roku: o³ów, kadm, miedŸ, cynk,
· w 2003 roku: o³ów, kadm, cynk, chrom, rtêæ i ko-

balt.
Gleby badane w rejonie sk³adowiska komunal-

nego w Jaœle nie wykazuj¹ zanieczyszczenia meta-
lami ciê¿kimi. W 2003 roku obserwowano w odnie-
sieniu do roku 2002 zmniejszenie stê¿eñ metali ciê¿-
kich, w przypadku o³owiu – œrednio o 37%, kadmu
– œrednio o 20%, cynku – œrednio o 23%. Najwy¿-
sze wartoœci stê¿eñ o³owiu i cynku wyst¹pi³y w punk-
cie pomiarowym po³o¿onym po stronie zachodniej
sk³adowiska.

Badania gleb w rejonie sk³adowiska odpadów
komunalnych w Kroœnie wykonano w latach 2002–
–2003 w 4 punktach po³o¿onych w odleg³oœci 20–
–50 m od ogrodzenia sk³adowiska. W powierzch-
niowej warstwie gleb oznaczono zawartoœci na-
stêpuj¹cych metali ciê¿kich: o³ów, kadm, miedŸ,
cynk.

Gleby badane w rejonie sk³adowiska komunal-
nego w Kroœnie nie wykazuj¹ zanieczyszczenia me-
talami ciê¿kimi. W 2003 roku obserwowano w od-
niesieniu do roku 2002 zmniejszenie stê¿eñ metali
ciê¿kich, w przypadku o³owiu – œrednio o 26%

Tabela 8.12. Badania gleb pod k¹tem zawartoœci metali ciê¿kich w rejonie sk³adowisk odpadów na terenie
województwa podkarpackiego
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i cynku – œrednio o 7%. Najwy¿sze wartoœci stê¿eñ
o³owiu i cynku wyst¹pi³y w punkcie pomiarowym
po³o¿onym po stronie po³udniowej sk³adowiska.

Badania w rejonie sk³adowiska odpadów komu-
nalnych w Dukli wykonano dwukrotnie w roku 2002
w 4 punktach po³o¿onych wokó³ sk³adowiska w od-
leg³oœci oko³o 5 m od wa³u ochronnego sk³adowi-
ska. W powierzchniowej warstwie gleb oznaczono
zawartoœci nastêpuj¹cych metali ciê¿kich: o³ów,
kadm, miedŸ, cynk.

Gleby badane w rejonie sk³adowiska komunal-
nego w Dukli nie wykazuj¹ zanieczyszczenia meta-
lami ciê¿kimi.

Badania gleb w rejonie sk³adowiska odpadów
komunalnych w Brzozowie wykonano jednokrotnie
w roku 2003 w jednym punkcie oraz w 2002 roku
w piêciu punktach po³o¿onych wokó³ sk³adowiska.
W powierzchniowej warstwie gleb oznaczono za-
wartoœci nastêpuj¹cych metali ciê¿kich: o³ów, kadm,
miedŸ, cynk, nikiel, chrom i rtêæ.

Gleby badane w rejonie sk³adowiska komunal-
nego w Brzozowie nie wykazuj¹ zanieczyszczenia
metalami ciê¿kimi.

Badaniami kontrolnymi w zakresie oceny jako-
œci gleby objêto równie¿ zrekultywowane sk³adowi-
sko odpadów komunalnych w Sanoku. Eksploata-
cjê sk³adowiska prowadzono do lipca 2000 roku,
natomiast prace rekultywacyjne zakoñczono we
wrzeœniu 2001 roku. W 2003 roku badania gleb
wykonano w trzech punktach po³o¿onych wokó³
sk³adowiska, w odleg³oœci 50–100 m od sk³adowi-
ska. W powierzchniowej warstwie gleb oznaczono
zawartoœci nastêpuj¹cych metali ciê¿kich: o³ów,
kadm, miedŸ, cynk, chrom i rtêæ.

Gleby badane w rejonie zrekultywowanego sk³a-
dowiska komunalnego w Sanoku nie wykazuj¹ za-
nieczyszczenia metalami ciê¿kimi. Najwy¿sze war-
toœci stê¿eñ oznaczonych metali ciê¿kich wyst¹pi³y

w punkcie pomiarowym po³o¿onym po stronie po-
³udniowo-zachodniej sk³adowiska.

Badania gleb w rejonie sk³adowiska odpadów
przemys³owych Rafinerii JAS£O S.A. w Jaœle wy-
konano w roku 2003 trzykrotnie w 4 punktach po-
³o¿onych wokó³ zrekultywowanego sk³adowiska i ak-
tualnie eksploatowanej nowej kwatery. W po-
wierzchniowej warstwie gleb oznaczono zawarto-
œci nastêpuj¹cych metali ciê¿kich: o³ów, kadm,
miedŸ, cynk i nikiel. Gleby badane w rejonie sk³a-
dowiska przemys³owego Rafinerii JAS£O S.A., zlo-
kalizowanego poza terenem zak³adu, nie wykazuj¹
zanieczyszczenia metalami ciê¿kimi.

Badania gleb pod k¹tem zawartoœci metali ciê¿-
kich, jakie wykonano w próbkach gleb w rejonie
sk³adowisk odpadów na terenie województwa pod-
karpackiego oraz wartoœci dopuszczalne stê¿eñ me-
tali ciê¿kich w glebie przedstawia tabela 8.12. oraz
wykres 8.1.

Od 2003 roku prowadzone by³y przez WIOŒ
w Rzeszowie badania monitoringowe gleb w rejo-
nie Kopalni Gazu „Zalesie” w Rzeszowie. Celem
badañ by³o okreœlenie wp³ywu Kopalni „Zalesie” na
stan zanieczyszczenia œrodowiska w tym rejonie.
Badano wystêpowanie wêglowodorów aromatycz-
nych, sumy benzyn i oleju mineralnego oraz meta-
nolu, kadmu i o³owiu w glebie.

Badanie zawartoœci zanieczyszczenia produk-
tami ropopochodnymi w próbkach gleby wykaza³y
w czêœci przypadków podwy¿szon¹ zawartoœæ sumy
benzyn, tj. od 1,14 mg/kg s.m. do 1,64 mg/kg s.m.
przekraczaj¹c nieznacznie poziom dopuszczalny dla
gleb z grupy B (wynosz¹cy 1,0 mg/kg s.m.).

Na badanym obszarze stwierdzono ponadto nie-
znaczne przekroczenie zawartoœci sumy benzyn
w glebie wynosz¹ce 1,66 mg/kg s.m., jednak loka-
lizacja punktu poboru analizowanej próbki wyklu-
czy³a jakikolwiek wp³yw Kopalni Gazu. Wartoœci
stê¿eñ pozosta³ych badanych zanieczyszczeñ by³y
niskie.

W 2003 roku WIOŒ Rzeszów przeprowadzi³
badania kontrolne próbek gleby z terenu Rolniczo-
-Wytwórczego Kombinatu Spó³dzielczego w Dêb-
nie ko³o Le¿ajska. Badania te wykaza³y, i¿ iloœæ
metali ciê¿kich w mg/kg s.m. gruntu nie przekracza
wartoœci dopuszczalnych.

W latach 2002–2003 wykonano badania geolo-
giczne w celu okreœlenia warunków hydrogeologicz-
nych i zagro¿enia dla œrodowiska wynikaj¹cego z na-
gromadzenia niebezpiecznych dla œrodowiska odpa-
dów na terenie Bazy w Grabinach, nale¿¹cej do
Przedsiêbiorstwa Drogowo-Mostowego w Dêbi-
cy. Czêœæ terenu wydzier¿awiona zosta³a przez fir-
mê „Izomer”, która zdeponowa³a tu odpady pogal-

Wykres 8.1. Zawartoœæ metali ciê¿kich w próbkach
gleb w rejonie sk³adowisk odpadów na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego
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waniczne p³ynne i sta³e. Odpady sta³e wymieszane
z pospó³k¹ sk³adowane by³y luzem w boksach, na-
tomiast p³ynne w plastikowych pojemnikach usta-
wionych w p³ycie betonowej. Zarówno charakter od-
padów, jak i sposób ich magazynowania stanowi³y
zagro¿enie dla œrodowiska gruntowo-wodnego, st¹d
wynik³a koniecznoœæ przeprowadzenia badañ geo-
logicznych i laboratoryjnych na tym terenie.

Badania laboratoryjne prób gleby i gruntów
mia³y na celu wykrycie ewentualnych zanieczysz-
czeñ pochodz¹cych ze sk³adowania na terenie Bazy
odpadów po procesach galwanizacyjnych. Oznaczo-
no zawartoœæ nastêpuj¹cych zanieczyszczeñ: kadmu,
chromu, miedzi, niklu oraz cynku. Bior¹c pod uwa-
gê uzyskane wyniki badañ oraz wartoœci dopuszczal-
ne stê¿eñ w glebie i ziemi dla grupy C, do której
zaliczono gleby na badanym obszarze, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e w badanej glebie i gruntach wystêpuje prze-
kroczenie tylko dopuszczalnej zawartoœci kadmu,
gdy¿ wielkoœæ dopuszczalna wynosi 15 kg/kg s.m.,
natomiast wykonane badania wykaza³y w glebach
i gruntach zawartoœæ kadmu w iloœciach od 25,31
do 144,13 mg/kg s.m. Wielkoœci pozosta³ych ozna-
czeñ mieœci³y siê w granicach dopuszczalnych stê-
¿eñ w glebie i ziemi.

W celu sprawdzenia, w jakim stopniu wp³yw
na podwy¿szone stê¿enie kadmu w glebie maj¹ prze-
chowywane na terenie Bazy odpady, pobrano prób-
kê gleby z rejonu poza terenem Bazy (w odleg³oœci
ok. 300 m). Z porównania oznaczonych stê¿eñ wy-
nika, i¿ zawartoœæ kadmu w glebie zlokalizowanej
poza Baz¹ jest znacznie ni¿sza, ni¿ w glebie zloka-
lizowanej na terenie Bazy i wynosi 4,76 mg/kg s.m.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
miejsc sk³adowania st³uczki szklanej zanieczyszczo-
nej rtêci¹, pochodz¹cej z dawnych Rzeszowskich
Zak³adów Lamp Wy³adowczych „POLAM”, okre-
œlono 12 obszarów przewidzianych do oczyszczenia
i rekultywacji. S¹ to, wraz z podaniem iloœci nagro-
madzonego odpadu:
· wyrobisko ¿wiru w Rudnej Ma³ej – ok. 90 m3;
· zagajnik brzozowy k. „Fadomu” – ok. 60 m3;
· dawny staw w Mi³ocinie – ok. 240 m3;
· teren by³ych RZLW „POLAM-Rzeszów” w Po-

gwizdowie Nowym, jako najwiêkszy obszar na-
gromadzenia st³uczki zanieczyszczonej rtêci¹. Po-
wierzchnia obszaru zanieczyszczonego do g³êbo-
koœci 0,2 m przy zawartoœci rtêci od 200 do 50
ppm wynosi 3400 m2, a objêtoœæ odpadu oszaco-
wano na ok. 680 m3;

· prywatna posesja – Zaczernie – ok. 28 m3;
· teren by³ej Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Za-

czerniu – ok. 122 m3;
· prywatna posesja – Bratkowice – ok. 75 m3;

· droga dojazdowa do prywatnych posesji oraz
Szko³y Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, objê-
toœæ mieszaniny st³uczki wraz z materia³em dro-
gowym to 11 m3. Odcinek drogi przewidziany jest
do rekultywacji bez usuwania zanieczyszczone-
go materia³u;

· teren prywatnej posesji – Bratkowice oraz okoli-
ce osiedla Czekaj w Bratkowicach. Zinwentary-
zowano trzy miejsca deponowania st³uczki. Iloœæ
gruntu zanieczyszczonego zwi¹zkami rtêci osza-
cowano na ok. 16,5 m3;

· droga dojazdowa do posesji prywatnej w Rudnej
Wielkiej, odcinek drogi o pow. 240 m2, planowa-
ny do rekultywacji bez usuniêcia zawartoœci na-
wierzchni;

· prywatna posesja Bratkowice, st³uczka zalega
w zag³êbieniu terenu powsta³ym po eksploatacji
gliny. Objêtoœæ materia³u zanieczyszczonego rtê-
ci¹ oszacowano na ok. 50 m3.

£¹cznie do unieszkodliwienia oszacowano ok.
91,8 m3 st³uczki szklanej, ok. 1064 m3 st³uczki zmie-
szanej z ziemi¹ oraz ok. 160 m3 ziemi zanieczysz-
czonej rtêci¹.

Rekultywacja gruntów zdewastowanych i zdegra-
dowanych

Grunty zdewastowane to takie, które w wyniku
dzia³alnoœci cz³owieka lub innych czynników utra-
ci³y ca³kowicie wartoœci u¿ytkowe, natomiast grun-
ty zdegradowane to takie, których wartoœæ u¿ytko-
wa zmala³a w wyniku pogorszenia siê warunków
przyrodniczych lub wskutek zmian œrodowiska oraz
dzia³alnoœci przemys³owej, a tak¿e nieodpowiedniej
dzia³alnoœci rolniczej.

Rekultywacja gruntów zdewastowanych i zde-
gradowanych ma na celu nadanie lub przywrócenie
tym gruntom wartoœci u¿ytkowych lub przyrodni-
czych przez w³aœciwe ukszta³towanie rzeŸby tere-
nu, poprawienie w³aœciwoœci fizycznych i chemicz-
nych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworze-
nie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub
zbudowanie niezbêdnych dróg. Grunty zrekultywo-
wane mog¹ nastêpnie podlegaæ zagospodarowaniu
rolniczemu, leœnemu lub innemu rodzajowi u¿ytko-
wania.

Powierzchnia gruntów wymagaj¹cych rekulty-
wacji na terenie województwa podkarpackiego
w 2002 roku wynosi³a 3514 ha, co stanowi³o 4,9%
ogó³u gruntów wymagaj¹cych rekultywacji w Pol-
sce (dane GUS).

Zdecydowan¹ wiêkszoœæ w województwie pod-
karpackim stanowi³y grunty zdewastowane (3303
ha), z czego w 2002 roku zrekultywowane zosta³y



226 GLEBY

Grunty zdewastowane i zdegradowane powsta-
³y g³ównie w wyniku dzia³alnoœci górnictwa i ko-
palnictwa surowców innych ni¿ energetyczne (wg
PKD). W naszym województwie dotyczy to g³ów-
nie gruntów z terenów poeksploatacyjnych górnic-
twa siarkowego.

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, a w
szczególnoœci w górnictwie otworowym siarki, jest
bardzo trudnym zadaniem. Skutki takiej dzia³alno-
œci zale¿¹ w du¿ej mierze od lokalnych w³aœciwoœci
œrodowiskowych i obejmuj¹ przekszta³cenie che-
miczne gleby oraz przekszta³cenia geomorfologicz-
ne wywo³ane poeksploatacyjnym osiadaniem tere-
nu (zapadliska czy leje).

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych po
wydobyciu siarki w województwie podkarpackim

Najwiêksze znaczenie przy ocenie zanieczysz-
czenia gleb siark¹ ma zawartoœæ siarki siarczanowej
w glebach. Siarka siarczanowa jest pobierana przez
roœliny oraz jest wskaŸnikiem zanieczyszczenia an-
tropogenicznego gleb. Oddzia³uje niekorzystnie na
mobilnoœæ metali ciê¿kich w glebach oraz pogarsza
ich w³aœciwoœci chemiczne.

Wykres 8.2. Grunty zdewastowane i zdegradowane
wymagaj¹ce rekultywacji wed³ug województw – ogó-
³em

Wykres 8.3. Grunty zdegradowane wed³ug woje-
wództw

Wykres 8.4. Grunty zdewastowane wed³ug woje-
wództw

Wykres 8.5. Grunty zrekultywowane i zagospoda-
rowane wed³ug województw – ogó³em

Wykres 8.6. Grunty zdewastowane i zdegradowane
wymagaj¹ce rekultywacji w woj. podkarpackim
– wed³ug powiatów

482 ha (102 ha na cele rolnicze oraz 380 ha na cele
leœne), a zagospodarowane 440 ha (60 ha na cele
rolnicze oraz 380 ha na cele leœne).

Na wykresach przedstawiono iloœæ gruntów zde-
wastowanych i zdegradowanych wymagaj¹cych re-
kultywacji, jakie stwierdzono w 2003 roku na tere-
nie ca³ego kraju, z uwzglêdnieniem gruntów zde-
wastowanych i zdegradowanych wymagaj¹cych re-
kultywacji z terenu województwa podkarpackiego.
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Degradacja chemiczna gleb wystêpuje czêsto w re-
jonie wydobycia, prze³adunku i przetwórstwa siarki.
Siarka rodzima i siarczki dopiero po utlenieniu zakwa-
szaj¹ gleby, niekiedy do stanu niespotykanego w wa-
runkach naturalnych. Ich oddzia³ywanie na gleby ma
z regu³y charakter lokalny. Okreœlenie skutków zanie-
czyszczenia gleb siark¹ nastrêcza du¿e trudnoœci wy-
nikaj¹ce z faktu, ¿e zanieczyszczenia te nak³adaj¹ siê
na nie zawsze korzystne w³aœciwoœci œrodowiska gle-
bowego oraz na aktualny proces naturalnego zakwa-
szania siê gleb, który w naszym kraju jest zjawiskiem
powszechnym. Istnieje zwykle przewaga opadów nad
parowaniem, a gleby lekkie s¹ s³abo zbuforowane.

 Na terenie województwa podkarpackiego likwi-
dacjê infrastruktury przemys³owej oraz rekultywa-
cjê terenów poeksploatacyjnych zwi¹zanych z wy-
dobyciem siarki prowadzi siê na obszarach poprze-
mys³owych zak³adów:
1. Kopalnie i Zak³ady Przetwórcze Siarki „Siarko-

pol” w likwidacji,
2. Przedsiêbiorstwo Rekultywacji Terenów Górni-

czych „Jeziórko”,
3. Kopalnia Siarki „Machów” w likwidacji,
4. Kopalnia siarki „Basznia” w Baszni Górnej w li-

kwidacji.
G³ównym celem dzia³ania jest przywrócenie

zdegradowanym terenom pogórniczym walorów
przyrodniczych w kierunku leœno-wodno-³¹kowo-
-ekologicznym. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ w oparciu
o „Program Rekultywacji i Likwidacji Zbêdnej In-
frastruktury Przemys³u” Ministra Gospodarki oraz
o roczne plany likwidacji.

Dzia³alnoœci¹ podstawow¹ KiZPS „Siarkopol”
w likwidacji jest demonta¿ infrastruktury przemy-
s³owej Kopalni Siarki „Jeziórko” i porz¹dkowanie
terenu pól górniczych.

Prace prowadzone s¹ w oparciu o „Program li-
kwidacji Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Kopalnia
i Zak³ady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarno-
brzegu na lata 2002–2009”. W ramach za³o¿onych
dzia³añ prowadzone s¹ nastêpuj¹ce prace:
· likwidacja obiektów,
· odwodnienie terenów pogórniczych,
· faza techniczna i biologiczna rekultywacji na po-

lach XVII (Zachód i Sokó³), XVIII, XIX, XX,
· faza biologiczna rekultywacji na polach I, V, VI,

VII.
Aktualnie w rekultywacji jest 249 ha, natomiast

pozosta³e tereny obejmuj¹ powierzchniê 638 ha.
Prowadzone prace na etapie fazy technicznej pole-
gaj¹ na:
· demonta¿u instalacji technologicznych dróg i pla-

ców,
· wywozie ziemi zanieczyszczonej,
· wykonaniu zbiorników wodnych i rowów,
· usuwaniu z³omu, porz¹dkowaniu terenu i niwe-

lacji.
Jednoczeœnie zak³ad rekultywuje tereny po-

górnicze na etapie fazy biologicznej poprzez za-
biegi agrotechniczne oraz nasadzenia drzew i krze-
wów.

Likwidacja obiektów i urz¹dzeñ oraz rekulty-
wacja na terenach przekazanych Przedsiêbiorstwu
Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko” zo-

Tabela 8.13. Terminy rozpoczêcia i zakoñczenia likwidacji Kopalni Siarki „Jeziórko”
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sta³a rozpoczêta w 1997 roku i jest prowadzona zgod-
nie z projektami technicznymi opracowanymi dla
poszczególnych rejonów likwidowanego zak³adu
górniczego. Planowany termin zakoñczenia tych prac
przewiduje siê na rok 2008.

Obejmuje on:
· likwidacjê otworów wiertniczych,
· likwidacjê zjawisk erupcyjnych,
· likwidacjê obiektów i œrodków trwa³ych,
· usuniêcie pozosta³ej infrastruktury na polach gór-

niczych,
· odwodnienie i niwelacjê terenu,
· rekultywacjê i zagospodarowanie gruntów,
· przekazanie zrekultywowanych gruntów,
· zbycie obiektów innym u¿ytkownikom.

Faza techniczna prowadzonej rekultywacji obej-
muje:
· demonta¿ ruroci¹gów i dróg,
· zebranie ziemi zanieczyszczonej siark¹, z³omu,

gruzu, we³ny mineralnej,
· wykonanie rowów,
· wapnowanie i plantowanie terenu.

Faza biologiczna zaœ obejmuje:
· prace agrotechniczne, tj. orkê, bronowanie, na-

wo¿enie, wysiew mieszanki traw, wa³owanie, li-
kwidacjê chwastów, zabiegi pielêgnacyjne i na-
sadzenia uzupe³niaj¹ce.

Terminy wykonania powy¿szych prac zestawio-
no w tabeli 8.13.

Inwentaryzacja gruntów oraz zakres i terminy
prac rekultywacyjnych likwidowanej zachodniej czê-
œci terenu górniczego wykonywanych przez PRTG
„Jeziórko” w podziale na poszczególne pola eksplo-
atacyjne przedstawiona zosta³a w tabeli 8.14.

Podstawowym zagro¿eniem dla œrodowiska
naturalnego s¹ niezlikwidowane otwory poeksplo-
atacyjne o g³êbokoœci œrednio 180 metrów, samo-
wyp³ywy – otwory erupcyjne, oraz du¿e iloœci siar-
ki pozosta³e na polach górniczych po eksploatacji
otworowej siarki. PRTG „Jeziórko” przejê³o do li-
kwidacji 172 sztuki otworów trzeciorzêdowych eks-
ploatacyjnych. W latach 1997–2002 zlikwidowano
136 otworów trzeciorzêdowych. Pozosta³e s¹ suk-
cesywnie likwidowane w miarê mo¿liwoœci finan-
sowych zak³adu.

 Z przejêtych 178 otworów czwartorzêdowych
do likwidacji pozosta³y 63. Znaczn¹ czêœæ tej iloœci
stanowi¹ studnie pompowe i obserwacyjne niezbêdne
do czasu zakoñczenia odwadniania terenu. Z wystê-
puj¹cych na terenie przedsiêbiorstwa otworów erup-
cyjnych tzw. samowyp³ywów z kolumn rurowych
lub w bezpoœrednim ich s¹siedztwie, w latach 1997–
–2002 zlikwidowano 2, a w trakcie likwidacji s¹ po-
zosta³e 4 otwory.

Kolejnym zagro¿eniem dla œrodowiska s¹ po-
zosta³oœci poeksploatacyjne po wydobyciu siarki, tzn.
siarka i kek siarkowy. Iloœci tych mas do neutraliza-
cji w latach 2003–2007 szacowane s¹ na kilkadzie-

Tabela 8.14. Zakres i terminy prac rekultywacyjnych likwidowanej zachodniej czêœæ terenu górniczego wy-
konywanych przez PRTG „Jeziórko”

´
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si¹t tysiêcy m3. W latach 1997–2002 usuniêto z tere-
nów rekultywowanych ok. 105 000 m3 ziemi zanie-
czyszczonej siark¹ i kekiem, z czego niewielk¹ czêœæ
zdeponowano w wyrobisku Kopalni Siarki „Machów”,
a pozosta³a iloœæ neutralizowana jest na terenach re-
kultywowanych w oparciu o projekt techniczny.

Na koniec 2002 roku PRTG „Jeziórko” zakoñ-
czy³o rekultywacjê na powierzchni 887,43 ha uzy-
skuj¹c decyzjê o jej zakoñczeniu. Ponadto zakoñ-
czono rekultywacjê na powierzchni 19,84 ha. Z te-
renów zrekultywowanych przekazano Lasom Pañ-
stwowym 330 ha i 7,5 ha na rzecz PGK Tarno-
brzeg. W trakcie rekultywacji znajduje siê 375 ha
gruntów, a na rozpoczêcie rekultywacji oczekuje
59 ha terenu.

Ponadto przedsiêbiorstwo przejê³o do likwida-
cji znaczn¹ iloœæ infrastruktury przemys³owej zwi¹-
zanej z wydobyciem i przetwórstwem siarki. W za-
sadniczej czêœci s¹ to pozosta³oœci po sk³adowiskach
siarki, fabrykach kwasu siarkowego, stacjach nale-
wu cystern siarkowych oraz Zak³ad Grzewczy Ko-
palni „Jeziórko”, który zasila³ par¹ otwory eksplo-
atacyjne i ruroci¹gi przesy³owe siarki. Tereny sk³a-
dowisk siarki o powierzchni 4,25 ha, na których by³a
wylewana siarka p³ynna wymagaj¹ szczególnej re-
kultywacji ze wzglêdu na ska¿enie terenu siêgaj¹ce
do g³êbokoœci 2–2,5 m. Odczyn pH pod³o¿a pod
sk³adowiskami wynosi 3,5–1,5, a  zanieczyszczenie
siark¹ jest w przedziale 10–25%. Eksploatacja gór-
nicza spowodowa³a deformacje i obni¿enia terenu
dochodz¹ce do 6,0 m. Aktualnie odwodnienie tere-
nów poeksploatacyjnych prowadzone jest systemem
pompowym Kopalni Siarki „Jeziórko” oraz grawi-
tacyjnie zgodnie z warunkami pozwolenia wodno-
prawnego, poprzez systemem kana³ów i zbiorników
wodnych do rzeki ¯upawki.

Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu jest
Przedsiêbiorstwem Pañstwowym, wydzielonym ze
struktury KiZPS „Siarkopol”, a jego podstawowym
zadaniem jest likwidacja zak³adu górniczego i za-
gospodarowanie pozosta³ego maj¹tku. Okreœlony po-
cz¹tkowo na koniec 1999 roku termin zakoñczenia
likwidacji nie zosta³ dotrzymany z uwagi na brak
dostatecznych œrodków finansowych przekazywa-
nych z bud¿etu pañstwa.

Przeprowadzenia prac rekultywacyjnych wyma-
ga³y:
· zwa³owisko zewnêtrzne,
· wyrobisko ze zwa³owiskiem wewnêtrznym,
· sk³adowisko keku,
· osadnik odpadów poflotacyjnych „ Cygany”,
· klarowniki wód z³o¿owych.

W 1998 roku zakoñczona zosta³a rekultywacja
zwa³owiska zewnêtrznego, a zrekultywowany teren

przekazany zosta³ Pañstwowemu Funduszowi Zie-
mi (467 ha) oraz sprzedany (328 ha). Nadal trwaj¹
realizowane od 1999 roku prace na sk³adowisku od-
padów porafinacyjnych na podstawie „Szczegó³o-
wego projektu rekultywacji i zagospodarowania te-
renów wokó³ osadnika nr 1 i na sk³adowisku keku”.

W trzecim kwartale 2003 roku zakres wykona-
nych prac by³ zgodny z projektem – teren by³ wy-
równany, zmeliorowany oraz obsiany traw¹ i nasa-
dzony drzewami. Równolegle z rekultywacj¹ sk³a-
dowiska odpadów porafinacyjnych prowadzona by³a
rekultywacja klarownika wód z³o¿owych. Podczas
jej przeprowadzania wykonano nastêpuj¹ce prace:
· uregulowano rzeŸbê terenu,
· zneutralizowano miejsca zakwaszone odpadem

porafinacyjnym poprzez wykonanie warstwy noœ-
nej z piasku i wapna poflotacyjnego,

· u¿yŸniono teren,
· uregulowano stosunki wodne,
· obsiano i obsadzono teren roœlinnoœci¹ trawiast¹,

krzewiast¹ i drzewiast¹,
·  wybudowano drogi dojazdowe.

W 2003 roku zakoñczono rekultywacjê osadni-
ka odpadów poflotacyjnych „Cygany”. Prace rekul-
tywacyjne wykonane zosta³y zgodnie z  za³o¿onym
zakresem. Centraln¹ czêœæ osadnika stanowi oczko
wodne otoczone nisk¹ roœlinnoœci¹. Pas przy obwa-
³owaniu obsadzony jest drzewami, a skarpy obwa-
³owania zewnêtrznego roœlinnoœci¹ krzaczasto-drze-
wiast¹.

Proces likwidacji i zagospodarowania wyrobi-
ska ze zwa³owiskiem wewnêtrznym realizowany jest
od 1994 roku. Zakres prac obejmuje wykonanie
z i³ów krakowieckich 25 metrów warstwy izoluj¹-
cej dno przysz³ego zbiornika wodnego, odpowied-
nie wyprofilowanie skarp wyrobiska, wykonanie bu-
dowli hydrotechnicznych do nape³niania zbiornika
wod¹ i odprowadzania wody w ramach wymiany
oraz zagospodarowanie zbiornika i terenów przyle-
g³ych. Ustalony zosta³ leœny kierunek rekultywacji
dla zwa³owiska wewnêtrznego i obrze¿y wyrobiska
oraz pod cele rekreacyjne dla wyrobiska.

Do wrzeœnia 2003 roku wykonano warstwê izo-
luj¹c¹ dno wyrobiska oraz przeprowadzono profilo-
wanie skarp wraz z obrze¿ami wyrobiska – kszta³-
towanie powierzchni w zakresie:
1) skarpa zachodnia – prace zwi¹zane z tworzeniem

powierzchni abrazyjnych. Wyprofilowano po-
wierzchniê o nachyleniu 1:20 i szerokoœci mini-
mum 30 metrów na d³ugoœci 3942 metrów.

2) skarpa pó³nocna –  wykonana zosta³a powierzch-
nia abrazyjna na niskim i œrednim tarasie o na-
chyleniu 1:20 i szerokoœci 40 metrów skarpy od-
powiednio wyprofilowane do k¹ta 9 i 100. W 2003
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roku podjêto prace na wysokim tarasie. Wykona-
no czêœciowo drena¿ odwadniaj¹cy i  profilowa-
nie skarp.

3) skarpa wschodnia – w 2002 roku przerwano pra-
ce przy rekultywacji a stan jej zrekultywowania
faktycznie odzwierciedla stan z 2002 roku.

4) skarpa po³udniowa – wyprofilowano zbocza, wy-
konano drena¿ skarpy w miejscach cieków wody
oraz podstawow¹ zabudowê biologiczn¹. Prowa-
dzone s¹ prace pielêgnacyjne oraz prace nad wy-
koñczeniem rowów odwadniaj¹cych na czêœci
nawodnej skarpy.

W Kopalni Siarki „Basznia” w Baszni Górnej
eksploatacja siarki prowadzona by³a do 1990 roku.
Eksploatacja, prowadzona metod¹ otworow¹, spo-
wodowa³a znaczne przeobra¿enie terenu, objêtego
wydobyciem siarki. Zanieczyszczeniu siark¹ uleg³a
warstwa powierzchniowa gleby zarówno na terenie
górniczym, jak i wokó³ sk³adowisk wydobywanej
siarki oraz tras jej transportu.

W roku 2001 dla Kopalni „Basznia” opracowa-
ny zosta³ „Program rekultywacji terenów pogórni-
czych i likwidacji infrastruktury przemys³owej by-
³ej Kopalni Siarki „Basznia”, który obejmowa³ na-
stêpuj¹ce zadania do realizacji:
· fizyczna likwidacja Kopalni Siarki „Basznia” wraz

z jej otworami górniczymi,
· usuniêcie zanieczyszczonej siarki z terenów re-

kultywowanych,
· likwidacja wszystkich instalacji wewnêtrznych

i zewnêtrznych, ³¹cznie z podziemnymi i elek-
trycznymi,

· wyburzenie wszystkich budynków i budowli znaj-
duj¹cych siê na terenie dawnej kopalni,

· usuniêcie szkód górniczych i ekologicznych oraz
rekultywacja gruntów m.in. poprzez nawiezienie
odpadów z oczyszczalni œcieków oraz zalesienie
gruntów pokopalnianych.

Rozpoczêcie prac likwidacyjnych kopalni, we-
d³ug „Programu...”, nast¹pi³o w 2001 r., a zakoñ-
czenie planowane jest na koniec 2006 roku.

W roku 2002 kontynuacja prac obejmowa³a li-
kwidacjê otworów obserwacyjnych, zlokalizowanych
w pobli¿u siedlisk ludzkich, stanowi¹cych potencjal-
ne Ÿród³o zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego,
nadzór geologiczny nad likwidacj¹ otworów wiert-
niczych wraz z opracowaniem dokumentacji z likwi-
dacji otworów. Prowadzono przy tym systematycz-
ny monitoring otworów wiertniczych. Jednak po-
wsta³e opóŸnienia spowodowane ograniczonymi
œrodkami finansowymi spowodowa³y koniecznoœæ
aktualizacji „Programu…”

W roku 2003 opracowany zosta³ aneks do „Pro-
gramu…” uwzglêdniaj¹cy stan zaawansowania ro-

bót likwidacyjnych i rekultywacyjnych, zmiany
w przepisach prawnych oraz aktualne uwarunkowa-
nia finansowe.

Wed³ug stanu na koniec 2003 roku, na terenie
by³ej Kopalni „Basznia” wykonane zosta³y nastê-
puj¹ce zadania:
· dokonano czêœciowej likwidacji otworów eksplo-

atacyjnych oraz wyrobisk górniczych, a tak¿e za-
bezpieczenie tych wyrobisk,

· w zakresie likwidacji infrastruktury kopalni, zli-
kwidowano jedynie place sk³adowe siarki na polu
górniczym oraz przy punkcie za³adunku na kolej,
a tak¿e pozosta³oœci wyposa¿enia technicznego
kopalni (elementy maszyn, urz¹dzeñ itp.),

· w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych
wykorzystano 30 ton wapna do neutralizacji ziemi
wokó³ zlikwidowanych otworów obserwacyjnych,

· w ramach prac zabezpieczaj¹cych oraz przedsiê-
wziêæ zapobiegaj¹cych zagro¿eniom zwi¹zanym
z likwidowanym zak³adem górniczym, zebrano
i wywieziono 2902 tony zanieczyszczonej siarki
do Kopalni Siarki „Machów”, gdzie zosta³a ona
unieszkodliwiona,

· opracowano projekty techniczne i dokumentacje
dla prowadzonych w latach 2001 – 2003 robót li-
kwidacyjnych i rekultywacyjnych.

W roku 2003 w rejonie Kopalni „Basznia” na
terenach nie u¿ytkowanych rolniczo, przeprowa-
dzane by³y przez WIOŒ w Rzeszowie badania gle-
by. Próbki kontrolne gleby pobrano w pobli¿u pie-
zometrów sieci pomiarowo-kontrolnej, zlokalizo-
wanej w rejonie likwidowanej kopalni i obejmowa-
³y one powierzchniow¹ warstwê gleby o g³êboko-
œci do 0,3 m p.p.t.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e poziom
zawartoœci siarki ogólnej w powierzchniowej war-
stwie gleby œredniej by³ zró¿nicowany i wynosi³ od
30 mg S/kg s.m. do 3390 mg S/kg s.m. gleby. Stwier-
dzony poziom siarki ogólnej odpowiada³:
· I stopniowi zawartoœci siarki (zawartoœæ niska,

poni¿ej 200 mg S/kg s.m. gleby),
· II stopniowi zawartoœci siarki (zawartoœæ œrednia,

od 210–750 mg S/kg s.m. gleby),
· IV stopniowi zwartoœci siarki (zawartoœæ podwy¿-

szona antropogenicznie, powy¿ej 2000 mg S/kg
s.m.).

Przeprowadzone badania odczynu pH (w H
2
O)

pobranych próbek gleb wykaza³y, ¿e najni¿sze pH
wynosi³o 3,46 i odpowiada³o parametrom gleby bar-
dzo kwaœnej. Wiêkszoœæ pobranych próbek wyka-
zywa³a jednak s³abe lub œrednie zakwaszenie w gra-
nicach od pH=5,97 do pH=8,29.

Zawartoœæ wêgla ogólnego w badanych prób-
kach gleby mieœci³a siê w przedziale od poni¿ej 0,2%
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w s.m. od 2,18% w s.m. gleby. Zawartoœæ azotu
w glebie by³a niska i waha³a siê od 0,01 do 0,11%
N w s.m. gleby.

Zakres prac rekultywacyjnych na terenie Ko-
palni „Basznia” zaplanowanych na nastêpne lata
z uwagi na potrzebê zachowania ci¹g³oœci rozpoczê-
tych robót obejmuje:
· likwidacjê pozosta³ych 44 otworów wiertniczych,
· monitoring oraz usuwanie awarii g³owic na zli-

kwidowanych otworach wiertniczych,
· wykonanie niezbêdnych projektów i dokumenta-

cji umo¿liwiaj¹cych prowadzenie prac.

4. Wnioski

- Badania prowadzone w monitoringu krajowym
wykaza³y, ¿e poziom metali ciê¿kich w glebach
u¿ytkowanych rolniczo na terenie województwa
podkarpackiego nie przekracza wartoœci natural-
nych. Nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb
siark¹ siarczanow¹. Niska tak¿e by³a zawartoœæ
WWA w glebie.

- Powierzchnia gruntów wymagaj¹cych rekulty-
wacji na terenie województwa podkarpackiego
w 2002 roku wynosi³a 3514 ha, co stanowi³o
4,9% ogó³u gruntów wymagaj¹cych rekultywa-
cji w Polsce. Zrekultywowano 14,6% ogó³u
gruntów zdewastowanych w województwie,
z czego na cele rolnicze oraz leœne zagospoda-
rowano 13,3% gruntów.

- W 2003 roku wykonywane by³y okresowe bada-
nia jakoœci gleb w strefach bezpoœredniego od-
dzia³ywania sk³adowisk odpadów, oczyszczalni

œcieków oraz zak³adów przemys³owych stwarza-
j¹cych potencjalne zagro¿enie niekorzystnego
wp³ywu na stan œrodowiska glebowego. W wiêk-
szoœci przypadków stwierdzone zanieczyszcze-
nia mieœci³y siê w granicach dopuszczalnych stê-
¿eñ w glebie i ziemi.

- Problemem dla województwa podkarpackiego
staje siê ci¹gle bardzo du¿e zakwaszenie i naj-
wiêkszy w kraju odsetek gleb wymagaj¹cych
wapnowania co sprawia, ¿e proces degradacji che-
micznej gleby mo¿e siê utrwalaæ. Nadmierna kwa-
sowoœæ gleb u¿ytkowanych rolniczo powoduje
obni¿enie ich produkcyjnoœci, a tak¿e zwiêksza
mobilnoœæ pierwiastków metali ciê¿kich, które
w kwaœnym œrodowisku s¹ ³atwiej pobierane
przez roœliny.

- W roku 2003 przeprowadzono aktualizacjê loka-
lizacji miejsc, w których znajduj¹ siê znaczne ilo-
œci st³uczki szklanej zanieczyszczonej rtêci¹ i pod-
jêto prace nad zabezpieczeniem tych miejsc.

- W 2003 roku zakoñczono rekultywacjê osadnika
odpadów poflotacyjnych „Cygany”. Prace rekul-
tywacyjne wykonane zosta³y zgodnie z  za³o¿o-
nym w projekcie zakresem.

- W 2003 roku wykonano znaczn¹ czêœæ prac li-
kwidacyjnych i rekultywacyjnych na terenie Ko-
palni „Basznia”, zgodnie z opracowanym dla tego
terenu „Programem rekultywacji terenów pogór-
niczych i likwidacji infrastruktury przemys³owej
by³ej Kopalni Siarki „Basznia”. Przeprowadzone
badania monitoringowe w kopalni wykaza³y, ¿e
nie wp³ywa ona aktualnie w istotny sposób na œro-
dowisko wodno-glebowe.


