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VII.1. ROLNICZE UŻYTKOWANIE ZIEMI

Rolnictwo podkarpackie dysponuje powierzchnią 967 257 ha użytków rolnych (stan na dzień 1.01.
2009 r.), co stanowi 52,2% ogólnej powierzchni województwa, przy czym grunty orne (629 808 ha)
zajmują 65,1% powierzchni użytków rolnych. Zdecydowana większość użytków rolnych należy do
właścicieli prywatnych.

Według uogólnionych wyników reprezentatywnego badania struktury gospodarstw rolnych prze-
prowadzonego w 2007 r., liczba gospodarstw rolnych w województwie wynosiła 298,1 tys., w tym 297,9
tys. stanowiły gospodarstwa indywidualne. W strukturze gospodarstw rolnych dominowały gospo-
darstwa do 1 ha użytków rolnych, które stanowiły 36,6% wszystkich gospodarstw.

Wśród gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych najwięcej było gospodarstw
o powierzchni użytków rolnych 1-2 ha (35,6%), nieco mniej o powierzchni 3-5 ha (25%) oraz 2-3 ha
(23%). Średnia powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego użytkującego grunty wynosiła 3,11 ha, w tym
użytków rolnych 2,58 ha. Przeciętna powierzchnia w jednym gospodarstwie rolnym prowadzącym
działalność rolniczą wynosiła 3,25 ha, natomiast użytków rolnych 2,69 ha. W Polsce przeciętna
powierzchnia jednego gospodarstwa była ponad dwa razy większa i wynosiła odpowiednio 7,57 ha,
a użytków rolnych 6,63 ha.

Produkcja rolnicza w województwie w zdecydowanej większości gospodarstw ma charakter
wszechstronny, bez określonego kierunku specjalizacji, za wyjątkiem rejonów specjalizujących się
w niektórych kierunkach upraw, np. w ogrodnictwie.

Struktura produkcji rolniczej jest zbliżona do przeciętnej w kraju. Dominującymi uprawami są zboża
(70,7% powierzchni zasiewów) oraz rośliny okopowe - głównie ziemniaki (12,9% pow.), a w produkcji
zwierzęcej chów bydła i trzody chlewnej.

Produkcja rolnictwa w województwie, przy uwzględnieniu naturalnych warunków przyrodniczych
nie odbiega w zasadzie od poziomu krajowego, zdecydowanie niższa jest natomiast produkcja
towarowa.

Poziom plonów większości roślin jest od kilku do kilkunastu procent niższy od średnich osiąganych
w skali kraju. Jedną z przyczyn tego stanu jest stosunkowo niski udział gleb o wysokiej klasie bonitacji
oraz stosowanie w zbyt małym stopniu nawozów. Zużycie nawozów sztucznych ogółem (NPK) w wo-
jewództwie było w roku gospodarczym 2006/2007 najniższe w kraju i wynosiło 64,4 kg na 1 ha użytków
rolnych, przy średniej w kraju 121,8 kg/ha. Zużycie nawozów wapniowych było również niskie - 10,7
kg/ha (14 miejsce w kraju), przy średniej krajowej 31,1 kg/ha.

Zaniechanie użytkowania gruntów rolnych w Polsce jest zjawiskiem, które nie występuje w tak
dużej skali w krajach Unii Europejskiej. W 2002 r. powierzchnia odłogów i ugorów wynosiła w kraju
2,3 mln ha, tj. 17,6% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Faktycznie areał ugorów i odłogów był większy,
zwłaszcza w obrębie użytków zielonych i wynikał ze zmniejszenia się pogłowia zwierząt gospodarskich
a tym samym zapotrzebowania na pasze. Wkraczanie roślinności wysokiej na tereny porzuconych łąk lub
pastwisk stało się główną przyczyną degradacji różnorodności biologicznej.

Największy w skali kraju areał gruntów odłogowych i ugorowanych łącznie w stosunku do gruntów
ornych występował w 2002 r. w województwie podkarpackim i wynosił 35,8%. Sukcesywnie zmniejsza
się zarówno w kraju jak i województwie powierzchnia ugorów i odłogów na gruntach ornych, co w dużej
mierze wynikało z wprowadzonego po wejściu Polski do UE wsparcia finansowego dla rolników w postaci
dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. Aktualnie w kraju z dopłat korzysta ponad 1,5 mln rolników.
Jednak pomimo, że w 2008 r. powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach ornych w województwie
wynosiła już tylko 10,6%, nadal znajdowało się ono w czołówce (drugie miejsce w kraju), w porównaniu
do powierzchni tego rodzaju gruntów na terenie pozostałych województw.

Tabela VII.1.1. Struktura użytkowania ziemi w województwie podkarpackim w 2008 r. na tle kraju (źródło danych [2])

Główne kierunki wykorzystania [ha ]
Powierzchnia
geodezyjna

ogółem
[ha]

Użytki
rolne

Grunty leśne
oraz

zadrzewione
i zakrzewione

Grunty pod
wodami

Grunty
zabud.

i zurbaniz.

Użytki
ekologiczne,

nieużytki,
tereny różne

woj.
podkarpackie

1 784 573
967 251 705 948 20 075 74 869 16 430

Polska
31 267 938

18 980 740 9 496 122 640 467 1 529 364 621 245
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Tabela VII.1.2. Powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach ornych województwa na tle kraju w latach 2000-2008
(źródło danych [2])

Gleba jest źródłem składników mineralnych, które obok energii słonecznej, wody i powietrza
warunkuje rozwój życia, zwłaszcza w ekosystemach lądowych. Ze względu na nieodnawialny charakter,
powinna stanowić podmiot szczególnej ochrony, a rozmiary i kierunki zmian zachodzących w środowisku
glebowym powinny być poddawane stałemu monitorowaniu.

Obszar województwa podkarpackiego charakteryzuje duża zmienność glebowa co ma związek
z mocno zróżnicowaną rzeźbą terenu. Część północna województwa ma charakter równinny,
południowa zaś górzysty. Na nizinnych obszarach występują głównie gleby płowe i brunatne wytworzone
z piasków, glin, iłów i utworów pyłowych. W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka zalegają mady.
W rejonie Jarosławia, Przemyśla i Przeworska występują czarnoziemy, bardzo często zdegradowane,
częściowo zakwaszone, a mimo tego zaliczane do najlepszych w województwie.

Na obszarach wyżynnych i górskich przeważają gleby brunatne wytworzone ze skał fliszowych.
W rejonach lokalnych rzek i potoków można spotkać gleby zaliczane do typu mady, ale ich znaczenie
gospodarcze jest znikome z uwagi na ich niewielką ilość.

Województwo posiada ogólnie korzystne warunki przyrodnicze do produkcji rolnej, jednak
czynnikiem najmocniej obniżającym jakość gleb jest ich nadmierne zakwaszenie, które w niektórych
powiatach obejmuje 72-91% gleb użytkowanych rolniczo.

Struktura gospodarstw, charakter produkcji rolnej, rodzaj skały macierzystej z których powstały
gleby, warunki przyrodnicze oraz brak jednolitego programu wapnowania sprawiają, że Podkarpacie
obok województwa małopolskiego posiada największy odsetek gleb, które wymagają niemal
natychmiastowego wapnowania (wapnowanie konieczne i potrzebne).

VII.2 JAKOŚĆ GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO NA PODSTAWIE
BADAŃ OKRĘGOWEJ STACJI CHEMICZNO-ROLNICZEJ
W RZESZOWIE

2000 2005 2008

ogółem

w tym
gosp.
indywid.

ogółem
w pow.
gruntów
ornych

ogółem

w tym
gosp.
indywid.

ogółem
w pow.
gruntów
ornych

ogółem

w tym
gosp.
indywid.

ogółem
w pow.
gruntów
ornych

Wojew. /
Polska

tys. ha % tys. ha % tys. ha %
podkarpackie 140,7 94,0 21,8 90,8 70,6 18,1 49,4 48,6 10,6

Polska 1668,2 777,6 11,9 1028,6 713,7 8,4 462,8 391,5 3,8

Dolina Wisłoki w Krempnej
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Oceny agrochemicznych parametrów gleb użytkowanych rolniczo w województwie podkarpackim
dokonano w oparciu o badania z lat 2007-2008. Na przestrzeni dwóch lat badaniami objęto ponad 50 000
ha gleb z których pobrano 39 452 próby zlokalizowane w 5882 gospodarstwach.

Stan zawartości metali ciężkich w glebach oparto o badania prowadzone na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat z powodu stosunkowo małego zakresu badań w latach 2007-2008, które ponadto miały
charakter punktowy a więc nie były reprezentatywne dla całego województwa.

Poziom zawartości badanych metali ciężkich jest dość stabilny (pod warunkiem braku dopływu
zanieczyszczeń) i ich koncentracja nie powinna zmienić się znacząco, co potwierdzają ogólnopolskie
badania IUNG PIB w Puławach.

Przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie badania w latach
2007-2008 wykazują kilkuprocentowe (3-7%) zmniejszenie udziału gleb kwaśnych i ubogich w przyswa-
jalne formy potasu i fosforu w stosunku czteroletnich badań z lat 2003-2006. Należy jednak zaznaczyć,
że po zakończeniu czteroletniej rotacji (2007-2010) wskaźniki te ulegną zapewne zmianie.

O odczynie (pH) gleby decyduje wiele elementów, jednak do najważniejszych należy zaliczyć
rodzaj skały macierzystej, skład granulometryczny oraz zabiegi agrotechniczne. Zakwaszenie śro-
dowiska glebowego decyduje o właściwościach fizycznych gleby, życiu pożytecznej mikroflory glebowej
i pobieraniu przez rośliny pierwiastków mineralnych. Kwaśny odczyn ogranicza pobieranie przez rośliny
przyswajalnych makroskładników z roztworu glebowego, a jednocześnie zwiększa dostępność dla roślin
metali ciężkich.

Z badań ostatnich 2 lat wynika, że na terenie województwa podkarpackiego przeważają gleby
zakwaszone (66%), w tym o odczynie bardzo kwaśnym 35%, kwaśnym 31%, lekko kwaśnym 20%,
obojętnym i zasadowym 14%.

Bez względu na rodzaj skały macierzystej i skład granulometryczny poziom zakwaszenia jest
zbliżony (wysoki) zarówno w północnej jak i południowej części województwa. Najwięcej gleb o pH
poniżej 5,5 (bardzo kwaśnych i kwaśnych) stwierdzono na terenie powiatów: bieszczadzki, brzozowski,
dębicki, kolbuszowski, leski, niżański i sanocki (72-91%).

Gleby bardzo kwaśne i kwaśne wymagają niemal natychmiastowego wapnowania dawkami
2,5 - 4,5 t CaO/ha w zależności od kategorii agronomicznej gleby.

Wapnowanie jest jednym z głównych zabiegów agrotechnicznych, mających wpływ na żyzność
gleby i zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jest ono również najbardziej efektywnym sposobem
ograniczenia przyswajalności metali ciężkich przez rośliny.

Zakwaszenie gleb

Tabela VII.2.1. Stopień zakwaszenia gleb województwa podkarpackiego (w % użytków rolnych) na podst. badań
z lat 2007-2008. (źródło danych [13])

Odczyn Potrzeby wapnowania
Lp. Powiat b.kwaśy

i kwaśny
lekko

kwaśny
obojętny

i zasadowy
Konieczne
i potrzebne

wskazane
ograniczone

i zbędne
1 bieszczadzki 91 7 2 88 4 8
2 brzozowski 82 8 10 82 6 12
3 dębicki 84 10 6 82 7 9
4 jarosławski 59 27 14 58 15 17
5 jasielski 70 16 14 68 10 22
6 kolbuszowski 81 14 5 71 11 18
7 krośnieński 70 18 12 67 10 23
8 leski 78 13 9 76 8 16
9 leżajski 71 18 11 68 11 21
10 lubaczowski 63 25 12 61 14 25
11 łańcucki 59 23 18 57 14 29
12 mielecki 67 19 14 65 10 25
13 niżański 77 13 10 64 11 25
14 przemyski 58 20 22 57 12 31
15 przeworski 53 27 20 50 15 35
16 ropczycko-sędz. 57 23 20 56 12 32
17 rzeszowski 68 19 13 64 12 24
18 sanocki 72 14 14 69 9 22
19 stalowowolski 64 18 18 59 12 29
20 strzyżowski 66 20 14 66 12 22
21 tarnobrzeski 49 26 25 44 13 43

razem 66 20 14 63 12 25
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Zawartość fosforu, potasu i magnezu

Zawartości metali ciężkich

Stan zasobności gleb w przyswajalne makro i mikroelementy jest w znacznym stopniu związany ze
składem geochemicznym gleby, ale równocześnie jest wskaźnikiem poziomu produkcji roślinnej i wiel-
kości nawożenia. Znajomość zawartości tych składników w glebie jest podstawą do prowadzenia
zrównoważonego nawożenia zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, uwzględniając jego
optymalizację ekonomiczną i ekologiczną.

Jak wynika z zestawienia 54% gleb użytkowanych rolniczo w województwie wykazuje znaczący
deficyt fosforu. Największy niedobór przyswajalnego fosforu wykazują gleby terenów górskich (powiaty:
bieszczadzki, leski, jasielski, krośnieński, sanocki) 78-90% oraz gleby z powiatów niżańskiego i stalo-
wowolskiego.

Średnio w województwie podkarpackim bardzo niską i niską zawartość potasu (K O) wykazuje
45% badanych gleb. W odniesieniu do powiatów największe braki potasu stwierdza się w powiatach:
bieszczadzkim, dębickim, kolbuszowskim, niżańskim.

Odmiennie kształtuje się zasobność w magnez, gdzie 75% użytków rolnych wykazuje zado-
walającą zawartość a tylko 25% zawartość bardzo niską i niską.

Należy stwierdzić jednoznacznie, że z roku na rok pogłębia się deficyt przyswajalnych form fosforu
(P O ) w glebach województwa podkarpackiego a na stałym poziomie kształtuje się niedobór potasu
(K O) który dotyczy 46-47% użytków rolnych. Zasobność gleb w magnez nie powinna budzić obaw pod
warunkiem, że będą one systematycznie wapnowane co sprawi, że pierwiastek ten w pełni będzie
dostępny dla roślin.

Ocenę oparto na wynikach uzyskanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie
w ostatnich kilkunastu latach kiedy badania prowadzono na szeroką skalę (przebadano kilka tysięcy

Tabela VII.2.2. Zasobność gleb w makroelementy na terenie województwa podkarpackiego (w % użytków rolnych)
na podstawie badań z lat 2007-2008 (źródło danych [13])

2

2 5

2

Zawartość

Fosfor Potas MagnezLp. Powiat

b. niska
i niska

średnia wysoka i
b. wysoka

b. niska
i niska

średnia wysoka i
b. wysoka

b. niska
i niska

średnia wysoka i
b. wysoka

1 bieszczadzki 90 2 8 70 13 17 20 21 49

2 brzozowski 69 13 18 42 31 27 13 12 75

3 dębicki 38 35 26 61 34 5 36 30 34

4 jarosławski 40 25 35 39 33 28 21 17 62

5 jasielski 73 13 14 34 32 34 8 10 82

6 kolbuszowski 51 25 24 70 18 12 42 19 39

7 krośnieński 78 11 11 30 34 36 6 7 87

8 leski 85 4 11 55 25 20 11 9 80

9 leżajski 51 23 26 57 21 22 51 11 38

10 lubaczowski 37 26 37 48 31 21 59 18 23

11 łańcucki 33 24 43 44 29 27 25 21 54

12 mielecki 51 18 31 44 33 23 18 8 74

13 niżański 75 12 13 60 21 19 22 22 56

14 przemyski 51 22 27 26 34 40 10 14 76

15 przeworski 41 26 33 52 33 15 23 19 58

16 ropczycko-sędz. 44 17 39 55 26 19 31 21 48

17 rzeszowski 48 20 32 47 29 24 29 17 54

18 sanocki 82 8 10 42 30 28 4 5 91

19 stalowowolski 72 15 13 49 27 24 18 12 70

20 strzyżowski 56 18 26 51 30 19 28 18 54

21 tarnobrzeski 55 17 28 28 28 44 4 8 88

woj. podkarpackie 54 19 27 45 30 25 24 15 61
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prób). W ostatnich 5 latach wykonano niewielką ilość badań, miały one charakter lokalny i nie mają
wartości jako materiał do wyliczeń statystycznych. Uzyskane wyniki wykorzystano do zestawień, ale w
ocenie uwzględniono także wyniki badań z lat wcześniejszych.

Długi okres „rozpadu” metali ciężkich w glebie oraz brak znaczącego zanieczyszczenia z zewnątrz
w warunkach Podkarpacia pozwala uznać wyniki z lat 1992-2003 za wiarygodne, odzwierciedlające stan
faktyczny.

Dla potrzeb oceny wyodrębniono trzy różniące się części województwa:
1. północna - dominują gleby bielicoziemne płowe oraz brunatne wyługowane powstałe z utworów po-

chodzenia wodno-lodowcowego,
2. środkowa - przewaga gleb płowych i brunatnych wyługowanych, wytworzonych z piasków i glin zwa-

łowych oraz brunatnych, powstałych z lessów i utworów lessopodobnych,
3. południowa - przeważają gleby brunatne kwaśne i wyługowane powstałe ze skał fliszowych.

Z analizy zestawień tabelarycznych wynika, że w miarę przesuwania się z północy na południe
zwiększa się koncentracja metali ciężkich. Przyczyną takiego zjawiska nie jest zanieczyszczenie gleby
lecz wzrost w glebie udziału frakcji spławianych w poszczególnych typach gleb, co sprawia, że mają one
mocniejsze kompleksy sorpcyjne. Ponadto jak podaje w swoich publikacjach Kabata-Pendias gleby
Karpat powstały ze skał naturalnie zasobnych w metale.

Poziom oznaczanych pierwiastków metali ciężkich w glebach rolniczych województwa podkar-
packiego nie powinien budzić obaw pod warunkiem, że podjęte będą działania związane z regulacją
odczynu gleby poprzez wapnowanie.

Prawie wszystkie metale ciężkie z wyjątkiem molibdenu są bardziej ruchliwe i łatwiej pobierane
przez rośliny z gleb kwaśnych. Intensywność pobierania metali ciężkich przez rośliny maleje w miarę
wzrostu wartości pH do ok. 6,6-7,5.

Należy stwierdzić jednoznacznie, że zawartość metali ciężkich w glebach Podkarpacia oscyluje
wokół zawartości przyjętych za naturalne. Problem stanowi natomiast bardzo duży udział gleb o zakwa-
szeniu umożliwiającym pobieranie metali ciężkich przez rośliny oraz ich migrację do wód gruntowych co
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Na uwagę zasługuje fakt, że gleby o pH poniżej 6,6 stanowią w województwie podkarpackim 86%
gleb użytkowanych rolniczo.

Tabela VII.2.3.

Tabela VII.2.4.

Poziom zawartości metali ciężkich w glebach województwa podkarpackiego - badania z lat 1992-1997
(źródło danych [13])

Poziom zawartości metali ciężkich w glebach województwa podkarpackiego - badania z lat 1999-2003 i lat
późniejszych (źródło danych [13])

* wartości uśrednione z większej ilości oznaczeń

* wartości uśrednione z większej ilości oznaczeń

Zawartość w mg/kg p.s.m. gleby *Część
województwa Pb Cd Cu Ni Zn Mn

północna 14,4 0,25 8,0 11,1 35,1 333
środkowa 19,2 0,31 11,7 17,8 46,0 470

południowa 24,8 0,41 16,4 27,4 60,6 585

Zawartość w mg/kg p.s.m. gleby *Część
województwa Pb Cd Cu Ni Zn As

północna 18,8 0,28 11,0 7,7 48,1 1,2
środkowa 24,0 0,33 14,6 20,9 64,3 1,9

południowa 24,8 0,34 14,8 20,9 64,9 2,0
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Ryc. VII.2.1.

Ryc. VII.2.2.

Parametry agrochemiczne gleb w województwie podkarpackim na podstawie wyników analiz za lata 2007-2008
- według powiatów (źródło danych [13])

Wyniki badań gleb w województwie podkarpackim za lata 2007-2008 (źródło danych [13])

System monitorowania chemizmu gleb ornych Polski został rozpoczęty w 1995 r. Badaniami
monitoringowymi objęte zostały zmiany właściwości gleb, zachodzące wraz z upływem czasu pod
wpływem czynników przyrodniczych i działalności gospodarczej człowieka. Założenia systemu zostały
opracowane w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.

VII.3 CHEMIZM GLEB ORNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU
UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA W PUŁAWACH
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Monitoring chemizmu gleb ornych stanowi jeden z elementów krajowej sieci Państwowego
Monitoringu Środowiska, a badania odbywają się co 5 lat. Pierwsza seria badań obejmowała 1995 r. i
kolejno 2000 r. i 2005 r. Podstawę wyboru punktów badawczych w poszczególnych województwach
stanowiła szczegółowa analiza warunków glebowych, fizjografia oraz występowanie obszarów
ekologicznego zagrożenia, powstałych w wyniku określonej działalności gospodarczej człowieka.

Bazę krajowego monitoringu chemizmu gleb stanowi sieć punktów pomiarowo-kontrolnych, która
jest reprezentowana przez 216 profili glebowych, zlokalizowanych na glebach ornych całego kraju.
Lokalizacja tych punktów uwzględnia zróżnicowanie pokrywy glebowej (typy, gatunki, rodzaje,
kompleksy przydatności rolniczej, klasy bonitacyjne), a także inne czynniki środowiskowe, mogące być
pomocne w pozyskiwaniu informacji o stanie i zmianach właściwości Podstawę wyboru punktów
badawczych w poszczególnych województwach stanowiła szczegółowa analiza warunków glebowych,
fizjografia oraz występowanie obszarów ekologicznego zagrożenia, powstałych w wyniku określonej
działalności gospodarczej człowieka. Punkty zlokalizowane zostały w każdym województwie w liczbie od
6 (woj. opolskie, podlaskie) do 20 (woj. mazowieckie, lubelskie, dolno-śląskie).

W zależności od województwa, na jeden punkt badawczy przypada od 25 326 ha (woj. śląskie) do
132 781 ha (woj. podlaskie) gleb ornych. Wyniki badań właściwości gleb uzyskiwane w sieci kontrolno-
pomiarowej chemizmu gleb ornych dają podstawę do opracowywania wieloletnich ocen stanu gleb i ich
zanieczyszczenia, spowodowanego głównie emisjami pochodzącymi ze źródeł pozarolniczych.

Pola uprawne w powiecie rzeszowskim

Pola uprawne gminy Orły
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Tabela VII.3.1.

Mapa VII.3.1.

Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych sieci krajowej monitoringu chemizmu gleb ornych w
województwie podkarpackim (źródło danych [4])

Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych sieci krajowej monitoringu chemizmu gleb ornych
w województwie podkarpackim (źródło danych [4])

Lp.
Nr punktu

w sieci
krajowej

Miejscowość Gmina Powiat
Emisje

przemysł.

Brak wyraźnego
oddziaływania

zanieczyszczeń
1 377 Józefów Tuszów

Narodowy
mielecki X

2 379 Pustków Dębica dębicki X
3 381 Góra

Ropczycka
Sędziszów ropczycko-

sędziszowski
X

4 383 Kolbuszowa
Górna

Kolbuszowa kolbuszowski X

5 385 Nisko Nisko niżański X
6 387 Dębno Leżajsk leżajski X
7 389 Zapałów Wiązownica jarosławski X
8 437 Trzcinica Jasło jasielski X
9 439 Godowa Strzyżów strzyżowski X

10 441 Dukla Dukla krośnieński X
11 443 Wzdów Haczów brzozowski X
12 445 Niżatyce Kańczuga przeworski X
13 447 Boratyn Chłopice jarosławski X
14 449 Chołowice Krasiczyn przemyski X

377 "Józefów"

379 "Pustków"

437 "Trzcinica"

441 "Dukla"

443 "Wzdów"

439 "Godowa"

381 "Góra Ropczycka"

383 "Kolbuszowa Grn."

385 "Nisko"

387 "Dębno"

445 "Niżatyce"

449 "Chołowice"

447 "Boratyn"

389 "Zapałów"
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Próbki glebowe były pobierane do badań z poziomu orno-próchniczego z głębokości 0-20 cm.
W odpowiednio przygotowanych próbkach glebowych oznaczano między innymi:
1. właściwości podstawowe - skład granulometryczny, zawartość próchnicy (materii organicznej), od-

czyn (pH) w wodzie i w 1N KCl, zawartość CaCO , kwasowość hydrolityczną i kwasowość wymienną,
zawartość przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu, magnezu i siarki, zawartość glinu rucho-
mego (wymiennego), zawartość ogólną azotu, radioaktywność, przewodnictwo elektryczne właściwe,
zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA); obliczono zawartość węgla
organicznego, stosunek węgla organicznego (C) do azotu (N) i zasolenie gleby;

2. zawartość pierwiastków chemicznych - siarki, wapnia, magnezu, potasu, sodu, glinu, żelaza, fosforu
manganu, kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku, kobaltu, wanadu, litu, berylu, baru, strontu
i lantanu.

Przeprowadzone w latach 2000-2005 badania gleb wykazały, że na terenie województwa podkar-
packiego utrzymuje się, a w wielu przypadkach postępuje zakwaszenie gleb. Nie stwierdzono wystę-
powania gleb o odczynie obojętnym (pH powyżej 6,5). Badane gleby nie wykazywały występowania
nadmiernego zasolenia. Nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb w punktach, określonych, jako miejsca

3

Okolice Magurskiego Parku Narodowego

Pola uprawne w okolicach Łańcuta
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narażone na emisje przemysłowe. Poziom zawartości analizowanych metali śladowych w glebie był
niski. Nieznacznie podwyższone zawartości metali występowały sporadycznie. Potwierdzone badaniami
niskie wartości pH gleby sprzyjają jednak pobieraniu metali przez rośliny, dlatego ważne jest w przypadku
występowania niekorzystnego obniżenia pH, przeprowadzenie wapnowania gleb ornych.

Stwierdzona obecność WWA w wielu przypadkach odpowiadała zawartości podwyższonej lub
glebom mało zanieczyszczonym, ale gleby większości punktów badawczych wykazywały zawartość
uznaną za naturalną. Zgodnie z kryterium oceny przyjętym przez IUNG, gleby w woj. podkarpackim
uznane zostały za nie zanieczyszczone WWA.

Pojawiające się sporadycznie niewielkie zanieczyszczenia w powierzchniowej warstwie gleb
ornych województwa nie wpływają w większym stopniu na przydatność rolniczą gleb. Wyniki badań
dotyczące zawartości metali, siarki siarczanowej czy WWA w glebach punktów kontrolnych wykazały
w większości przypadków bardzo niewielkie różnice w poszczególnych okresach przeprowadzonych
badań. Można przyjąć, że wielkości te występowały w granicach błędu analitycznego. Wynikało to
prawdopodobnie z braku istotnych źródeł zanieczyszczeń dla tych gleb na terenie województwa.

Gleba posiada duże właściwości buforowe, dlatego zmiany jej właściwości w większości
przypadków są powolne i jeśli mają miejsce, to uwidaczniają się dopiero po upływie dłuższego okresu
czasu. Jak wykazały badania, zaistniałe zmiany stwierdzone w punktach badawczych w latach 2000-
2005 nie wpłynęły w sposób zasadniczy na wartość i przydatność rolniczą badanych gleb.

Według stanu na koniec 2008 r. (dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) łączna powierzchnia
gruntów na terenie województwa, które utraciły całkowicie wartość użytkową (grunty zdewastowane)
oraz gruntów, których wartość użytkowa rolnicza lub leśna uległa zmniejszeniu (grunty zdegradowane)

Przywracanie wartości użytkowej gruntom zdewastowanym i zdegradowanym

VII.4. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCHRONY
POWIERZCHNI ZIEMI

Kopalnia Siarki Machów - rekultywacja w kierunku wodnym
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w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych, albo wskutek zmian środowiska, wynikających
z działalności przemysłowej lub rolniczej wynosiła 1900 ha. Największy udział w tej powierzchni zajmo-
wały grunty zdewastowane - 1819 ha, co stanowiło 95,7% powierzchni ogólnej gruntów wymagającej
rekultywacji. Grunty zdegradowane zajmowały 81 ha.

W ciągu 2008 r. zrekultywowano jedynie 82 ha tego rodzaju gruntów, a zagospodarowano 48 ha,
głównie na cele rolnicze. Była to wyjątkowo mała powierzchnia przywrócona do użytkowania
w porównaniu do 2007 r., kiedy zrekultywowano 684 ha gruntów, które utraciły wartość użytkową.

Największe powierzchnie gruntów zdewastowanych i zdegradowanych powstały w województwie
podkarpackim w wyniku działalności w zakresie górnictwa i kopalnictwa surowców innych niż energe-
tyczne, głównie górnictwa siarkowego. Według stanu na koniec 2008 r. takich gruntów było 1671 ha.
Powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych sukcesywnie zmniejsza się. W latach 2000-
2007 na terenie województwa prowadzono likwidację infrastruktury przemysłowej oraz rekultywację
terenów poeksploatacyjnych, związanych z wydobyciem siarki. na obszarach poprzemysłowych, obej-
mujących: Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji, Przedsiębiorstwo Rekultywacji
Terenów Górniczych „Jeziorko”, Kopalnię Siarki „Machów” w likwidacji oraz Kopalnię Siarki „Basznia”
w Baszni Górnej. Głównym celem działania było przywrócenie zdegradowanym terenom pogórniczym
walorów przyrodniczych, a rekultywację prowadzono w kierunku leśno-wodno-łąkowo-ekologicznym.
Łączna powierzchnia terenów po byłej Kopalni „Machów”, wymagających przeprowadzenia prac
rekultywacyjnych wynosiła 1650 ha. W wyrobisku po eksploatacji złoża siarki metodą odkrywkową po
wykonaniu stosownych zabezpieczeń dna przyszłego zbiornika wodnego o powierzchni 460 ha,
wyprofilowano skarpy i wykonano budowle hydrotechnicznego napełnienia zbiornika wodą oraz jej
wymiany. Prace rekultywacyjne zostały zakończone, prowadzone było napełnianie zbiornika wodą
z Wisły. Stopień napełnienia zbiornika według stanu na koniec 2008 r. wynosił ponad 90%.

Rekultywacja terenów zdegradowanych, położonych na terenie byłej Kopalni Siarki „Jeziorko”
objęła łącznie 1320 ha, z czego w latach 1997-2007 zrekultywowano 1250 ha, głównie w kierunku
leśnym.

Aktualnie przedsiębiorstwo Kopalnia Siarki „Machów” S.A. prowadzi prace likwidacyjno-
rekultywacyjne w województwie podkarpackim w obszarach zdegradowanych i zdewastowanych przez
przemysł siarkowy na terenie miejscowości: Machów, Piaseczno, Jeziórko i Basznia.

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest szansą na uratowanie wielu indywidualnych, nawet
niewielkich gospodarstw rolnych w sytuacji, gdy powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach rolnych
w województwie jest wysoka, a praca w gospodarstwie rolnym nie przynosi spodziewanych dochodów.

Programy rolno-środowiskowe, a w szczególności pakiet rolnictwo ekologiczne daje szanse rol-
nikom prowadzącym takie gospodarstwa na wzrost podaży na rynku produktów rolnictwa ekologicznego,
a także zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko poprzez nie stosowanie agro-
chemikaliów, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Liczba gospodarstw ekologicznych w województwie wzrosła z 1670 w 2007 r. do 1995 na koniec
2008 r. Powierzchnia użytków rolnych, na których prowadzono uprawę metodami ekologicznymi
obejmowała 21 757,96 ha w 2007 r., natomiast w 2008 r. zostało zgłoszonych do certyfikacji dodatkowo
7 294,54 ha.

Podkarpacie utrzymywało się w 2008 r. na wysokiej, drugiej pozycji w kraju pod względem ilości
gospodarstw ekologicznych, ustępując jedynie Małopolsce (2124 gospodarstwa). Rozwojowi rolnictwa
ekologicznego w województwie sprzyjają warunki, jakie wyznaczają: mało zanieczyszczone środowisko,
wsparcie finansowe w formie dotacji do powierzchni upraw ekologicznych oraz wzrost zapotrzebowania
na żywność wysokiej jakości.

Rolnictwo ekologiczne


