
 235 

ROZDZIAŁ VII 
 

POWIERZCHNIA ZIEMI 
 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

 

 Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska, 

a obowiązek wykonywania okresowych badań gleby i ziemi należy do zadań starosty. 

Starosta jest zobowiązany także do prowadzenia rejestru zawierającego informacje o terenach, 

na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem 

obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę. Rejestr powinien być corocznie 

aktualizowany. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska prowadzą okresowe badania gleb, 

stosownie do swoistych potrzeb danego regionu. 

Podstawą do przeprowadzenia oceny jakości gleb jest rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 

Określono w nim wartości dopuszczalne stężeń substancji organicznych i nieorganicznych w glebie 

lub ziemi. Za glebę zanieczyszczoną uznano taką, w której stężenie co najmniej jednej substancji 

przekracza wartość dopuszczalną, o ile nie wynika ono z naturalnie wysokiej zawartości tej substancji 

w glebie. 

 

Według rozporządzenia gleby zostały podzielone na trzy grupy: 

1) grupa A: 

a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na 

podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne, 

b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody;  

2) grupa B – grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami  

i gruntów pod rowami; grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także 

grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków 

kopalnych oraz terenów komunikacyjnych; 

3) grupa C – tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne. 

 
1. Rolnictwo w województwie podkarpackim 
 

1.1. Rolnictwo w Polsce na tle Unii Europejskiej 
 

Obszary wiejskie zajmują aktualnie 93,4% powierzchni Polski. Wśród krajów UE tylko 

Francja, Hiszpania i Niemcy dysponują większym niż Polska areałem użytków rolnych. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że obszar wiejski według GUS oznacza terytorium pozostające poza granicami 

administracyjnymi miast, odmiennie niż w Unii Europejskiej, gdzie o podziale decyduje gęstość 
zaludnienia.  

Rolnictwo polskie zachowało tradycyjny charakter, a gospodarstwa rolne w większości 

prowadzą produkcję wielokierunkową, stosując metody ekstensywne. Zużycie nawozów mineralnych 

(NPK) pod zbiory w 2004 roku wynosiło średnio 91,0kg/1ha (od 138,0kg/ha NPK na 1ha użytków 

rolnych w woj. pomorskim do 55,2kg w woj. podkarpackim). Pestycydów zużywa się w Polsce 

kilkakrotnie mniej niż w krajach UE-15, tj.0,55 kg/ha gruntów ornych i sadów. Produkcja zwierzęca 

jest ekstensywna i opiera się głównie na własnej bazie paszowej. Ze względu na niską intensywność 
produkcji, rolnictwo nie wpłynęło znacząco na przekształcenie środowiska i krajobrazu. Walory 

przyrodnicze obszarów wiejskich, w połączeniu z dużymi zasobami siły roboczej, tworzą warunki do 

rozwoju pracochłonnych kierunków produkcji rolnej, w tym rolnictwa ekologicznego. Jakość 
ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz bogactwo różnorodności biologicznej należą 
do jednych z najlepszych wśród krajów Unii Europejskiej. 

Województwo podkarpackie na większości swojego obszaru ma dobre warunki naturalne dla 

rozwoju rolnictwa, w tym również ekologicznego.  
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Warunki glebowe i struktura agrarna rolnictwa w województwie podkarpackim 

 
Ekologiczno-produkcyjne właściwości gleb ornych zależą głównie od zwięzłości (składu 

mechanicznego) skały glebotwórczej. Gleby dzielimy na sześć klas bonitacyjnych. Gleby zaliczone do 

klas I, II i III są najlepszymi gruntami ornymi, są to gleby średniozwięzłe, zasobne w próchnicę 
(lessowe, pyłowe i gliniaste). Klasę IV stanowią gleby średniej jakości. Do klas V i VI zaliczane są 
grunty piaskowe, najmniej przydatne do uprawy roślin. Uważa się, że grunty orne klasy VI 

kwalifikują się przede wszystkim do zalesienia, zaś grunty klasy V znajdujące się na pograniczu klasy 

VI powinny być zalesiane ze względu na małą produktywność i dużą podatność na degradację. 
Województwo podkarpackie posiada korzystne warunki do produkcji rolnej. Jego 

niewątpliwym atutem jest niewielka urbanizacja. Udział gleb bardzo dobrych i dobrych stanowi ok. 

30% (kl. I – kl. III), a najwięcej bo 43% gleb to IV, średnia klasa bonitacyjna. Najbardziej urodzajne 

gleby - czarnoziemy, występują w okolicach Jarosławia, Przemyśla i Przeworska, natomiast  

w dolinach Wisły, Sanu i Wisłoka – mady. Czynnikiem obniżającym jakość gleb jest znaczne ich 

zakwaszenie i ok. 71% ich areału wymaga intensywnego wapnowania. Nie stwierdzono w woj. 

podkarpackim zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo, co stwarza korzystne warunki do 

produkcji zdrowej żywności. 

Z uwagi na warunki społeczno-gospodarcze występujące w przeszłości, rolnictwo 

województwa podkarpackiego posiada własną specyfikę, wyróżniającą się przede wszystkim dużym 

rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. 

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych w województwie jest bardzo duże, gospodarstwa drobne (2-5ha)  

i karłowate (do 2ha) stanowią ponad cztery piąte ogólnej liczby. Znaczne zróżnicowanie warunków 

przyrodniczo-glebowych przekłada się na możliwości rozwojowe poszczególnych gmin, zwłaszcza  

w odniesieniu do produkcji rolniczej. 
 

Wykres 7.1 Klasy bonitacyjne gleb użytkowanych rolniczo (dane GUS) 
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Użytki rolne w woj. podkarpackim w 2005 roku stanowiły 42,5% powierzchni ogólnej  

i prawie 96% użytków rolnych należało do sektora prywatnego. Przeciętna powierzchnia użytków 

rolnych gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wynosiła 3,6 ha 

(w kraju 7,6 ha). Pod względem powierzchni użytków rolnych województwo podkarpackie zajmowało 

wg stanu na koniec 2005 roku 10 miejsce. Dużą powierzchnię użytków rolnych stanowiły pastwiska 

trwałe (4 miejsce w kraju). 

W tabeli nr 7.1. przedstawiona została struktura użytków rolnych w województwie podkarpackim.  

Z zestawienia wynika, że ponad połowę użytków rolnych stanowią w województwie grunty orne 

(65,32% powierzchni całkowitej), a łąki i pastwiska trwałe to ok. 30% powierzchni. 
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Tabela 7.1. Struktura użytków rolnych w województwie podkarpackim w 2005r (dane GUS) 

 

 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

geodezyjna 

(ha) 

Powierzchnia 

(%) 

Grunty orne 640 211 65,31 

Sady 12 681 1,29 

Łąki trwałe 119 514 12,19 

Pastwiska trwałe 156 144 15,93 

Grunty rolne zabudowane 42 982 4,38 

Grunty pod stawami i rowami 8 852 0,90 

Razem 980 384 100 

 

 

Województwo podkarpackie znajduje się w grupie województw, w których głównie  

w gospodarstwach indywidualnych jest duża powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach ornych.  

W tabeli nr 7.2. przedstawiono wielkości powierzchni odłogów i ugorów w województwie oraz  

w kraju na gruntach ornych w 2000 roku oraz w 2004 i 2005 roku. 

 
 
Tabela 7.2. Powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach ornych w województwie podkarpackim na tle 

Polski (stan w czerwcu, dane GUS) 

 
2000 2004 2005 

 
ogółem 

w tym 

gospod. 

indywid. 

 
ogółem 

w tym 

gospod. 

indywid. 

 
ogółem 

w tym 

gospod. 

indywid. 

 

 

Wyszczególnienie 
w  tys. ha 

% pow. 

ogólnej 

gruntów 

ornych w  tys. ha 

% pow. 

ogólnej 

gruntów 

ornych w  tys. ha 

% pow. 

ogólnej 

gruntów 

ornych 

Województwo 

podkarpackie 
140,7 94,0 21,8 113 91,4 21,2 90,8 70,6 18,1 

Polska 1668,2 777,6 11,9 1399,2 1030,1 11,0 1028,6 713,7 8,4 

 

 

Z zestawienia w tabeli wynika, że w 2000 roku powierzchnia ugorów i odłogów na użytkach 

rolnych w województwie wynosiła 140,7 tys. ha, co stanowiło 21,8% ogólnej powierzchni gruntów 

ornych i stawiało województwo na trzecim miejscu w kraju pod tym względem po woj. lubuskim  

i śląskim. Ponad połowa powierzchni odłogów i ugorów w 2000 roku w województwie (66,8%) 

dotyczyła gospodarstw indywidualnych. W 2004 roku sytuacja w tym zakresie w województwie nie 

uległa istotnym zmianom.  

W 2005 roku w porównaniu do 2000 roku powierzchnia całkowita ugorów i odłogów na 

gruntach ornych Polski zmniejszyła się prawie o połowę, do poziomu 61,6% całkowitej powierzchni  

z 2000 roku, a w województwie podkarpackim do 64,5%. Ponieważ ogólnie w kraju zagospodarowano 

dużą powierzchnię odłogów i ugorów, województwo podkarpackie pomimo zmniejszenia powierzchni 

tego rodzaju gruntów znalazło się w 2005 roku na pierwszym miejscu w kraju, obok województwa 

lubuskiego (17,0%) i śląskiego (16,4%), osiągając 18,1% powierzchni ugorów i odłogów na 

całkowitej powierzchni gruntów ornych województwa, przy średniej w kraju wynoszącej 8,4%. Do 

zmniejszenia powierzchni niezagospodarowanych gruntów ornych w dużej mierze przyczyniły się 
prawdopodobnie dotacje pieniężne, z jakich po wejściu do Unii Europejskiej mogą korzystać rolnicy. 

W warunkach podkarpackiego rozdrobnionego rolnictwa scalenia gruntów są najbardziej sprawnym 

instrumentem dokonywania przemian w strukturze agrarnej i w tworzeniu racjonalnie 

ukształtowanych gospodarstw rolnych. 
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1.2. Rolnictwo ekologiczne 

 
Rolnictwo ekologiczne jest to system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji 

roślinnej i zwierzęcej w ramach gospodarstwa, bazujący na środkach naturalnych, nieprzetworzonych 

technologicznie. Poprzez aktywizację przyrodniczych mechanizmów produkcyjnych w gospodarstwie 

zapewnia ono trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną 
produktów rolniczych. Jest to system zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym  

i społecznym. Nie obciąża bowiem środowiska w stopniu większym niż naturalne ekosystemy, jest w 

stanie uniezależnić się znacznie od nakładów zewnętrznych oraz umożliwia rozwój wsi i rolnictwa 

jako kategorii społecznych i kulturowych. 

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce odbywa się w sposób bardzo dynamiczny.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku podjęcie działalności w zakresie rolnictwa 

ekologicznego zgłosiło 3 139 nowych producentów, w tym 27 zamierzało podjąć działalność w 

zakresie przetwórstwa. Na podstawie wykazów producentów w rolnictwie ekologicznym 

przekazanych do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przez 

upoważnione jednostki certyfikujące obliczono, że w 2004 roku było ogółem 3760 producentów 

prowadzących produkcję rolną metodami ekologicznymi oraz 55 przetwórców takiej żywności.  

W pierwszym półroczu 2005 roku nastąpił więc 83% wzrost w stosunku do roku 2004 liczby 

producentów rolnych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi. 

Największą liczbę zgłoszeń w zakresie ekologicznej produkcji rolnej w pierwszym półroczu 

2005 roku odnotowano w województwie podkarpackim (409 nowych zgłoszeń). Pod względem 

wielkości powierzchni gospodarstw, jakie deklarowali producenci w zgłoszeniach złożonych  

w I półroczu 2005 r. przeważały gospodarstwa małe, do 5 ha. Ich liczba nieznacznie wzrosła w 

stosunku do 2004 roku i stanowiła blisko 25% wszystkich gospodarstw.  

Produkcja żywności ekologicznej w woj. podkarpackim już od kilku lat cieszy się dużym 

zainteresowaniem ze strony rolników. W 2004 roku woj. podkarpackie znalazło się w grupie trzech 

województw o największej zajmowanej powierzchni tego rodzaju gospodarstw – 15 067,2ha  

(2 miejsce w kraju), obejmujących łącznie gospodarstwa z certyfikatem i będących w trakcie 

przestawiania produkcji. Powierzchnia gospodarstw w trzech województwach (zachodnio-pomorskim, 

podkarpackim i warmińsko-mazurskim) stanowiła 41,3% ogólnej powierzchni zajmowanej przez 

wszystkie gospodarstwa w kraju w 2004 roku. Szczegółowe informacje dotyczące powierzchni 

gospodarstw ekologicznych z certyfikatem i w trakcie przestawiania w poszczególnych 

województwach przedstawiono na wykresie nr 7.2.  

Według stanu na koniec 2004 roku w woj. podkarpackim zarejestrowane 193 gospodarstwa 

posiadały certyfikat zgodności (4 miejsce w kraju), a w okresie przestawiania produkcji rolnej było 

237 gospodarstwa (3 miejsce w kraju). Ponadto działały 3 przetwórnie żywności wyprodukowanej 

metodami ekologicznymi. Wśród gospodarstw będących w trakcie przestawiania, 67 gospodarstw 

znajdowało się w drugim roku przestawiania, a więc w 2005 roku mogło już uzyskać certyfikat 

zgodności. 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna w województwie stwarza dobre warunki do rozwoju zdrowej 

żywności oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Istnieje jednak problem w zakresie efektywności 

gospodarowania z uwagi na uwarunkowania demograficzne, ponieważ 60% ludności województwa to 

ludność wiejska. Dominujące małe gospodarstwa uniemożliwiają utrzymanie się rolników tylko z 

pracy w swoim gospodarstwie rolnym, dlatego też, wykorzystując walory przyrodnicze  

i środowiskowe województwa rozwija się na obszarach wiejskich równocześnie z rozwojem 

gospodarstw ekologicznych - turystyka wiejska i agroturystyka. Dobrze zachowana różnorodność 
biologiczna, niski poziom chemizacji rolnictwa i dobry stan środowiska naturalnego zwiększają 
atrakcyjność obszarów wiejskich jako miejsc zamieszkania i wypoczynku. 
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Wykres 7.2. Powierzchnia gospodarstw ekologicznych z certyfikatem i w trakcie przestawiania według 

województw w 2004r. (dane GUS) 
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2. Stan gleb użytkowanych rolniczo w województwie podkarpackim na podstawie badań 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie 

 
(Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie) 

 

 Gleba stanowi podstawowy nieodnawialny element lądowego środowiska przyrodniczego 

(agrosystemu), który charakteryzuje się określonymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i 

biologicznymi ukształtowanymi pod wpływem naturalnego procesu glebotwórczego oraz rolniczej i 
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pozarolniczej działalności człowieka. Właściwości te znajdują się w stanie określonej równowagi, 

która może ulegać zmianom pod wpływem tej działalności. 

Ze względu na nieodnawialny charakter, gleba powinna stanowić przedmiot szczególnej ochrony, a 

rozmiary i kierunki zmian zachodzących w środowisku glebowym powinny być poddawane stałemu 

monitorowaniu. 
Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89/2000) oraz jej nowelizacje z 2004 i 2005 roku 

(Dz.U. Nr 91/2004 i Dz.U. Nr 249/2005) określają kompetencje Okręgowej Stacji Chemiczno-

Rolniczej w Rzeszowie w zakresie badań gleb, nawozów i płodów rolnych dla potrzeb doradztwa i 

monitoringu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Badania środowiska glebowego dotyczą głównie oceny agrochemicznej gleby (badanie 

odczynu – pH gleby i zawartości przyswajalnych form: P2O5, K2O, Mg, mikroelementów: B, Cu, Mn, 

Zn, Fe oraz metali ciężkich) pozwalającej na bieżąco śledzić zachodzące w niej zmiany. 

Systematycznie rosnąca od 4 lat ilość analiz wskazuje na zainteresowanie rolników i władz 

samorządowych problemami produkcji i ochrony środowiska. W latach 2002 – 2005 Okręgowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie objęła badaniami powierzchnię 84 620 ha gleb użytkowanych 

rolniczo w województwie podkarpackim. Łącznie przebadano 62 690 prób określając w nich odczyn 

(pH) i zawartość P2O5, K2O, Mg. Ocena tak dużej ilości analiz potwierdza smutną prawdę, że ilość 
gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych wymagających wapnowania w województwie praktycznie się nie 

zmniejsza, a ponadto postępuje zubożenie gleb w fosfor i potas. Wyniki badań odczynu i zasobności w 

P2O5, K2O, Mg z lat 2002 – 2005 ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne. 
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Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie dysponuje kadrą i dobrze wyposażonym 

laboratorium, dzięki czemu oprócz działań na rzecz rolnictwa prowadzi badania monitoringowe 

związane z ochroną środowiska zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 1999 

– 2003 realizowany był program umożliwiający badania gleby i płodów rolnych na zawartość metali 

ciężkich w wybranych gminach. Z uwagi na stosunkowo małą ilość badań w 2-ch ostatnich latach na 

zawartość metali ciężkich, ocenę zawartości tych pierwiastków oparto o badania z w/w lat, co 

zamieszczono w formie tabelarycznej w dalszej części opracowania. Od roku 1997 do chwili obecnej 
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realizowane są dwa inne programy monitoringowe zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi: 

♦ monitoring azotu mineralnego w glebie, 

♦ monitoring stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód gruntowych. 

 

Wszystkie oznaczenia przeprowadzono w oparciu o metodyki obowiązujące w Stacjach 

Chemiczno-Rolniczych: 

♦ odczyn gleby metodą potencjometryczną, 
♦ zawartość P2O5, K2O metodą Egnera-Riehma, w której ekstraktem jest mleczan wapnia, 

♦ zawartość magnezu i metali ciężkich metodą absorbcji spektrometrii atomowej, 

♦ zawartość N-mineralnego określono analizatorem azotu FIAStar 5000. 

 
Uzyskane wyniki badań odniesiono (oceniono) do obowiązujących liczb granicznych (norm): 

� odczyn gleby     PN-ISO 10390, 

� zawartość przyswajalnego fosforu   PN-R-04023, 

� zawartość przyswajalnego potasu   PN-R-04022, 

� zawartość przyswajalnego magnezu   PN-R-04020, 

� zawartość metali ciężkich    Dz.U. Nr 37/2002. 

 

Odczyn gleb 
Zakwaszenie gleb uprawnych jest pierwotnym czynnikiem ograniczającym ich produktywność, 
zarówno w świecie jak i województwie podkarpackim. Kationy kwaśne (wodór, glin, mangan), 

zwłaszcza glin wywierają toksyczny wpływ na rośliny uprawne, który przejawia się redukcją wzrostu i 

wielkości systemu korzeniowego. Jednocześnie w glebie zachodzą intensywnie procesy uwsteczniania 

przyswajalnych związków fosforu i zmniejszenia zawartości kationów zasadowych. 

 
Wapnowanie jest rolniczym sposobem kontroli nadmiaru kwaśnych kationów w glebach 

uprawnych. Zabieg ten powinien być prowadzony w taki sposób, aby stworzyć roślinie odpowiednie 

warunki do wzrostu poprzez: 

� eliminację toksycznego glinu w glebie, 

� zwiększenie przyswajalności składników mineralnych (głównie fosforu i mikroelementów), 

� poprawę gospodarki azotem, 

� poprawę warunków wodno-powietrznych gleby, 

� poprawę warunków fizycznych gleby. 

Wapnowanie oprócz znaczenia produkcyjnego przejawiającego się wielkością przyrostu plonu 

ma jeszcze inny wymiar, a mianowicie: 

� poprzez lepsze wykorzystanie przez rośliny składników mineralnych zastosowanych w nawozach 

ogranicza przenikanie (wymywanie) szczególnie azotu i fosforu do wód gruntowych, 

� ogranicza mobilność i przyswajalność przez rośliny pierwiastków metali ciężkich wpływając 

dodatnio na jakość konsumpcyjną i technologiczną płodów rolnych. 

Jak wynika z badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie prawie 70% gleb 

użytkowanych w województwie podkarpackim charakteryzuje się silnym zakwaszeniem (pH<5,5). 

Na tak wysoki poziom zakwaszenia w województwie mają wpływ: 

� czynniki naturalne (rodzaj skały macierzystej, klimat), 

� działalność gospodarcza człowieka (kwaśne nawozy, środki ochrony roślin, przemysł), 

� zaniedbania w sferze wapnowania. 

 Zakwaszenie gleby jest jednym ze wskaźników jej chemicznej degradacji. Dlatego też 
systematyczne monitorowanie gleb pod względem ich zakwaszenia oraz przeciwdziałanie tym 

procesom jest niezwykle ważnym problemem ekologicznym. 
Trudno jednoznacznie określić regiony województwa, w których udział gleb kwaśnych jest 

najniższy. Bez względu na położenie fizjograficzne i rodzaj skały macierzystej, z której gleby 

powstały od 60 – 90% użytków rolnych cechuje kwaśny odczyn i wymagają one wapnowania 

dawkami w zależności kategorii agronomicznej od 2,5 – 4,5 t CaO/ha. 
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Tabela 7.3. Odczyn gleb podkarpacia określony na podstawie badań z lat 2004 – 2005 wykonanych przez 
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie. 

 

Odczyn gleb - % Potrzeby wapnowania - % 

Lp. Powiat 

Powierz. 

przeba-

dana 

/ha/ 

 

Ilość 
prób 

/szt./ 

Ilość 
gospo-
darstw 

bardzo 

kwaśny, 

kwaśny 

lekko 

kwaśny 

obojętny, 

zasadowy 

konieczne, 

potrzebne 

wskaza-

ne 

ograni-

czone, 

zbędne 

1 bieszczadzki 1 523 658 81 92 5 3 91 5 4 

2 brzozowski 1 046 1 919 297 80 11 9 80 5 15 

3 jarosławski 7 259 5 433 815 68 20 12 67 11 22 

4 jasielski 1 347 1 778 334 75 16 9 73 10 17 

5 kolbuszowski 871 1 354 188 80 15 5 72 10 18 

6 krośnieński 3 093 2 853 431 77 14 9 73 11 16 

7 leski 1 880 1 575 266 83 8 9 82 6 12 

8 leżajski 3 449 2 066 283 72 17 11 68 11 21 

9 lubaczowski 7 131 3 919 515 66 21 13 60 13 27 

10 łańcucki 1 068 1 251 214 52 26 22 51 14 35 

11 mielecki 2 310 2 137 407 68 19 13 64 11 25 

12 przemyski 4 048 2 373 314 64 20 16 63 12 25 

13 przeworski 2 874 2 787 433 57 24 19 59 14 27 

14 
ropczycko-

sędzisz. 
2 158 2 274 318 55 24 21 53 12 35 

15 rzeszowski 3 066 3 022 495 70 18 12 65 11 24 

16 sanocki 3 845 1 794 266 71 13 16 66 10 24 

17 strzyżowski 903 1 552 225 68 17 15 67 10 23 

18 dębicki* 243 502 80 71 13 16 67 8 25 

19 niżański** 803 1 322 192 74 19 7 59 14 27 

20 stalowowolski
** 

575 932 163 61 20 19 55 11 34 

21 tarnobrzeski** 309 414 96 63 21 16 55 14 31 

X 
Ogółem 

województwo 49 801 41 915 6 413 70 17 13 66 11 23 

  *  
- na podstawie badań z 2004r. OSChR Kraków 

** - na podstawie badań OSChR Kielce 

 

� Zawartość przyswajalnych form makroskładników 
Składniki pokarmowe roślin występują w glebach w zróżnicowanych ilościach i formach. 

Odpowiednia zasobność gleb decyduje o wielkości plonów, ale także o prawidłowym składzie 

chemicznym roślin. 

Monitorowanie zawartości składników mineralnych w glebach ma więc kluczowe znaczenie dla 

prawidłowego żywienia roślin i wpływa bezpośrednio na jakość uzyskiwanych produktów. 

Systematyczne śledzenie zmian zasobności gleb w przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe 

pozwala zapobiegać wyczerpaniu niezbędnych biogenów i tym samym zachować żyzność gleby, jak 

również zapobiega skażeniu środowiska w przypadku nadmiernego, niekontrolowanego nawożenia. 

 

� Zawartość przyswajalnego fosforu 
W przeprowadzonych w dwóch ostatnich latach badaniach (prawie 42 000 prób) stwierdzone ilości 

fosforu przyswajalnego wahały się od 1,0 – 56,0 mg P2O5/100 g gleby, przy czym ponad 50% 

badanych gleb wykazywała zawartość poniżej 10 mg P2O5/100 g gleby (tj. zawartość bardzo niska i 
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niska). Gleby o zawartości wysokiej i bardzo wysokiej stanowiły około 27% ogółu badanych gleb. 

Wpływ na to miały głównie dane z powiatów: Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, 

gdzie dominują gleby zaliczane do najwyższych klas bonitacyjnych. 

 

� Zawartość przyswajalnego potasu  
Najuboższe w potas są przede wszystkim gleby lekkie oraz organiczne. 

Wyniki przeprowadzonych badań w latach 2004 – 2005 wykazują, że około 50% gleb użytkowanych 

rolniczo charakteryzuje się niską i bardzo niską zasobnością w potas. Gleby zasobne (o wysokiej i 

bardzo wysokiej zawartości potasu) stanowią 23% użytków rolnych. Podobnie jak w przypadku 

fosforu, dał się zauważyć znacznie większy udział gleb ubogich w potas przyswajalny w północno-

wschodniej części województwa oraz w powiatach: bieszczadzkim i leskim. 

 

� Zawartość przyswajalnego magnezu 
Magnez jest jednym z podstawowych biopierwiastków, którego zawartość w glebie wynosi 0,05 – 

0,6%, z czego udział form łatwo rozpuszczalnych nie przekracza zwykle 3%. Średnia zawartość 
magnezu w regionie objętym badaniami wynosiła 7,5 mg Mg/100 g gleby przy wahaniach od 1,0 – 

23,5 mg/100 g gleby. Badania wykazały stosunkowo niewielki udział gleb ubogich w magnez – 20%, 

przy czym spośród regionów województwa objętych badaniami monitoringowymi najwyższy udział 

gleb wykazujących niską i bardzo niską zasobność w magnez stwierdzono w północnej i środkowej 

części województwa. 

 
Tabela 7.4. Zawartość przyswajalnych form P2O5, K2O, Mg w % UR na podstawie badań z lat 2004 – 

2005 podano w zestawieniu tabelarycznym. 

 

% udział gleb o zawartości 

Fosfor Potas Magnez 

Lp. Powiat 

b. niska,  

niska 
średnia 

wysoka, 

b. wysoka 

b. niska,  

niska 
średnia 

wysoka, 

b. wysoka 

b. niska,  

niska 
średnia 

wysoka, 

b. 
wysoka 

1 bieszczadzki 93 4 3 61 16 23 19 13 68 

2 brzozowski 70 16 14 49 25 26 11 18 71 

3 jarosławski 31 25 44 46 29 25 16 17 67 

4 jasielski 66 15 19 45 30 25 7 12 81 

5 kolbuszowski 43 25 32 71 16 13 40 21 39 

6 krośnieński 76 11 13 51 28 21 7 7 86 

7 leski 85 5 10 62 20 18 7 11 82 

8 leżajski 43 27 30 56 25 19 42 16 42 

9 lubaczowski 35 28 37 45 34 21 51 26 23 

10 łańcucki 29 22 49 42 29 29 14 17 69 

11 mielecki 50 19 31 43 27 30 13 10 77 

12 przemyski 46 25 29 32 29 39 9 16 75 

13 przeworski 40 26 34 58 29 13 18 24 58 

14 
ropczycko-

sędzisz. 
39 21 40 57 26 17 29 26 45 

15 rzeszowski 47 23 30 44 32 24 22 19 59 

16 sanocki 84 7 9 49 27 24 3 4 93 

17 strzyżowski 56 20 24 56 26 18 34 23 43 

18 dębicki* 58 17 25 58 25 17 30 19 51 
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19 niżański** 83 11 6 60 22 18 21 17 62 

20 stalowowolski** 76 12 12 55 21 24 27 10 63 

21 tarnobrzeski** 73 14 13 51 24 25 15 13 72 

X 
Ogółem 

województwo 58 18 24 51 26 23 21 16 63 

  *  
- na podstawie badań z 2004r. OSChR Kraków 

** - na podstawie badań OSChR Kielce 

 

� Zawartość metali ciężkich 
Z uwagi na stosunkowo małą ilość badań gleby na zawartość metali ciężkich w latach 2004 – 2005 

ocenę zawartości tych pierwiastków w glebach Podkarpacia należy oprzeć o badania monitoringowe 

prowadzone w latach 1999 – 2003 na zlecenie MRiRW. Czas neutralizacji metali ciężkich w 

środowisku glebowym jest bardzo długi, a niektóre wcale nie ulegają rozpadowi i stwierdzone stany w 

wymienionym okresie odzwierciedlają faktyczna ich zawartość w środowisku glebowym. 

W badaniach monitoringowych szczególną uwagę zwrócono na oznaczenia zawartości pierwiastków 

śladowych, których nadmierna kumulacja może powodować zanieczyszczenia gleb, a następnie 

niepożądane zmiany w składzie chemicznym uprawianych roślin. Odnosi się to do takich 

pierwiastków jak: kadm, ołów, nikiel, arsen, a także cynk i miedź, które w niewielkich ilościach są 
niezbędne w przebiegu wielu procesów metabolicznych, ale w określonych warunkach mogą być 
szkodliwe dla zdrowia. 

 

� Kadm 
Kadm nie jest składnikiem niezbędnym dla organizmów żywych. Nawet niewielkie jego ilości mogą 
być toksyczne dla ludzi i zwierząt. Pierwiastek ten jest pobierany wyjątkowo łatwo, zarówno przez 

system korzeniowy jak i liście. Kwaśny odczyn gleby (pH poniżej 6,5) wpływa na zwiększoną 

fitoprzyswajalność kadmu nawet przy jego naturalnej zawartości w glebie. W badaniach 

monitoringowych (lata 1999 – 2003) stężenie kadmu wahało się od 0,13 do 0,56 mg/kg przy średniej 

zawartości kształtującej się na poziomie około 0,30 mg/kg. 

Ocena stopnia zanieczyszczenia badanych gleb kadmem wskazuje, że niemal 100% miało naturalną 
zawartość tego pierwiastka. Gleby te bez żadnych ograniczeń mogą być przeznaczone pod wszystkie 

uprawy rolnicze i ogrodnicze w warunkach uregulowanego odczynu (pH). 

 

� Ołów 
Znaczenie ołowiu dla normalnego rozwoju roślin i zwierząt nie zostało dotychczas potwierdzone. 

Pierwiastek ten stanowi jednak duże zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na jego dużą 
mobilność i przyswajalność w kwaśnym środowisku glebowym. 

Stwierdzono wyraźne zróżnicowanie zawartości ołowiu w zależności od jednostki fizjograficznej i 

rodzaju gleby. Gleby wytworzone z utworów piaszczystych charakteryzują się niższym poziomem 

zawartości ołowiu. Średnia zawartość tego składnika w badanych glebach województwa kształtuje się 
na poziomie około 21 mg/kg i nie przekracza zawartości normatywnych charakterystycznych dla gleb 

lekkich i średniozwięzłych. 

 

� Miedź 
Miedź jest jednym z najważniejszych mikroelementów w żywieniu roślin, zwierząt i ludzi. Zarówno 

niedobór jak i nadmiar powoduje zaburzenia różnych procesów fizjologicznych. Jednym z 

podstawowych źródeł zanieczyszczenia gleb tym pierwiastkiem jest przemysł oraz środki ochrony 

roślin i stosowane odpady do użyźniania gleb. 

Średnia zawartość miedzi w glebach województwa podkarpackiego jest silnie zróżnicowana, zależnie 

od rodzaju gleby i mieści się w przedziale od 5,8 mg/kg w glebach wytworzonych z piasków do 17,4 

mg/kg na niektórych glebach wytworzonych z glin. Biorąc pod uwagę stosunkowo niskie zawartości 

miedzi w glebach podkarpacia można stwierdzić, że pierwiastek ten nie stanowi obecnie zagrożenia 

dla środowiska rolniczego. 
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� Nikiel 
Fizjologiczna rola niklu nie jest jednoznacznie potwierdzona. W ilościach nadmiernych może 

natomiast oddziaływać toksycznie na rośliny, zwierzęta i człowieka doprowadzając do różnych stanów 

patologicznych. 

Średnie zawartości niklu w powierzchniowych poziomach gleb są znacznie zróżnicowane w 

zależności od rodzaju skały macierzystej i składu granulometrycznego. W glebach piaszczystych 

(Kotlina Sandomierska) średnie zawartości niklu kształtują się na poziomie 7,0 mg/kg, a w glebach 

gliniastych około 25,0 mg/kg. Maksymalna zawartość niklu stwierdzona w badaniach (43,3 mg/kg) 

była znacznie mniejsza od przyjętej za dopuszczalną dla gleb użytkowanych rolniczo. 

 
� Cynk 
Cynk jest jednym z najważniejszych metali spełniających niezwykle ważne funkcje fizjologiczne w 

roślinach oraz organizmach zwierzęcych. W warunkach niedoboru mogą pojawiać się silne schorzenia 

ludzi (skórne, alergiczne, miażdżycowe), ale nadmiar tego pierwiastka może prowadzić do zmian 

nowotworowych. Źródłem nadmiernych ilości cynku dla człowieka mogą być rośliny uprawne 

pobierające i kumulujące w nadmiernych ilościach ten pierwiastek. Toksyczność cynku dla 

organizmów żywych jest znacznie mniejsza aniżeli kadmu lub ołowiu.  

W wyniku przeprowadzonych badań monitoringowych stwierdzono, że średnia zawartość cynku 

wynosi 58,4 mg/kg gleby przy wahaniach od 16,6 mg/kg w glebach Kotliny Sandomierskiej do 142,8 

mg/kg w zwięzłych glebach Pogórza Środkowobeskidzkiego. Stwierdzone zawartości cynku w 

glebach objętych badaniami w latach 1999 – 2003 są zbliżone do zawartości stwierdzonych w latach 

1992 – 1997 i nie stanowią większego ograniczenia dla produkcji rolnej. 

  

� Arsen 
Arsen należy do grupy najniebezpieczniejszych pierwiastków śladowych. Jego włączenie do łańcucha 

troficznego może stanowić zagrożenie zwłaszcza dla ludzi, gdyż może on wywoływać choroby 

nowotworowe. 

W odniesieniu do arsenu brak jest ustaleń dotyczących dopuszczalnej zawartości tego pierwiastka w 

glebach użytkowanych rolniczo; najczęściej podawana w literaturze rolniczej jest wartość 20,0 mg/kg 

gleby. 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że średnia zawartość arsenu w badanych glebach kształtuje się na 

poziomie 1,21 mg/kg i jest znacznie mniejsza od podawanej w literaturze wartości. 

 
Tabela 7.5. Zawartość metali ciężkich w glebach województwa podkarpackiego na podstawie badań 

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie w latach 1999 – 2003. 

 

Zawartość w mg/kg p.s.m gleby 

Kadm Ołów Miedź Nikiel Cynk Arsen 
Jednostka 

fizjograficzna 

Rodzaj 

gleby 
Zakres Śr. Zakres Śr. Zakres Śr. Zakres Śr. Zakres Śr. Zakres Śr. 

piaski 0,20-0,36 0,29 
13,3-
21,3 

16,7 3,3-11,6 5,8 3,3-14,4 7,0 16,6-58,9 34,9 0,20-0,87 0,50 

gliny 0,13-0,53 0,32 8,6-34,9 21,5 6,6-28,9 17,4 5,6-43,3 10,0 
32,6-

104,8 
66,4 0,02-3,57 1,78 

Kotlina 
Sandomierska 

pyły 0,13-0,49 0,26 
12,3-

24,9 
18,1 3,9-17,9 9,7 3,9-23,9 12,4 20,9-89,9 43,0 0,03-3,99 1,26 

iły/pyły 0,16-0,49 0,29 
14,9-

33,3 
23,1 7,0-33,3 12,8 8,6-44,9 17,4 

35,0-

112,8 
61,7 0,03-7,36 2,04 Pogórze 

Środkowo-
beskidzkie 

gliny 0,23-0,50 0,37 
18,6-

33,0 
25,0 

13,0-

22,6 
16,4 

13,3-

40,0 
24,4 

51,2-

142,8 
73,0 0,95-3,62 1,71 

iły/pyły 0,29-0,30 0,30 
23,0-

26,6 
24,7 8,0-13,9 11,3 

14,3-

19,0 
16,2 49,5-77,9 65,6 0,03-1,70 0,99 

Beskidy 

Wschodnie 
gliny 0,26-0,33 0,29 

18,3-
19,6 

19,0 
12,6-
14,3 

13,5 
19,9-
31,3 

25,6 59,4-68,9 64,2 0,03-0,30 0,16 
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Mapa 7.1. Odczyn gleb województwa podkarpackiego na podstawie wyników badań OSChR w latach 

2004-2005. 
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Mapa 7.2. Potrzeby wapnowania gleb województwa podkarpackiego na podstawie badań OSChR w latach 

2004-2005 
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Mapa 7.3. Zawartość fosforu w glebach województwa podkarpackiego na podstawie badań OSChR w 

latach 2004-2005 
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Mapa 7.4. Zawartość potasu w glebach województwa podkarpackiego na podstawie wyników badań 

OSChR w latach 2004-2005 
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Mapa 7.5. Zawartość magnezu w glebach województwa podkarpackiego na podstawie wyników badań 

OSChR w latach 2004-2005 
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Wykonane w ramach badań oznaczenia fizykochemicznych właściwości gleb, ze szczególnym 

uwzględnieniem zakwaszenia (pH), zawartości przyswajalnych form P2O5, K2O, Mg oraz metali 

ciężkich dają podstawę do przedstawienia następujących wniosków: 

� województwo podkarpackie posiada największy w kraju odsetek gleb wymagających 

wapnowania, 

� w znacznej części województwa stopień zakwaszenia gleb i zubożenie w przyswajalny fosfor i 

potas przyjmuje znamiona degradacji chemicznej, 

� problemem dla produkcji rolnej w województwie nie jest zawartość metali ciężkich w glebie, 

która oscyluje wokół zawartości naturalnej, a nadmierne zakwaszenie, które zwiększa mobilność 
metali i umożliwia ich pobieranie przez rośliny nawet przy zawartościach naturalnych. 

 

3. Grunty zdewastowane i zdegradowane 

 
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

 

Zakres uszkodzenia gruntów określają dwa pojęcia: degradacja i dewastacja. Grunty 

zdegradowane to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa jedynie zmalała w wyniku 

pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska oraz działalności 

przemysłowej lub nieodpowiednio prowadzonej działalności rolniczej. Grunty zdewastowane to takie, 

które utraciły całkowicie wartość użytkową. Przeprowadzana rekultywacja gruntów zdegradowanych 

czy zdewastowanych przywraca gruntom wartość użytkową lub przyrodniczą.  
Brak jest przepisów prawnych, które zapewniałyby ochronę gleb przed ich nadmierną 

eksploatacją w ramach danego rodzaju użytkowania oraz skutecznie zabezpieczały naturalny potencjał 

produkcyjny gleb. Niewłaściwa agrotechnika, a także rolnicze wykorzystanie gleb już skażonych czy 

poddanych szkodliwym oddziaływaniom niebezpiecznych substancji np. emitowanych przez transport, 

mogą stwarzać zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Szczególnie ważne jest stosowanie dobrych praktyk 

rolniczych, dostosowanych do warunków przyrodniczych i konkretnych czynników antropopresji na 

danym terenie. Podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości 

eksploatacji gleb oraz zwrócenie uwagi na nieodwracalność degradacji zasobów glebowych 

przyczynić się może do ochrony tych gleb. 

 

W tabeli 7.6. przedstawiono wielkości powierzchni gruntów zdegradowanych  

i zdewastowanych w województwie podkarpackim, które wymagały rekultywacji oraz powierzchnie 

gruntów zrekultywowanych i zagospodarowanych w ciągu 2004 roku. Z zestawionych danych 

wynika, że przeważały w województwie grunty zdewastowane (98,03%), natomiast gruntów 

zdegradowanych było ok. 2%. Największe powierzchnie gruntów zdewastowanych i zdegradowanych 

w województwie powstało w wyniku działalności w zakresie górnictwa i kopalnictwa surowców 

innych niż energetyczne, głównie górnictwa siarkowego. W ciągu 2004 roku zrekultywowano  

w województwie podkarpackim ogółem największą w kraju powierzchnię gruntów wymagających 

rekultywacji (629ha). Zagospodarowano ogółem 559 ha gruntów (najwięcej w kraju), głównie na cele 

rolnicze (63,2%), a pozostałe na cele leśne.  

W 2005 roku zrekultywowano znacznie mniejszą powierzchnię gruntów wymagających rekultywacji 

(171 ha) i stanowiło to mniej niż 1/3 powierzchni gruntów zrekultywowanych w 2004 roku. 

Województwo podkarpackie znalazło się w skali kraju dopiero na drugiej pozycji (po woj. 

wielkopolskim) zarówno pod względem powierzchni gruntów zrekultywowanych jak  

i zagospodarowanych na cele rolnicze lub leśne. Należy zwrócić uwagę, że woj. wielkopolskie 

posiadało w 2005 roku największą w kraju powierzchnię gruntów zdewastowanych (10 331 ha), 

podczas gdy w woj. podkarpackim takich gruntów było jedynie 2 513 ha (13 miejsce w kraju). 
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Tabela 7.6. Grunty zdewastowane i zdegradowane w województwie podkarpackim na tle kraju w latach 

2004 - 2005 (dane GUS) 

 

Grunty wymagające 

rekultywacji 

(ha) 

Grunty w ciągu roku 

(ha) 

zrekultywowane zagospodarowane 

w tym na cele w tym na cele 

Region Rok 

ogółem 
zdewasto- 

wane 

zdegrado- 

wane ogółem 
rolnicze leśne 

ogółem 
rolnicze leśne 

2004 2 691 2 638 53 629 412 217 559 353 206 województwo 

podkarpackie 2005 2 573 2 513 60 171 103 29 152 88 25 

2004 67 550 62 053 5 497 2 342 1 165 692 1 618 880 570 
Polska 

2005 64 978 59 346 5 632 1 861 583 633 1 132 374 25 

 

 

4. Rekultywacja terenów posiarkowych 
 

Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu jest Przedsiębiorstwem Państwowym 

wydzielonym ze struktury KiZPS „Siarkopol”. Jej podstawowym zadaniem jest likwidacja zakładów 

górniczych i zagospodarowanie zbędnego majątku. 

Z dniem 31 grudnia 2004r. decyzją Ministra Skarbu Państwa Nr. 76 z dn. 15.12.2004r. 

dokonano połączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Kopalnia Siarki „Machów”  

w Tarnobrzegu, Kopalni Siarki „Grzybów” w Rzędowie oraz Przedsiębiorstwa Rekultywacji Terenów 

Górniczych „Jeziorko” w Tarnobrzegu. Przedsiębiorstwo utworzone w wyniku połączenia 

przedsiębiorstw funkcjonuje pod nazwą Kopalnia Siarki „Machów”, które przejęło ich majątek.  

Zrealizowane działania związane z rekultywacją Kopalni Siarki na koniec 2005r. 

przedstawiają się następująco: 

- wykonano warstwę izolującą dno wyrobiska (25 metrowa warstwa iłów krakowieckich izolujących 

dno zbiornika wodnego), 

- dokonano wyjazdu maszyn podstawowych z wyrobiska tj. koparek i zwałowarek oraz 

zlikwidowano wszystkie urządzenia zlokalizowane w wyrobisku (studnie, przepompownie, kolektory, 

przenośniki taśmowe), 

- wykonano budowle hydrotechniczne służące do poboru wody z Wisły (śluzę oraz kanał pod drogą 
relacji Tarnobrzeg-Machów), 

- rozpoczęto proces napełniania zbiornika (poz. napełnienia +131, docelowy +145,5), 

- prowadzono odwodnienie i oczyszczanie wód, 

- ukształtowano rzeźbę terenu (odpowiednio wyprofilowano skarpy wyrobiska wraz z obrzeżami) 

• skarpa zachodnia – prace związane z tworzeniem powierzchni abrazyjnych zostały wykonane, 

• skarpa północna – prace zostały zakończone w roku 2004. Do wykonania pozostało 

profilowanie w narożniku północno-wschodnim oraz wykonanie kładki na wyspę 
zaplanowane na 2006r.,  

• skarpa wschodnia – zostały wykonane prace związane z wykonywaniem półki abrazyjnej, 

profilowaniem i obudową biologiczną w części północnej,  

• skarpa południowa – zakończono prace przy profilowaniu zbocza tej skarpy, obsiano 

mieszanką traw i obsadzono zespołami drzew i krzewów. Obecnie prowadzi się prace 

pielęgnacyjne,  

- zneutralizowano miejsca zakwaszone,  

- użyźniono teren poprzez nawożenie związkami mineralnymi, obsiewając roślinnością,  
- ukończono rekultywację klarownika wód złożowych nr 1 i składowiska odpadów porafinacyjnych 

keku siarkowego, 

- dokonano przebudowy klarownika nr 2, przystosowując obiekt do potrzeb wydłużonego okresu 

eksploatacji, związanej z prowadzonym procesem likwidacji i rekultywacji kopalni. 

Wraz z zakończeniem eksploatacji rudy siarki, a także z postępem prowadzonych prac 

związanych z likwidacją i rekultywacją wyrobiska pogórniczego, negatywne oddziaływanie Kopalni 

na środowisko znacząco zmalało. 
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Podczas pierwszego napełniania zbiornika „Machów” wodą z rzeki Wisły w 2005 roku, 

prowadzono monitoring wód powierzchniowych w punkcie kontrolnym na budowli wlotowej oraz na 

Wiśle w przekroju Nagnajów zlokalizowanym w 247,7 km biegu rzeki. Na budowli wlotowej ciągłą 
kontrolą objęto wybrane wskaźniki zgodnie z opracowaną w 2004 roku „Instrukcją monitoringu wód 

powierzchniowych”. Na Wiśle w przekroju Nagnajów badania jakości wody prowadzono  

z częstotliwością 1 raz w miesiącu, w rozszerzonym zakresie parametrów, w ramach realizacji 

krajowego monitoringu wód powierzchniowych płynących. Badania wykonano zgodnie z metodyką 
obowiązującą w PMŚ. 

Napełnianie wodą wiślaną przyszłego zbiornika rozpoczęto 24 lutego i z przerwami, z powodu 

niskiego lub wysokiego stanu wody w Wiśle oraz złej jakości wody, kontynuowano do końca lipca 

2005 roku. Rozpoczęcie przerzutu wód wiślanych do zbiornika nastąpiło w momencie, kiedy 

wszystkie badane wskaźniki wody utrzymywały się w klasie I, II lub III (przy nierosnącym przebiegu 

wskaźników. Dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód wiślanych wykorzystano zasady 

klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie 

klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 

monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. 

Napełnianie zbiornika „Machów” miało miejsce przy przepływach na Wiśle od 150 m3/s do 

450 m3/s, kiedy to kształtowały się najkorzystniejsze rozcieńczenia zanieczyszczeń. Łącznie w 2005 

roku do zbiornika przerzucono 57566,56 tys. m
3
 wód, na koniec lipca poziom zwierciadła wody  

w zbiorniku osiągnął rzędną 131 m n.p.m. Przy poziomie wody 130 m n.p.m. znacznie ograniczono 

pompowanie wód trzeciorzędowych studniami barier zewnętrznych. 

W okresie pierwszego napełniania wodami z Wisły wprowadzono do zbiornika m.in.: 31796,4 

Mg substancji rozpuszczonych, 9452,2 Mg chlorków, 3428,8 Mg siarczanów, 10,3 Mg metali 

ciężkich, 1825,3 Mg zawiesiny ogólnej, 323,4 Mg ogólnego węgla organicznego. 

Proces przerzutu wód kontynuowano w 2006 roku. 

 

Kopalnia Siarki „Machów” od 1997 roku prowadzi monitoring wód podziemnych w rejonie 

likwidowanego wyrobiska poeksploatacyjnego, w oparciu o sieć otworów obserwacyjnych, do których 

należą piezometry i studnie gospodarskie. Celem monitoringu jest kontrola przebiegu 

hydrodynamicznych i hydrochemicznych skutków procesu likwidacji. Monitoringiem objęte zostały 

wody podziemne horyzontu czwartorzędowego i trzeciorzędowego. W zakresie badań i pomiarów 

monitoringowych prowadzone są analizy jakości oraz pomiary położenia zwierciadła wód. Wyniki  

i analiza badań przedstawiane są corocznie w formie raportu.  

Generalnie od IV kwartału 1997 roku, w okresie systematycznie prowadzonych pomiarów, 

położenie zwierciadła wody w czwartorzędowym piętrze wodonośnym nie uległo istotnej zmianie. 

Stężenie jonów wskaźnikowych w wodach piętra czwartorzędowego, w sąsiedztwie odkrywki 

„Machów”, w większości punktów utrzymuje się na zbliżonym poziomie w całym okresie 

prowadzonych obserwacji monitoringowych. Obserwuje się jednak wahania stężeń w przypadku 

studni gospodarskich. 

Położenie zwierciadła wód trzeciorzędowych do 1999 roku ulegało obniżaniu, a od 2000 roku 

obserwuje się jego podnoszenie. Zarówno obniżanie jak i podnoszenie zwierciadła przebiega z różną 
intensywnością w poszczególnych punktach. Związane to jest z usytuowaniem otworów w stosunku 

do barier odwadniających oraz intensywnością prowadzonego odwodnienia odkrywki. Skład 

chemiczny piętra trzeciorzędowego w rejonie Machowa zasadniczo różni się od chemizmu wód piętra 

czwartorzędowego z uwagi na specyficzne naturalne warunki jego kształtowania (obecność złóż siarki 

rodzimej). Wyniki badań jakości wód trzeciorzędowych wykazują duże zróżnicowanie składu 

chemicznego, przy czym w kolejnych seriach badań nie zaobserwowano istotnych zmian  

w wartościach poszczególnych wskaźników. 

 

W zasięgu oddziaływania systemu odwodnienia Kopalni Siarki „Machów” znajduje się 
wyrobisko po byłej odkrywkowej Kopalni Siarki „Piaseczno”, zlokalizowane w odległości 1,5 km na 

zachód od linii Wisły na terenie województwa świętokrzyskiego (gmina Łoniów i częściowo 

Koprzywnica). Wieloletnie funkcjonowanie systemu odwadniania wyrobiska kopalni „Machów” 

spowodowało wytworzenie rozległego leja depresji, o promieniu około 8 km, obejmującego również 
wyrobisko poeksploatacyjne w Piasecznie. Drenujące oddziaływanie systemów odwadniających oba 
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wyrobiska spowodowało odwodnienie pierwotnie podmokłych terenów przyległych do wyrobiska  

w Piasecznie.  

Wykonane ekspertyzy wykazały konieczność skojarzonej rekultywacji obydwu wyrobisk.  

W 2004 decyzjami Nr 4 i 5 z dnia 25.02.2004 r. Minister Skarbu Państwa wyposażył Kopalnię Siarki 

„Machów” w nieruchomości po Kopalni Siarki „Piaseczno”, w celu wykonania prac 

zabezpieczających i rekultywacyjnych. Zasadnicze prace zabezpieczające wyrobisko „Piaseczno” 

praktycznie nie zostały dotychczas podjęte ze względu na brak środków finansowych. Po przejęciu 

wyrobiska prowadzono jedynie pompowanie wód zgodnie z posiadaną dokumentacją oraz wykonano 

niezbędne prace na skarpach wyrobiska (wycięcie drzew, wykonanie i udrożnienie rowów 

odwadniających) umożliwiające wjazd sprzętu do prac związanych z profilowaniem skarp. 

 

W miejscu wyrobiska w Piasecznie utworzył się zbiornik wodny. Poziom wody w zbiorniku 

„Piaseczno” (w wyniku prowadzenia odwodnienia w kopalni Siarki „Machów” oraz bezpośrednio  

w wyrobisku Piaseczno”) utrzymywany był w 2005 roku na rzędnej około 123 m n.p.m.  

W 2005 roku badania monitoringowe wód powierzchniowych ze zbiornika „Piaseczno” 

prowadzono w najgłębszym miejscu wyrobiska w interwałach głębokości 0 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 

w dwóch seriach pomiarowych: 28 kwietnia i 22 września. Zakres wykonywanych badań był zgodny  

z instrukcją zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Machów”. 

Wyniki analiz próbek wody wykazały, że chemizm wód zbiornika „Piaseczno” nie różni się 
zasadniczo w czasie, natomiast obserwuje się niekorzystne zmiany jakości wraz ze wzrostem 

głębokości. Ze wzrostem głębokości w wodzie zbiornika wzrasta stężenie ChZT-Cr (chemiczne 

zapotrzebowanie tlenu), przewodności elektrolitycznej właściwej, substancji rozpuszczonych, 

amoniaku, chlorofilu „a”, siarczków i siarkowodoru oraz zmniejsza się stężenie tlenu rozpuszczonego. 

Atmosferyczne pochodzenie tlenu powoduje, że jego największe wartości obserwuje się w warstwie 

powierzchniowej zbiornika. Wraz ze wzrostem głębokości i odległości od obszarów zasilania ilość 
tlenu maleje. Po zaniku tlenu (poniżej tzw. granicy tlenowej), w warunkach silnie redukcyjnych, 

pojawiają się siarczki i siarkowodór. Zawartość sumy siarczków i siarkowodoru w wodach zbiornika 

„Piaseczno” zmienia się w zakresie od <0,05 do 1,03 mg S/dm
3
. Źródłem siarkowodoru jest 

beztlenowy rozkład substancji organicznych w warunkach redukcyjnych, a także redukcja 

rozpuszczonych w wodzie siarczanów do siarkowodoru. 

W zakresie wskaźników: tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna właściwa, 

substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, amoniak, wapń i żelazo woda ze zbiornika „Piaseczno”, 

zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska, została zaklasyfikowana do klasy V 

(złej jakości). Pozostałe z analizowanych parametrów: chemiczne zapotrzebowanie tlenu odpowiadało 

klasie IV, odczyn pH – klasie II, fosfor ogólny i chlorofil „a” – klasie I.  

 

W 2005 roku prowadzono również badania monitoringowe wód podziemnych piętra 

czwartorzędowego i trzeciorzędowego w rejonie wyrobiska „Piaseczno”. 

Skład chemiczny wód piętra czwartorzędowego w rejonie wyrobiska jest w dużym stopniu 

kształtowany przez istnienie bezpośredniego kontaktu z silnie zmineralizowanymi wodami piętra 

trzeciorzędowego. Obserwuje się również oddziaływanie lokalnych ognisk zanieczyszczeń jakimi są 
m.in. zwałowisko zewnętrzne i wewnętrzne. W okresie prowadzonych badań nie zaobserwowano 

istotnych zmian jakości wód czwartorzędowych. W 2005 roku występowały tylko niewielkie 

(sezonowe) wahania zwierciadła wód tego piętra. 

Mineralizacja wód podziemnych piętra trzeciorzędowego w rejonie wyrobiska „Piaseczno” 

jest znacznie niższa w porównaniu z wodami rejonu wyrobiska „Machów”, ponieważ na tym obszarze 

występują wychodnie osadów serii chemicznej i warstw baranowskich, intensywnie zasilane  

z infiltracji opadów atmosferycznych. Zawartość substancji rozpuszczonych mieści się w podobnym 

przedziale jak dla wód piętra czwartorzędowego, wyższe są natomiast stężenia jonów chlorkowych  

i sodowych oraz siarkowodoru. W okresie prowadzonych badań nie zaobserwowano istotnych zmian 

jakości wód trzeciorzędowych. W 2005 roku zwierciadło wody trzeciorzędowego piętra uległo 

podniesieniu. Zmiany te należy wiązać z ograniczeniem pompowania wód trzeciorzędowych  

w Kopalni Siarki „Machów”. 
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5. Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi 
 

Od 2004r. w związku z realizacją zadania „Identyfikacja terenów, na których nastąpiło 

przekroczenie standardów jakości gleby” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

gromadzi informacje od starostów dotyczące danych zawartych w rejestrze obszarów, na których 

stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi wg rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 

Nr 165, poz. 1359). Rejestr wojewódzki i docelowo ogólnopolski są sporządzane na podstawie 

rejestrów prowadzonych przez starostów. Starosta jest zobowiązany do prowadzenia okresowych 

badań jakości gleby i ziemi oraz prowadzenia aktualizowanego corocznie, rejestru zawierającego 

informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,  

z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę.  
Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną wtedy, gdy stężenie co najmniej jednej 

substancji przekracza wartość dopuszczalną, a rekultywacja zanieczyszczonej ziemi lub gleby polega 

na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości. Standard jakości określa natomiast 

zawartość niektórych substancji w glebie albo ziemi, poniżej których żadna z funkcji pełnionych przez 

powierzchnię ziemi nie jest naruszona. Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji 

badanej w glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że 

przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło. 

Wojewódzkie rejestry obszarów, na których wystąpiły przekroczenia standardów jakości 

gleby i ziemi opracowywane są na podstawie poradnika dla administracji pt. „Wyznaczanie obszarów, 

na których przekroczone są standardy jakości gleb”, przygotowanego przez IUNG w Puławach 

(Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2004). Zebrane informacje przekazywane są do 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a następnie do Europejskiej Agencji Środowiska. 

Według danych za rok 2005 obszary, na których odnotowano przekroczenia standardów 

jakości gleby i ziemi znajduja się na terenie 13 powiatów. Są to: powiat jasielski, m. Krosno, 

lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, m. Rzeszów, rzeszowski, sanocki,  

m. Tarnobrzeg, ustrzycki. Zanieczyszczenie terenów dotyczyło przede wszystkim: benzyn 

(węglowodory C6 – C12), oleju mineralnego (C12-C35), sumy węglowodorów aromatycznych. 

W pozostałych 12 powiatach nie zarejestrowano przekroczeń standardów jakości gleby  

i ziemi. 

 

6. Podsumowanie 
 

Województwo podkarpackie jest w czołówce pod względem liczby zgłoszeń gospodarstw 

zajmujących się ekologiczną produkcją rolną. W 2004 roku województwo zajęło drugie miejsce  

w kraju pod względem powierzchni, jaką zajmowały gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną. 
Województwo w 2005 roku znalazło się na 13. miejscu (2 513 ha) w kraju pod względem 

powierzchni gruntów zdewastowanych i podobnie (13. miejsce) pod względem gruntów 

zdegradowanych (60 ha), było to spowodowane działalnością w zakresie górnictwa (głównie 

siarkowego) i kopalnictwa. Zajęło także 2. miejsce wśród innych województw pod względem 

powierzchni jaka została zrekultywowana i zagospodarowana.  

Podkarpackie znajduje się na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o powierzchnię ugorów  

i odłogów. Zajmują one 18,1% powierzchni całkowitej gruntów ornych województwa. Pozostawianie 

odłogiem wpływa bardzo niekorzystnie na strukturę gleby i jej późniejsze użytkowanie. 

Prawie 70% gleb użytkowanych w województwie cechuje silne zakwaszenie (pH < 5,5), jest 

ono wynikiem czynników naturalnych, działalności gospodarczej człowieka, jak również zaniedbań w 

sferze wapnowania. 

Zawartość metali ciężkich: kadmu, ołowiu, miedzi, niklu, cynku, arsenu w glebach 

województwa podkarpackiego oscyluje wokół wartości naturalnej spotykanej w glebach. 

Trwa rekultywacja obszarów znajdujących się pod nadzorem Kopalni Siarki „Machów”  

w Tarnobrzegu, przez co maleje negatywne oddziaływanie na środowisko tamtejszych wyrobisk. 

Według stanu na dzień 31.12.2005r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowano 

61 obszarów, na których wystąpiły przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi. 

 


