6. JAKOŚĆ GLEB
Gleba

jest

ważnym

elementem

środowiska przyrodniczego. Stanowi ona
pomost

pomiędzy ziemią,

powietrzem

i wodą oraz największe środowisko życia
dla organizmów występujących w biosferze.
Gleba dostarcza nam pożywienie, biomasę
oraz surowce. Odgrywa istotną rolę jako
naturalne siedlisko i miejsce gromadzenia
zasobów genetycznych. Gleba magazynuje,
filtruje i przekształca wiele substancji, w
tym wodę, składniki odżywcze i węgiel.
Stanowi ona w rzeczywistości największy „magazyn” zasobów węgla w przyrodzie. Proces
glebotwórczy przebiega niezmiernie powoli, stąd zasoby glebowe można uznać za zasoby
nieodnawialne. Te ważne funkcje gleby należy chronić ze względu na ich znaczenie zarówno
dla środowiska, jak i w kontekście ekonomiczno-społecznym.
Poważny problem w Europie stanowi degradacja gleby. Powodem jej występowania lub
nasilania się jest działalność człowieka, taka jak: nieodpowiednio prowadzone prace rolnicze
i leśne, działalność przemysłowa, turystyka, niekontrolowany rozwój miast i regionów
przemysłowych oraz zagospodarowanie terenu. Czynniki te wywołują niekorzystne zmiany
właściwości gleby. Główne procesy degradacji, na które są narażone gleby to: erozja, spadek
zawartości materii organicznej, zanieczyszczenie, zasolenie, zasklepianie gleby, utrata
różnorodności biologicznej gleby oraz powodzie i osuwanie się terenu.
Degradacja gleb ma bezpośredni wpływ na jakość wód, różnorodność biologiczną
i zmiany klimatyczne. Może mieć ona również szkodliwy wpływ na zdrowie i zagrażać
bezpieczeństwu ekologicznemu żywności i paszy.
Strategia Tematyczna w Dziedzinie Ochrony Gleby w Unii Europejskiej3 jako
priorytetowe cele w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi wskazuje zapobieganie dalszej
degradacji gleby i zachowanie jej funkcji oraz przywrócenie zniszczonej gleby przynajmniej
do stanu odpowiadającemu obecnemu lub planowanemu wykorzystaniu, przy uwzględnieniu
3

Strategia Tematyczna w Dziedzinie Ochrony Gleby, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu
Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu z dnia 22.09.2006 r.
COM/2006/0231 końcowy.
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również kwestii kosztów działania. Ogólnym celem strategii jest ochrona i zrównoważone
użytkowanie gleby.
Priorytety krajowe w kierunkach działania na lata 2009-2012 z perspektywą do roku
2016 dotyczące racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, w tym ochrony gleb
i rekultywacji terenów zdegradowanych, określone zostały w zapisach Polityki Ekologicznej
Państwa4.
Główne cele średniookresowe, na podstawie Polityki Ekologicznej Państwa do 2016 r., dla
ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności dla ochrony gruntów użytkowanych rolniczo to:
 rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju,
 przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez
czynniki antropogeniczne,
 zwiększenie

skali

rekultywacji

gleb

zdegradowanych

i

zdewastowanych

oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej i rolniczej.
W strategicznym dokumencie rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-20205
wśród kluczowych kierunków polityki w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa
ekologicznego znajduje się ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód
powierzchniowych, podziemnych i gleb.
Ustawa Prawo ochrony środowiska6 określa zasady ochrony środowiska oraz warunki
korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, w tym
ochrony powierzchni ziemi. Ochrona powierzchni ziemi polega w szczególności na:
 racjonalnym gospodarowaniu,
 zachowaniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych,
w tym podstaw rozwoju życia i różnorodności biologicznej,
 zapobieganiu zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko,
 zachowaniu jak najlepszego stanu gleby, poprzez zapobieganie erozji wodnej
i wietrznej, zasoleniu, zakwaszeniu,
 przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania powierzchni
ziemi.

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Rada Ministrów, Warszawa
2008.
5
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Załącznik do Uchwały Nr XII/183/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku.
6
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2017.0.519).
4
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W systemie ochrony środowiska szczególne miejsce przypada terenom rolniczym,
mającym największy udział w areale powierzchniowym kraju, które otaczają i przenikają
wszystkie inne ekosystemy odgrywając istotną rolę w kształtowaniu naturalnych procesów
samooczyszczania się środowiska. Główne zagrożenia dla tych obszarów to:
 niedobory wody,
 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,
 zanieczyszczenie powietrza,
 degradacja fizyczna, chemiczna i biologiczna gleb,
 urbanizacja i osadnictwo.
Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości
użytkowej gruntów reguluje ustawa O ochronie gruntów rolnych i leśnych7.
6.1. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I ZAGROŻENIA W WOJEWÓDZTWIE
MAŁOPOLSKIM
Charakterystyka warunków glebowych województwa małopolskiego
Zróżnicowanie gatunkowe i typologiczne gleb województwa małopolskiego jest bardzo
duże, co ma ścisły związek ze zróżnicowaniem środowiska geologicznego i silnie urozmaiconą
rzeźbą terenu, różnorodnością klimatyczną, a także największym w skali kraju zróżnicowaniem
naturalnego krajobrazu.
W strukturze użytkowania gruntów województwa małopolskiego przeważają użytki
rolne (60,4% powierzchni tj. 917 575 ha). Grunty leśne wraz z zadrzewieniami
i zakrzewieniami zajmują 30,7% powierzchni województwa (466 228 ha). Tereny
zantropogenizowane, w tym zurbanizowane i zabudowane stanowią 6,4% powierzchni8.

7
8

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1161).
Bank Danych Lokalnych, Ochrona Środowiska 2016, GUS Warszawa 2016.
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Wykres 6.1.1. Użytkowanie powierzchni ziemi w województwie małopolskim (stan na dzień
01.01.2016 r.) (źródło: GUS)

Wykres 6.1.2. Struktura użytkowania powierzchni ziemi zajętej pod użytki rolne
w województwie małopolskim (stan na dzień 01.01.2016 r.) (źródło: GUS)
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W ogólnej powierzchni ziem zagospodarowanych na cele rolnicze zdecydowanie
przeważają grunty orne, które zajmują 653 409 ha (71,2% użytków rolnych). Istotny udział
mają również łąki trwałe, które zajmują 97 574 ha (10,6% użytków rolnych) i pastwiska, które
zajmują 92 207 ha (10%).
Według klasyfikacji bonitacyjnej gleb użytków rolnych województwa małopolskiego
gleby o wysokiej wartości rolniczej (I i II klasa bonitacyjna) stanowią jedynie 6,6% wszystkich
gleb. Kompleksy bardzo dobrych gleb tj.: czarnoziemy i gleby brunatne oraz urodzajne mady
występują w północnej oraz centralnej części województwa. Przeważają gleby dobrej i średniej
jakości (III klasa – 26,5% i IV klasa – 36,4%). Niestety aż 30,4% gruntów ma klasy V i VI, są
to więc gleby o słabej wartości rolniczej, gleby narażone na procesy erozyjne, podatne na
wahania poziomu wód gruntowych.

Wykres 6.1.3. Klasy bonitacyjne gleb użytkowanych rolniczo w województwie małopolskim
(źródło: GUS)
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Zdjęcie 6.1.1. Tereny komunikacyjne w województwie małopolskim – węzeł autostrady A4
Tarnów - Krzyż

Zdjęcie 6.1.2. Tereny rolne i leśne w województwie małopolskim

Zdjęcie 6.1.3. Grunty rolne w województwie małopolskim
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Przestrzenny rozkład pokrycia terenu przedstawiono na mapie, opracowanej na
podstawie CORINE Land Cover 20129. Tereny rolne, z największym udziałem gruntów
ornych, dominują na obszarach północnej i środkowej Małopolski. Lasy i systemy
seminaturalne, z dominującym udziałem lasów, przeważają natomiast w południowej,
górzystej części województwa. Tereny antropogeniczne to głównie strefy zurbanizowane,
przemysłowe, handlowe oraz tereny komunikacyjne.

Rys. 6.1.1. Pokrycie terenu/użytkowanie powierzchni ziemi w województwie małopolskim wg
CORINE Land Cover 2012

Presja
Do najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska powodowanych przez przemysł,
komunikację i gospodarkę komunalną należą:

9

Krajowy projekt Corine Land Cover 2012 - Baza pokrycia terenu/użytkowania ziemi
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 emisja do powietrza zanieczyszczeń technologicznych z przemysłu oraz spalania paliw
płynnych i stałych,
 zanieczyszczenie wód ściekami oraz odciekami ze składowisk,
 zanieczyszczenie powierzchni ziemi odpadami oraz zajmowanie terenów pod
składowiska,
 uszkodzenia gruntów w wyniku działalności wydobywczej (deformacja terenu, zmiana
struktur geologicznych, stosunków wodnych, wycofywanie się roślin i zwierząt
z eksploatowanego obszaru).
Zagrożenia te wpływają na zmniejszenie powierzchni użytkowanej rolniczo
w następstwie wyłączania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, degradacji i dewastacji
gruntów. Zagrożenia rolnicze to również błędy popełnione w przeszłości, takie jak: nadmierne
wylesienia, osuszanie bagien, eksploatacja torfowisk, wadliwie prowadzone melioracje, ale
również stosowane w uprawie środki ochrony roślin i nawozy.
Czynnikami limitującymi produkcję rolniczą w województwie małopolskim są: silne
zagrożenie erozją, silne zakwaszenie oraz zanieczyszczenie gleb. Obszary problemowe
rolnictwa w województwie małopolskim10 przeważają na obszarze centralnej i południowej
Małopolski oraz w części zachodniej województwa (powiaty: tatrzański, nowotarski, suski,
limanowski, południowa część nowosądeckiego, myślenickiego, gm. Trzebinia).
Obserwacja wskaźnika użytkowania powierzchni ziemi w województwie małopolskim
w

latach

2010-2016

wykazała

stopniowe

zwiększanie

się

powierzchni

terenów

zurbanizowanych i zabudowanych (z 83 796 ha w 2010 r. do 96 578 ha w 2016 r. – tj. wzrost
o 15% w stosunku do roku bazowego), przy spadku obszarów użytków rolnych i nieznacznym
wzroście gruntów leśnych oraz zadrzewień. Użytki kopalne, rozumiane jako tereny zajęte przez
czynne odkrywkowe kopalnie11, zajmują w województwie małopolskim aktualnie
powierzchnię 1166 ha, przy czym w latach 2015-2016 wyłączono z gruntów rolnych i leśnych
na cele użytków kopalnych 99 ha. Zaznaczyć należy, iż każda eksploatacja kopalin powoduje
naruszenie dotychczasowego stanu środowiska. Zmiany w pozostałych kierunkach
użytkowania gruntów zaobserwowane w latach 2010-2016 były nieznaczne.

10
11

Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, IUNG Puławy 2009.
Wg metodyki GUS zaliczane do kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.
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Wykres 6.1.4. Zmiany struktury użytkowania gruntów w latach 2010-2015 w województwie
małopolskim ( źródło: GUS)
Powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji
wyniosła w 2016 r. 2 004 ha, w tym grunty zdewastowane czyli pozbawione całkowicie
wartości użytkowej stanowią 91,7%. W okresie 2010-2016 zaznacza się tendencja wzrostu
powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych (z 1 787 ha w 2010 r. do 2 004 ha
w 2016 r.), co jest wynikiem zwiększonej powierzchni gruntów zdegradowanych,
wymagających rekultywacji i zagospodarowania, których wartość użytkowa rolnicza zmalała
wskutek pogorszenia warunków przyrodniczych czy zmian środowiska, jak również
działalności przemysłowej czy wadliwej działalności rolniczej (z 5 ha w 2010 r. do 167 ha
w 2016 r.). Przy czym powierzchnia gruntów, które utraciły wartość użytkową czyli gruntów
zdewastowanych zmalała w analizowanym okresie o 8%.
Powierzchnia gruntów zrekultywowanych i zagospodarowanych w latach 2010-2016
była zmienna. Łącznie w tym okresie zrekultywowano 1 248 ha, z czego do użytkowania
rolniczego przywrócono 855 ha, a leśnego - 165 ha. Największą powierzchnię zrekultywowano
w 2014 roku (251 ha) i zagospodarowano w blisko 100% na cele rolnicze. Największy obszar
terenów leśnych (80 ha) przywrócono do użytkowania w 2010 r. W 2016 roku na cele leśne
przeznaczono 19% (34 ha) zrekultywowanych gruntów.
W województwie małopolskim w latach 2010-2016 wyłączono z produkcji rolniczej
i leśnej łącznie 1 670 ha gruntów (0,11% powierzchni województwa), z czego 88,1% (1 472
ha) stanowiły grunty rolne.
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Wykres 6.1.5. Wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji wg rodzaju gruntu w latach
2010-2016 w województwie małopolskim ( źródło: GUS)
Od 2013 obserwuje się dynamiczny wzrost wskaźnika wyłączeń gruntów rolnych,
przy czym w 2016 roku województwo małopolskie uplasowało się w tym zakresie w krajowej
czołówce.
Według kierunków wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zmiany wskazują na wyraźny,
blisko dwukrotny w stosunku do roku 2010, wzrost powierzchni wyłączeń na potrzeby
mieszkaniowe (ze 129 ha w 2010 r. do 210 ha w 2016 r.). Dynamika wzrostu zaznacza się od
roku 2013. Zwiększenie powierzchni wyłączonej dla obszarów przemysłowych było widoczne
zwłaszcza w 2015 roku (wyłączono wówczas 39 ha). Ze względu na powierzchnię wyłączonych
na cele osiedlowe i komunikacyjne gruntów rolnych i leśnych w latach 2015-2016 (wyłączono
wówczas 183 ha) województwo małopolskie znalazło się w czołówce kraju.
W latach 2010-2016 wyłączono z gruntów rolnych i leśnych na cele użytków kopalnych
234 ha gruntów, z czego w 2015 roku wyłączono aż 53 ha. Zaznaczyć należy, iż każda
eksploatacja kopalin powoduje naruszenie dotychczasowego stanu środowiska. Wyłączenia na
potrzeby wydobywcze w województwie małopolskim stanowią istotną część wyłączonych
gruntów ( w 2015 r. udział ten wyniósł 17%).
Szczególnym sposobem prowadzenia gospodarki rolnej jest rolnictwo ekologiczne, które
stanowi system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie
gospodarstwa,

oparty

na

środkach

pochodzenia

biologicznego

i

mineralnego

nieprzetworzonych technologicznie.
W województwie małopolskim obserwuje się spadek liczby gospodarstw ekologicznych
rolnych i ich udziału w powierzchni gruntów rolnych. Na koniec 2015 roku funkcjonowało
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1 128 gospodarstw ekologicznych (7 miejsce w kraju). Łączna powierzchnia upraw
ekologicznych wyniosła 12 976 ha, co stanowiło około 1,4% ogólnej powierzchni użytków
rolnych województwa, podczas gdy w skali kraju wskaźnik ten wynosił 3,1%. Tendencja
malejąca we wskaźnikach liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych widoczna jest od
2010 roku zarówno w województwie małopolskim jak i w całym kraju. Warte przypomnienia
jest, że do 2009 województwo w tej kategorii pozostawało na pozycji wiodącej w Polsce.
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Wykres 6.1.6. Kierunki wyłączeń gruntów rolnych i leśnych w latach 2010-2016
w województwie małopolskim (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS)
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Wykres 6.1.7. Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji w latach 2010-2016
w województwie małopolskim (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS)
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Wykres 6.1.8. Gospodarstwa ekologiczne w latach 2010-2015 w województwie małopolskim
(źródło: GUS)
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Wykres 6.1.9. Struktura gruntów zdewastowanych i zdegradowanych zrekultywowanych
i zagospodarowanych w latach 2010-2016 w województwie małopolskim ze względu na cele
rekultywacji i zagospodarowania (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS)

6.2. MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dokonuje się badań i obserwacji
gleby i ziemi oraz oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zadaniem realizowanym
w podsystemie monitoringu jakości gleby i ziemi jest monitoring chemizmu gleb ornych Polski,
którego celem jest śledzenie zmian jakości gleb użytkowanych rolniczo, zachodzących pod
wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka.
Wyniki badań monitoringowych gleb użytkowanych rolniczo stanowią podstawę do oceny
zmian właściwości gleby i stanu jej zanieczyszczenia, a następnie do przeciwdziałania
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niekorzystnym skutkom tych zmian. Problem ten jest szczególnie ważny z uwagi na istotną
zależność pomiędzy jakością gleby, a jakością płodów rolnych i żywności.
Wyniki badań będą wykorzystane również dla potrzeb wdrażania Tematycznej Strategii
Ochrony Gleb w Europie, a następnie w procesie konsultacji projektowanej Ramowej
Dyrektywy Glebowej.
Monitoring chemizmu gleb ornych Polski realizowany jest od 1995 roku, w 5 -letnich
cyklach. Badania prowadzone są przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–
Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach. W 2015 roku zakończono piąty cykl
badań.
Monitoring obejmuje wyłącznie użytki rolne, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów
ornych, na których istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy stanem gleby a bezpieczeństwem
produkowanej żywności.
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych
zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi. Sposób prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi określa aktualnie rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 1 września 2016 r.12
Ocena stanu gleb w 2015 roku wykonana została według w.w. rozporządzenia Ministra
Środowiska, zwanego dalej RMŚ oraz według metody klasyfikacji opracowanej przez IUNG13.
Krajową sieć monitoringu tworzy 216 punktów pomiarowych, zlokalizowanych na
gruntach ornych całego kraju, w tym na terenie województwa małopolskiego – 17 punktów
pomiarowych. Punkty reprezentują obszary o różnym stopniu intensyfikacji produkcji rolnej
oraz obszary znajdujące się w zasięgu oddziaływania różnego rodzaju zanieczyszczeń.
Lokalizacja punktów uwzględnia zróżnicowanie pokrywy glebowej (typy, gatunki, rodzaje,
kompleksy przydatności rolniczej, klasy bonitacyjne) a także inne czynniki środowiska,
mogące być pomocne w pozyskiwaniu informacji o stanie i zmianach właściwości
zachodzących w glebach tj. intensywność produkcji rolniczej czy presje antropogeniczne na
obszary użytkowane rolniczo.
Zakres badań obejmuje właściwości gleby takie jak: skład granulometryczny,
kwasowość, zawartość materii organicznej, właściwości sorpcyjne, zawartość pierwiastków
przyswajalnych

dla

roślin,

zawartość

makroelementów,

12

pierwiastków

śladowych,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).
13
Kabata-Pendias A., i in. 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i
WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 40, Warszawa.
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wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), pestycydy, radioaktywność
i zasolenie gleb.
Analizę jakości gleb wykonano w oparciu o opracowanie pod tytułem „Raport z III
etapu realizacji zamówienia Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 20152017”.14
Charakterystyka sieci pomiarowej chemizmu gleb ornych w województwie małopolskim

Rys. 6.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowych w sieci monitoringu chemizmu gleb ornych w
województwie małopolskim

14

Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017”,
IUNG Puławy, kwiecień 2017.
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Tabela 6.2.1. Charakterystyka sieci pomiarowej monitoringu chemizmu gleb ornych
w województwie małopolskim
l.p.

Nr
punktu

Miejscowość

Gmina

Źródła zanieczyszczenia

Powiat

Współrzędne geograficzne
długość

szerokość

1

347 Oświęcim

Oświęcim

Emisje przemysłowe

oświęcimski

50°02'50"

19°13'52"

2

349 Grojec

Alwernia

Emisje przemysłowe

chrzanowski

50°04'55"

19°33'37"

3

351 Czajowice

Wielka Wieś

Emisje przemysłowe

krakowski

50°11'36"

19°48'01"

4

353 Oś. Pleszów

M. Kraków

Emisje przemysłowe

m. Kraków

50°04'09"

20°06'13"

5

355 Posądza

Koniusza

Emisje przemysłowe

proszowicki

50°10'25"

20°13'17"

6

363 Biała

Tarnów

Emisje przemysłowe

tarnowski

50°02'31"

20°55'20"

7

365 Szczucin

Szczucin

Emisje przemysłowe

dąbrowski

50°19'16"

21°05'03"

8

417

wadowicki

49°53'11"

19°28'25"

9

419 Jabłonka

Jabłonka

Emisje przemysłowe

nowotarski

49°27'47"

19°42'54"

10

421 Brzyczyna

Mogilany

Emisje ze źródeł komunalnych

krakowski

49°58'17"

19°52'23"

11

423 Pcim

Pcim

myślenicki

49°45'03"

19°58'47"

12

425 Łapczyca

Bochnia

bocheński

49°57'31"

20°21'32"

13

427 Tymbark

Tymbark

limanowski

49°43'12"

20°19'06"

14

429 Sromowce Wyżne

Czorsztyn

nowotarski

49°24'40"

20°21'13"

15

431 Biegonice

M. Nowy Sącz

m. Nowy Sącz

49°34'50"

20°40'34"

16

433 Zakliczyn

Zakliczyn

tarnowski

49°51'30"

20°48'05"

17

435 Moszczenica

Moszczenica

gorlicki

49°44'34"

21°05'16"

WadowiceChocznia

Wadowice

Zanieczyszczenia
komunikacyjne

Brak wyraźnego
oddziaływania zanieczyszczeń
Brak wyraźnego
oddziaływania zanieczyszczeń
Emisje przemysłowe
Brak wyraźnego
oddziaływania zanieczyszczeń
Emisje przemysłowe
Brak wyraźnego
oddziaływania zanieczyszczeń
Emisje przemysłowe

Wśród gatunków gleb reprezentowanych w punktach pomiarowych występują: pył gliniasty
(10 punktów), pył ilasty (4), glina piaszczysta (2) oraz pył zwykły (1)15.
Typy gleb występujące na obszarach monitorowanych w województwie małopolskim
najczęściej reprezentowane to gleby brunatne (41,2%), następnie gleby płowe (29,4 oraz mady
brunatne (23,5%). Jedna lokalizacja obejmuje obszar o typie gleb: czarnoziemy zdegradowane.

15

Wg PTG 2008 - klasyfikacja zaproponowana przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze w 2008 roku
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Tabela 6.2.2. Typy gleb w punktach monitoringowych
Typ gleby

Liczba punktów

Udział (%)

gleby płowe

5

29,4

gleby brunatne właściwe

2

11,8

gleby brunatne kwaśne

1

5,9

gleby brunatne wyługowane

4

23,5

czarnoziemy zdegradowane

1

5,9

mady brunatne

4

23,5

Klasa bonitacyjna gleb gruntów ornych i kompleks przydatności rolniczej gleb określają jakość
gleby pod względem wartości użytkowej w zakresie funkcji produkcyjnej.

Wykres 6.2.1. Klasy bonitacyjne gleb użytkowanych rolniczo w punktach pomiarowych
w 2015 roku w województwie małopolskim
Najczęściej reprezentowana była klasa bonitacyjna IIIa i IIIb - razem 47% wszystkich
lokalizacji. Klasy te określają gleby orne średnio dobre, o gorszych niż w przypadku klas I i II
warunkach fizycznych i chemicznych, charakteryzujące się wahaniami poziomu wody
w zależności od opadów atmosferycznych. Gleby klas najbardziej urodzajnych (I i II)
występowały w 17,7% punktów.
Gleby orne średnie - klasa IVa i IVb - występowały w 23,5% punktów. Te gleby są bardzo
podatne na wahania poziomu wód gruntowych. Udział gleb słabych – klasy V (gleby
kamieniste, piaszczyste o niskim poziomie próchnicy) wynosił 11,8%.
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Tabela 6.2.3. Charakterystyka klas bonitacyjnych gleb w punktach monitoringowych
Klasa bonitacyjna gleb

Liczba punktów

Udział (%)

I

2

11,8

II

1

5,9

IIIa

5

29,4

IIIb

3

17,6

IVa

3

17,6

IVb

1

5,9

V

2

11,8

Tabela 6.2.4. Kompleksy przydatności rolniczej w punktach monitoringowych
Kompleks przydatności rolniczej

Liczba punktów

Udział (%)

1

2

11,8

2

6

35,3

4

2

11,8

10

2

11,8

11

2

11,8

12

3

17,6

Spośród kompleksów przydatności rolniczej najliczniej reprezentowany był kompleks
2 (pszenny dobry) – 35,3% wszystkich punktów. Kompleksy górskie (10 - pszenny, 11 zbożowy, 12 - owsiano-ziemniaczany) – występowały w 41,2% lokalizacjach. Udział większy
niż 10% wszystkich lokalizacji miały ponadto kompleksy 1 (pszenny bardzo dobry), 4 (żytni
bardzo dobry).
Tabela 6.2.5. Charakterystyka gleb w

punktach monitoringowych w województwie

małopolskim
l.p.

Nr
punktu

Miejscowość

Gmina

Typ gleby

1

347

Oświęcim

Oświęcim

gleby płowe

2

349

Grojec

Alwernia

3

351

Czajowice

Wielka Wieś

gleby płowe

4

353

Oś. Pleszów

M. Kraków

czarnoziemy

gleby brunatne
wyługowane

Klasa
bonitacyjna
IIIb

Kompleks przydatności
4- żytni bardzo dobry
(pszenno-żytni)

IIIa

2 - pszenny dobry

IIIa

2 - pszenny dobry

I

1 - pszenny bardzo dobry

I

1 - pszenny bardzo dobry

zdegradowane
5

355

Posądza

Koniusza

gleby brunatne
właściwe
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4- żytni bardzo dobry

6

363

Biała

Tarnów

mady brunatne

IVa

7

365

Szczucin

Szczucin

mady brunatne

IIIa

2 - pszenny dobry

8

417

Wadowice

gleby płowe

IIIb

10 - pszenny górski

gleby płowe

V

Wadowice-

(pszenno-żytni)

Chocznia
9

419

Jabłonka

Jabłonka

10

421

Brzyczyna

Mogilany

11

423

Pcim

Pcim

12

425

Łapczyca

Bochnia

13

427

Tymbark

Tymbark

14

429

15

431

Biegonice

M. Nowy Sącz

16

433

Zakliczyn

Zakliczyn

17

435

Moszczenica

Moszczenica

Sromowce
Wyżne

Czorsztyn

gleby brunatne

12 - owsiano-ziemniaczany
górski

IIIa

2 - pszenny dobry

mady brunatne

IIIb

10 - pszenny górski

gleby płowe

IIIa

2 - pszenny dobry

właściwe

gleby brunatne
wyługowane
gleby brunatne
wyługowane
gleby brunatne
kwaśne
mady brunatne
gleby brunatne
wyługowane

V

IVb

IVa
II
IVa

12 - owsiano-ziemniaczany
górski
12 - owsiano-ziemniaczany
górski
11 - zbożowy górski
2 - pszenny dobry
11 - zbożowy górski

Objaśnienia:
Klasa bonitacyjna gleb ornych: klasa I - gleby najlepsze; klasa II - gleby bardzo dobre; klasa
IIIa - gleby dobre; klasa IIIb - gleby średnio dobre; klasa IVa – gleby średniej jakości, lepsze;
klasa IVb - gleby średniej jakości, gorsze; klasa V - gleby słabe; klasa VI - gleby najsłabsze.

6.3. ODCZYN I ZASOLENIE GLEB
Odczyn gleb jest jednym z podstawowych parametrów fizykochemicznych gleby. Decyduje
o przebiegu wielu procesów glebowych, wpływa na przyswajalność składników pokarmowych
dla roślin i bezpośrednio oddziałuje na ich rozwój. Niewłaściwy odczyn gleb może wywoływać
wiele negatywnych zmian w środowisku, powodując procesy degradacji gleby.
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Wykres 6.3.1. Struktura odczynu gleb badanych w punktach monitoringowych (pH w 1M KCl)
w latach 1995-2015 w województwie małopolskim

Rys. 6.3.1. Odczyn gleb w punktach pomiarowych w 2015 roku w województwie małopolskim
Według badań z 2015 roku większość gleb uprawnych województwa małopolskiego to
gleby kwaśne w stopniu bardzo kwaśnym (41,2%), kwaśnym 23,5(%) i lekko kwaśnym
(11,8%). Pozostałe to gleby obojętne o pH w granicach 6,7-6,9. Średnia wartość pH wynosiła
5,1 i była równa wartości krajowej. W porównaniu z wartościami mierzonymi w poprzednich
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cyklach istotnie zwiększyła się ilość gleb bardzo kwaśnych. Wyraźnie spadł udział gleb lekko
kwaśnych (29,4% w roku 1995; 23,5% w roku 2010; 11,8 % w roku 2015) a znacznie wzrósł
udział gleb bardzo kwaśnych o pH w KCl <4,5 (11,8% w roku 1995;23,5% w roku 2010
i 41,2% w roku 2015 - dwukrotny wzrost udziału w stosunku do 2010 roku i aż czterokrotny
w stosunku do 1995). Taki trend obserwowany jest w całej Polsce. Jest to zjawisko niepokojące,
które świadczy o silnym zakwaszeniu gleb Polski. Uwidacznia się tym samym brak profilaktyki
i usuwania skutków zakwaszenia, tj. zabiegów wapnowania gleb.
W okresie 1995-2015 w województwie małopolskim udział gleb kwaśnych ogółem zmniejszył
się o 23% w stosunku do roku bazowego.

1995

2010

2015

8
7
6
5
4
3
2
1
0
347 349 351 353 355 363 365 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435

Wykres 6.3.2. Odczyn gleb (pH) województwa małopolskiego w punktach monitoringowych
w latach 1995, 2010 i 2015
W zdecydowanej większości profili (15 lokalizacji) zanotowano spadek wartości pH
w porównaniu do roku 2010, ze średnim spadkiem - 0,5. Jedynie w dwóch punktach (Sromowce
i Czajowice) zanotowano niewielki wzrost o 0,1.
Największym udziałem gleb o preferowanym odczynie lekko kwaśnym i obojętnym (od 5,6 do
7,2) charakteryzowały się gleby w punktach położonych w gminach: Moszczenica, Zakliczyn,
Koniusza i m. Kraków.
Największym zakwaszeniem (<4,5) charakteryzowały się gleby w punktach położonych
w gminach: Jabłonka, Pcim, Wadowice, Tymbark, Tarnów, Alwernia i Bochnia. Silne
zakwaszenie gleb jest bardzo niepokojące i świadczy o wieloletnich zaniedbaniach w zakresie
regulacji odczynu.
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Przy wartościach pH poniżej 4,5 (odczyn bardzo kwaśny) w roztworze glebowym
pojawiają się rozpuszczalne formy glinu uszkadzające włośniki korzeni, upośledzając
pobieranie wody i składników pokarmowych przez rośliny, a co za tym idzie ograniczające
ilość i jakość plonów. Ponadto przy tak niskim pH następuje mobilizacja wielu szkodliwych
pierwiastków zawartych w glebie i ich pobieranie przez rośliny (między innymi toksyczne
pierwiastki śladowe).
Zasolenie gleb jest ważnym czynnikiem wpływającym na dostępność wody dla roślin.
Nadmierne nagromadzenie się w glebie soli rozpuszczalnych wpływa na zmniejszenie
przepuszczalności gleb. Do oceny zasolenia stosuje się parametr przewodności elektrolitycznej
właściwej. Przeciętne wartości przewodności elektrolitycznej nie zmieniły się w kolejnych
okresach badań monitoringowych i pozostawały na niskim, nieszkodliwym dla roślin i jakości
gleb poziomie. Wyniki pomiarów zasolenia gleb w kolejnych edycjach monitoringu
potwierdzają, że gleby w Polsce nie są zagrożone tym typem degradacji.
6.4. ZANIECZYSZCZENIE
METALAMI

GLEB

CIĘŻKIMI

UŻYTKÓW
I

ROLNYCH

SIARKĄ,

WIELOPIERSCIENIOWYMI

WĘGLOWODORAMI AROMATYCZNYMI
Zawartość siarki siarczanowej (S-SO4)
Siarka jest niezbędnym do życia roślin składnikiem pokarmowym, jednak jej nadmiar
w glebie, spowodowany głównie opadem SO2 z atmosfery, może być szkodliwy dla ich wzrostu
oraz jakości plonu. Do negatywnych skutków zanieczyszczenia gleb siarką zalicza się ich
zakwaszenie.
W aktualnym prawodawstwie brak uregulowań w zakresie dopuszczalnych stężeń tego
pierwiastka w glebach.
W 2015 roku we wszystkich badanych glebach w województwie małopolskim
stwierdzono niską zawartość siarki siarczanowej (I) mieszczącą się w granicach naturalnej
zawartości siarki w glebach.
Poziom stężenia siarki siarczanowej w glebie nie uległ zmianie w stosunku do cyklu
2010 r. Zauważalny jest spadek wartości średniej na przestrzeni lat, z 1,7 mg S-SO4 /100g
w 1995 r. do 1 mg S-SO4/100g gleby w 2015 r. Tendencja ta obserwowana jest w skali Polski.
Zjawisko to może skutkować deficytami siarki dla wrażliwych gatunków roślin uprawnych.
Ocena zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi
(WWA)
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Jedną z grup trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) są wielopierścieniowe
węglowodorowy aromatyczne (WWA), z których część wykazuje silne właściwości toksyczne,
mutagenne i rakotwórcze. WWA wraz z pyłami i opadami atmosferycznymi dostają się do
środowiska glebowego, powodując w mniejszym lub większym stopniu jego zanieczyszczenie.
Ponadto źródłem WWA dla gleb użytkowanych rolniczo mogą być osady ściekowe i komposty
stosowane w celach nawozowych, ścieki i spływy z dróg asfaltowych, a także paliwo i smary
stosowane do maszyn rolniczych.
Ocenę zanieczyszczenia gleb WWA wykonano w oparciu o RMŚ oraz wytyczne do
klasyfikacji opracowane przez IUNG.
Kryterium oceny określone na podstawie RMŚ, obejmuje 10 związków z grupy WWA:
naftalen,

antracen,

chryzen,

benzo(a)antracen,

dibenzo(a,h)antracen,

benzo(a)piren,

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren.
Gleby użytkowane rolniczo objęte monitoringiem zostały ujęte w II grupie gruntów,
w przypadku WWA przyjęto jedną wartość graniczną dla grupy niezależnie od właściwości
gleb.

zanieczyszczone
29,4%

niezanieczyszczone

WWA
70,6%

Wykres 6.4.1. Ocena zanieczyszczenia gleb WWA (Σ10 WWA) w województwie małopolskim
w 2015 roku wg RMŚ
W województwie małopolskim w 2015 roku gleby niezanieczyszczone WWA, zgodnie
z RMŚ, występowały w 12 lokalizacjach (70,6%), natomiast gleby zanieczyszczone –
w 5 lokalizacjach (29,4%). Gleby te były zanieczyszczone przez 7 węglowodorów: chryzen,
benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren,
indeno(1,2,3-cd)piren. Stężenia zawierały się w zakresie 5,6 μg/kg -1053 μg/kg (Oświęcim).
Najwyższe stężenie osiągnął benzo(b)fluoranten i był przekroczony we wszystkich 5 punktach
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oraz benzo(a)piren i benzo(a)antracen, które były przekroczone w trzech punktach. Zakresy
zawartości poszczególnych WWA w glebach przedstawia tabela poniżej.
Tabela 6.4.1. Wyniki i ocena zanieczyszczenia gleb WWA w województwie małopolskim
w 2015 roku wg RMŚ
WWA

Min

Max

Dopuszczalna

Ilość punktów

µg/kg

µg/kg

zawartość w

w klasach zanieczyszczenia gleb

glebie µg/kg

zanieczyszczone

niezanieczyszczone

Naftalen

4,8

37,9

100

0

17

Antracen

3,9

114,8

200

0

17

Chryzen

8,9

686,2

200

1 (347)

16

Benzo(a)antracen

7,7

737,8

100

3 (347, 417, 425)

14

Benzo(a)piren

10,6

713,2

100

3 (347, 417, 425)

14

Benzo(g,h,i)perylen

9,2

369,8

200

1 (347)

16

Benzo(b)fluoranten

5,6

1053,0

100

5 (347,353, 417,

12

425, 431)
Benzo(k)fluoranten

6,9

343,5

100

2 (347, 425)

15

Dibenzo(a,h)antracen

5,3

84,4

100

0

17

Indeno(1,2,3-cd)piren

13,3

466,3

200

1 (347)

16

1200
chryzen

1000

benzo(a)antracen

[µg/kg]

800

benzo(a)piren
600

benzo(ghi)perylen

400

benzo(b)fluoranten

200

benzo(k)fluoranten
indeno(1,2,3-cd)piren

0
347

353

417

425

431

norma

Wykres 6.4.2. Stężenia wybranych węglowodorów w glebach zanieczyszczonych WWA
w województwie małopolskim w 2015 r. (5 profili, w których notowano przekroczenia
przynajmniej jednego z WWA)
Najbardziej obciążone WWA były gleby w Oświęcimiu (nr 347), gdzie stwierdzono
3 - 10 krotne przekroczenie zawartości dopuszczalnej dla 7 WWA, i były to wartości najwyższe
w Polsce. W Łapczycy (nr 425) stwierdzono przekroczenie normy dla 4 związków,
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a w Wadowicach-Choczni (nr 417) dla 3 związków. W pozostałych dwóch profilach (nr 353Os. Pleszów, 431-Biegonice) stwierdzono przekroczenia dla jednego związku WWA.

Rys. 6.4.1. Zanieczyszczenie gleb WWA w punktach pomiarowych w 2015 roku
w województwie małopolskim wg RMŚ (suma 10WWA)
Gleby zanieczyszczone WWA w 2015 roku w województwie małopolskim
występowały w 5 punktach pomiarowych (425-Łapczyca gm. Bochnia, 417-WadowiceChocznia gm. Wadowice, 347-Oświęcim, 353-Os. Pleszów m. Kraków, 431-Biegonice m.
Nowy Sącz), zlokalizowanych w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu lub lokalnych źródeł
emisji tych związków.
Klasyfikację zanieczyszczenia gleb gruntów ornych WWA wg wytycznych IUNG
oparto o sumę zawartości w glebach 13 związków z grupy WWA (fluoren, fenantren, antracen,
fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(a)piren,

dibenzo(a,h)antracen,

indeno(1,2,3-cd)piren,

bezo(g,h,i)perylen),

charakteryzujących się zwiększoną trwałością w glebie i silniejszymi właściwościami
toksycznym i mutagennymi.
W województwie małopolskim zawartość tych związków w poszczególnych punktach
badawczych była zróżnicowana i wahała się w granicach 125,3-8352,9 μg/kg. Według badań
w 2015 roku w glebach użytkowanych rolniczo w województwie małopolskim średnia
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zawartość Σ13 WWA wynosiła 965,3 μg/kg, i jest to wartość dwukrotnie wyższa od wartości
krajowej.

Wykres 6.4.3. Ocena zanieczyszczenia gleb WWW (Σ13 WWA) w województwie
małopolskim w 2015 roku (wg wytycznych IUNG)
Według badań w 2015 roku do grupy gleb niezanieczyszczonych (0° i 1°) można
zaliczyć 13 punktów badawczych (76,5%). Przy czym w dwóch punktach (355–Posądza, 419
– Jabłonka) gleby sklasyfikowano jako niezanieczyszczone – zawartość naturalna (0°)
a zawartość podwyższoną (1°) stwierdzono w 11 punktach (349, 351, 363, 365, 421, 423, 427,
429, 431, 433, 436).
Małe zanieczyszczenie (2°) stwierdzono w 1 punkcie (353 – Os. Pleszów). Gleby
zanieczyszczone (3° i 4°) występują w 3 punktach (17,7%), z czego w 2 punktach (417Wadowice, 425 – Łapczyca) stwierdzono zanieczyszczenie w stopniu 3. Najwyższe
zanieczyszczenie WWA w województwie małopolskim (4° - gleba silnie zanieczyszczona)
stwierdzono w punkcie 347 – Oświęcim. W punkcie w Oświęcimiu notowane były wartości
najwyższe w Polsce.
W kraju w 2015 roku, zgodnie z klasyfikacją IUNG, 6,5% gleb użytkowanych rolniczo
zaliczono do grupy gleb zanieczyszczonych przez Σ13 WWA.
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Tabela 6.4.2. Klasyfikacja WWA w punktach monitoringowych w województwie małopolskim
w 2015 roku wg wytycznych IUNG
Zawartość

Stopień zanieczyszczenia WWA-

WWA w glebie

Ocena zanieczyszczenia gleby

≤200

0° - niezanieczyszczona (zawartość naturalna)

2

11,8

201-600

1° - niezanieczyszczona (zawartość podwyższona)

11

64,7

601-1000

2° - mało zanieczyszczona

1

5,9

1001-5000

3° - zanieczyszczona

2

11,8

5001-10000

4° - silnie zanieczyszczona

1

5,9

Liczba

Udział (%)

punktów

Rys. 6.4.2. Zanieczyszczenie gleb WWA w punktach pomiarowych w 2015 roku
w województwie małopolskim wg wytycznych IUNG (suma 13 WWA)

W

okresie

20-lecia

prowadzonych

badań

obserwowano

zmiany

udziałów

w poszczególnych klasach zanieczyszczenia gleb WWA. Dla gleb niezanieczyszczonych
(0° i 1°) - zwiększył się odsetek gleb o podwyższonej zawartości WWA, przy spadku udziału
gleb o zawartości naturalnej z 47,1% w 1995 r. (8 profili) na 11,8% (2 profile) w 2015 r., tym
samym zmniejszył się odsetek gleb zanieczyszczonych (2°, 3°, 4°).
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2015

0° - niezanieczyszczona
(zawartość naturalna)

2010

1° - niezanieczyszczona
(zawartość podwyższona)

2005

2° - mało zanieczyszczona

2000

3° - zanieczyszczona
4° - silnie zanieczyszczona

1995
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Wykres 6.4.4. Stopień zanieczyszczenia gleb WWA (Σ13 WWA) badanych w województwie
w latach 1995-2015 wg wytycznych IUNG
W latach 1995-2015 w pięciu punktach (347,417,425,433,353) utrzymywały się
wysokie wartości WWA. Istotny wzrost zawartości obserwowany w punktach tj. 347Oświęcim (8-krotny wzrost Σ13 WWA) oraz 425 - Łapczyca (5-krotny wzrost) jest efektem
wzmożonego oddziaływania na gleby emisji przemysłowych oraz komunikacyjnych.
Zmienność wykazało WWA w punkcie 417-Wadowice-Chocznia i osiągnęło maksimum
w 2010 roku (2408 μg/kg). Wyraźny spadek WWA notowano natomiast w punktach 353Os. Pleszów oraz 433-Zakliczyn, przy maksimum osiągniętym w 1995 r. (wynoszącym w 1995
r. odpowiednio 11391 μg/kg i 1798 μg/kg).
W roku 2015 w stosunku do roku 2010 istotny wzrost zawartości Σ13 WWA stwierdzono
w trzech punktach: w punkcie 347 (Oświęcim) z 4903,3 μg/kg w 2010 r. do 8352,9 μg/kg
w 2015 r. – wzrost o 41% i w punkcie 425 (Łapczyca) notowano 62% wzrost - z 709,9 μg/kg
w 2010 r. do 1865,2 μg/kg w 2015 r., w których notowany jest systematyczny wzrost stężeń od
1995 roku oraz w punkcie 427 (Tymbark) z 273 μg/kg w 2010 r. do 465,4 μg/kg w 2015 r.
W pozostałej większości punktów notowano spadki zawartości względem roku 2010.
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Wykres 6.4.5. Σ13 WWA w glebach województwa małopolskiego w punktach
monitoringowych w latach 1995-2015
Tabela 6.4.3. Ocena zanieczyszczenia gleb WWA w województwie małopolskim w 2015
w punktach monitoringowych ( wg wytycznych IUNG oraz RMŚ)
l.p.

Nr
punktu

Ocena zanieczyszczenia gleb WWA
Miejscowość

Stopień zanieczyszczenia

Gmina

WWA wg IUNG

wg RMŚ

1

347

Oświęcim

Oświęcim

4

zanieczyszczone

2

349

Grojec

Alwernia

1

niezanieczyszczone

3

351

Czajowice

Wielka Wieś

1

niezanieczyszczone

4

353

Oś. Pleszów

M. Kraków

2

zanieczyszczone

5

355

Posądza

Koniusza

0

niezanieczyszczone

6

363

Biała

Tarnów

1

niezanieczyszczone

7

365

Szczucin

Szczucin

1

niezanieczyszczone

8

417

Wadowice-Chocznia

Wadowice

3

zanieczyszczone

9

419

Jabłonka

Jabłonka

0

niezanieczyszczone

10

421

Brzyczyna

Mogilany

1

niezanieczyszczone

11

423

Pcim

Pcim

1

niezanieczyszczone

12

425

Łapczyca

Bochnia

3

zanieczyszczone

13

427

Tymbark

Tymbark

1

niezanieczyszczone

14

429

Sromowce Wyżne

Czorsztyn

1

niezanieczyszczone

15

431

Biegonice

M. Nowy Sącz

1

zanieczyszczone

16

433

Zakliczyn

Zakliczyn

1

niezanieczyszczone

17

435

Moszczenica

Moszczenica

1

niezanieczyszczone

Objaśnienia:
Stopień zanieczyszczenia gleb WWA: 0 - niezanieczyszczona (zawartość naturalna); 1 - niezanieczyszczona (zawartość podwyższona); 2 mało zanieczyszczona; 3 – zanieczyszczona; 4 - silnie zanieczyszczona.
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Zanieczyszczenia środkami ochrony roślin
Pestycydy związki niechlorowe są substancjami syntetycznymi stosowanymi
w ochronie roślin uprawnych. Do tej grupy zanieczyszczeń zostały zaliczone: atrazyna
stosowana jako herbicyd, maneb, który jest fungicydem oraz insektycydy: carbofuran
i carbaryl. Pestycydy związki niechlorowe mogą działać szkodliwie na człowieka i inne
organizmy

żywe.

Atrazyna

powoduje

m.in.

zaburzenia

hormonalne

związane

z nieprawidłowościami rozwoju płciowego u ludzi i zwierząt, carbofuran negatywnie
oddziałuje na układ nerwowy oraz gruczoły wydzielania zewnętrznego, carbaryl wykazuje
działanie hepatotoksyczne (uszkadzające wątrobę) i kardiotoksyczne (uszkadzające serce),
a maneb wywołuje miejscowe podrażnienia i reakcje uczuleniowe oraz hamuje aktywność
enzymów, przede wszystkim tyroksyny. Pestycydy zaliczone do tej grupy zanieczyszczeń są
nietrwałe w glebach, a czasy ich połowicznego zaniku wynoszą od 7 dni dla manebu do 29 dni
dla atrazyny. Od 2007 r. obowiązuje w Polsce zakaz stosowania atrazyny i carbofuranu, a od
2009 r. również carbarylu. Obecnie dopuszczony do stosowania w rolnictwie jest maneb.
Klasyfikację stanu zanieczyszczenia gleb użytków rolnych w Polsce pestycydami - związkami
niechlorowymi przeprowadzono w oparciu o cytowane powyżej RMŚ.
Badania pozostałości pestycydów w glebach użytków rolnych Polski przeprowadzone
w 2015 r. nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych zawartości związków niechlorowych:
atrazyny, carbarylu i carbofuranu. W żadnej z analizowanych próbek nie stwierdzono obecności
manebu.
W województwie małopolskim w 2015 roku w przeważającej większości
analizowanych próbek zawartość atrazyny, carbofuranu i carbarylu była <0,001 mg/kg (granica
oznaczalności metody). Niewielkie stężenia carbarylu stwierdzono w glebach 363-Biała i 365Szczucin i wynosiły odpowiednio 0,008 mg/kg i 0,002 mg/kg, przy wartości dopuszczalnej
wynoszącej 0,2 mg/kg.
Pestycydy chloroorganiczne (PCO) były przez kilka dziesięcioleci powszechnie stosowane
w rolnictwie do zwalczania chorób i szkodników roślin. Od lat 70-tych ubiegłego wieku
w naszym kraju obowiązuje zakaz ich używania, ze względu na dużą trwałość w środowisku,
toksyczność i zdolność do akumulacji w łańcuchu pokarmowym człowieka i innych
organizmów żywych.
Preparaty pestycydowe zawierały m.in. DDT, γ-HCH (lindan), dieldrinę, aldrynę,
endrynę, heksachlorobenzen i inne. W naszym kraju powszechnie i w największych ilościach
były stosowane preparaty zawierające γ-HCH (lindan) z domieszką α-HCH i β-HCH
powstających w trakcie jego produkcji oraz DDT (techniczny), który był mieszaniną m.in.
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4,4’DDT, 2,4’DDT, 4,4’DDD, 4,4’DDE i innych związków. Pozostałości PCO są nie tylko
wynikiem bezpośredniej aplikacji środków ochrony roślin w przeszłości i ich przemian
w glebach (np. 4,4’DDE i 4,4’DDD), ale również osadzania się zanieczyszczeń przenoszonych
z masami powietrza.
Badania pozostałości pestycydów chloroorganicznych w glebach pobranych w 2015 r.
na użytkach rolnych w Polsce nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń dla α-HCH, βHCH, γ-HCH, aldryny, dieldryny i endryny. Zawartość wymienionych pestycydów
w zdecydowanej większości próbek glebowych była poniżej 0,001 mg/kg (granica
oznaczalności metody).
W województwie małopolskim w 2015 roku w 4 przypadkach (347,353,425,427)
oznaczono w glebach stężenia aldryny. Najwyższe stężenie aldryny notowano w Oświęcimiu
(nr 347) i wynosiło ono 0,012 mg/kg (50% wartości dopuszczalnej).
Gleby niezanieczyszczone pestycydami DDT/DDE/DDD występowały w 15
lokalizacjach (88,2%), natomiast 2 profile (11,8%) zaliczono do gleb zanieczyszczonych.

niezanieczyszczone (<0,12 mg/kg)
11,8%

zanieczyszczone (>0,12 mg/kg)

Pestycydy
DDT/DDE/DDD

88,2%

Wykres 6.4.6. Ocena zanieczyszczenia gleb pestycydami z grupy DDT/DDE/DDD
w województwie małopolskim w 2015 roku
Zakres wartości stężenia DDT/DDE/DDD w glebach województwa wynosił od 0,01
mg/kg do 0,2 mg/kg. Średnia zawartość tego pestycydu w glebach województwa wynosiła
0,036 mg/kg. Najwyższe stężenia DDT/DDE/DDD, przekraczające normę, stwierdzono
w dwóch punktach (417-Wadowice-Chocznia oraz 363-Biała gm. Tarnów) i wynosiły
odpowiednio 0,2 i 0,16 mg/kg (przy normie - 0,12 mg/kg).
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Rys. 6.4.3. Zanieczyszczenie gleb DDT/DDE/DDD w punktach pomiarowych w 2015 roku
w województwie małopolskim
Całkowita zawartość pierwiastków śladowych
Zawartość pierwiastków śladowych w glebie jest kształtowana przez czynniki naturalne
i

antropogeniczne.

Spośród

czynników

antropogenicznych

największy

udział

w zanieczyszczeniu gleb metalami mają emisje przemysłowe. Zanieczyszczenie gleb metalami
może mieć wpływ na ich przydatność rolniczą i produktywność, właściwości biologiczne oraz
jakość płodów rolnych.
Zawartości pierwiastków śladowych zostały ocenione według cytowanego wyżej RMŚ
oraz wytycznych IUNG, opartych na całkowitych zawartościach metali i właściwościach gleby
(odczyn, zawartość części spławialnych, zawartość próchnicy).
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Rys. 6.4.4. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w punktach pomiarowych w 2015 roku
w województwie małopolskim
W 2015 r. w województwie małopolskim nie odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych zawartości pierwiastków śladowych określonych w RMŚ.
Zgodnie z klasyfikacją wg wytycznych IUNG, w województwie małopolskim w 2015 r.
88,2% (15 profili) gleb badanych stanowią gleby niezanieczyszczone metalami, z tego 41,1%
gleb (7 profili) zakwalifikowano do 0 stopnia zanieczyszczenia (zawartość naturalna) i mogą
być wykorzystywane do produkcji rolniczej bez żadnych ograniczeń, a 47,1% do I stopnia
zanieczyszczenia (zawartość lekko podwyższona), przy którym mogą być uprawiane wszystkie
rośliny uprawy polowej z ograniczeniem warzyw przeznaczonych na przetwory i do
bezpośredniej konsumpcji dla dzieci.
Gleby uznane za zanieczyszczone metalami - II stopień zanieczyszczenia (słabe
zanieczyszczenie) stanowią 11,8% badanych gleb (2 profile – 365-Szczucin, 427- Tymbark).
Wskaźnikiem decydującym o klasyfikacji był nikiel. Na tych glebach dozwolona jest uprawa
zbóż, roślin okopowych i pastewnych oraz użytkowanie kośne i pastwiskowe, natomiast rośliny
uprawiane na tych glebach mogą być chemicznie zanieczyszczone, z uprawy należy zatem
wykluczyć niektóre warzywa, m.in.: kalafior, szpinak, sałatę.
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0 - niezanieczyszczona (zawartość
naturalna)
I - niezanieczyszczona (zawartość
podwyższona)
II - słabo zanieczyszczona

11,8%
41,1%

Metale
(Cd,Cu,Ni,Pb,Zn)
47,1%

Wykres 6.4.7. Ocena zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (kadm, miedź, nikiel, ołów,
cynk) w województwie małopolskim w 2015 roku (wg wytycznych IUNG)
Tabela 6.4.4. Klasyfikacja zanieczyszczenia gleb metalami w województwie małopolskim
w 2015 roku (wg wytycznych IUNG)
Stopień zanieczyszczenia

Liczba punktów dla stopnia zanieczyszczenia dla poszczególnych metali

metalami

0 - niezanieczyszczona
(zawartość naturalna)
I - niezanieczyszczona
(zawartość podwyższona)
II - słabo zanieczyszczona

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

11

16

13

16

7

6

1

2

1

10

-

-

2

-

-
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Rys. 6.4.5. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w punktach pomiarowych w 2015 roku
w województwie małopolskim (wg wytycznych IUNG)

Tabela 6.4.5. Ocena zanieczyszczenia gleb metalami w 2015 roku w punktach pomiarowych
w województwie małopolskim
Ocena zanieczyszczenia wg klasyfikacji wg IUNG
Nr

Lokalizacja

Stopień zanieczyszczenia

punktu

punktu

dla poszczególnych metali
Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

Ocena
zanieczyszczenia wg

Ocena zanieczyszczenia

RMŚ

347

Oświęcim

0

0

0

0

I

niezanieczyszczone (I- Zn)

niezanieczyszczone

349

Grojec

I

0

0

0

I

niezanieczyszczone (I- Cd,Cu,Zn)

niezanieczyszczone

351

Czajowice

I

0

0

0

I

niezanieczyszczone (I-Cd, Cu,Zn)

niezanieczyszczone

353

Oś. Pleszów

0

0

0

0

I

niezanieczyszczone (I-Zn)

niezanieczyszczone

355

Posądza

0

0

0

0

0

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone

363

Biała

0

0

0

0

0

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone

365

Szczucin

0

I

II

0

I

zanieczyszczone (II-Ni)

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone (I-Cd,Cu,Zn)

niezanieczyszczone

417

WadowiceChocznia

I

0

0

0

I

419

Jabłonka

0

0

0

0

0

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone

421

Brzyczyna

I

0

0

0

I

niezanieczyszczone (I-Cd, Cu,Zn)

niezanieczyszczone

423

Pcim

I

0

I

0

I

niezanieczyszczone (I-Cd,Cu, Ni,Zn)

niezanieczyszczone

425

Łapczyca

0

0

0

0

0

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone
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427
429

Tymbark

I

0

II

I

I

Sromowce

zanieczyszczone (II- Ni)

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone (I- Ni,Zn)

niezanieczyszczone

Wyżne

0

0

I

0

I

431

Biegonice

0

0

0

0

0

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone

433

Zakliczyn

0

0

0

0

0

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone

435

Moszczenica

0

0

0

0

0

niezanieczyszczone

niezanieczyszczone

Objaśnienia:
Stopień zanieczyszczenia gleb metalami:
niezanieczyszczone: 0 - zawartość naturalna; I - zawartość lekko podwyższona;
zanieczyszczone: II - słabe zanieczyszczenie.

Kadm - gleby niezanieczyszczone - 0 - zawartość naturalna (11 punktów), I - zawartość
podwyższona (6 punktów); zakres: 0,2-1,1 mg/kg; średnia wynosiła 0,6 mg/kg,
Miedź - gleby niezanieczyszczone - 0 - zawartość naturalna (16 punktów), I - zawartość
podwyższona (1 punkt); zakres: 8,6-29,7 mg/kg; średnia wynosiła 15,8 mg/kg,
Nikiel - 0 - zawartość naturalna (13 punktów), I - zawartość podwyższona
(2 punkty), II - słabe zanieczyszczenie (2 punkty – Szczucin, Tymbark); zakres:8,4-71,1 mg/kg;
średnia wynosiła 26,1 mg/kg,
Ołów - gleby niezanieczyszczone - 0 - zawartość naturalna (16 punktów), I - zawartość
podwyższona (1 punkt); zakres: 1,02-54,87 mg/kg; średnia wynosiła 30,6 mg/kg,
Cynk - gleby niezanieczyszczone - 0 - zawartość naturalna (7 punktów), I - zawartość
podwyższona (10 punktów); zakres: 44,01- 157,92 mg/kg; średnia wynosiła 92,0 mg/kg.
Dla innych metali badanych w 2015 r. wyniki kształtowały się następująco:
- zawartość arsenu mieściła się w zakresie 3,57-8,5 mg/kg, a średnia wynosiła 5,7 mg/kg,
- zawartość baru mieściła się w zakresie 40,7-133,5 mg/kg, a średnia wynosiła 74,4 mg/kg,
- zawartość chromu mieściła się w zakresie 9,3-49,1 mg/kg, a średnia wynosiła 22,7 mg/kg,
- zawartość kobaltu mieściła się w zakresie 4,32-15,14 mg/kg, a średnia wynosiła 8,3 mg/kg,
- zawartość rtęci mieściła się w zakresie 0,022-0,117 mg/kg, a średnia wynosiła 0,1 mg/kg.
W województwie małopolskim, jak też w skali całego kraju, nie ma zagrożenia
zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo.
W kolejnych edycjach badań chemizmu gleb w latach 1995-2015 poziom zawartości
metali ulegał wahaniom, bez wyraźnych trendów i był znacznie poniżej wartości
dopuszczalnych określonych w RMŚ. Stężenia metali w latach 2010-2015 pozostawały na
zbliżonym poziomie w większości punktów sieci pomiarowej.
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Wykres 6.4.8. Zawartość kadmu w glebach w latach 1995-2015
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Wykres 6.4.9. Zawartość miedzi w glebach w latach 1995-2015
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Wykres 6.4.10. Zawartość ołowiu w glebach w latach 1995- 2015
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Wykres 6.4.11. Zawartość cynku w glebach w latach 1995- 2015
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Wykres 6.4.12. Zawartość niklu w glebach w latach 1995-2015
Tabela 6.4.6. Zakresy zawartości wybranych wskaźników w glebach badanych w punktach
pomiarowych w województwie małopolskim w 2015 roku

/DDD
Chocznia)

DDT/DDE

Aldryna
0,001-0,012 (Oświęcim)

0-0,2 Wadowice-

carbaryl
0,002-0,008 (Biała)

Chocznia)

0,022-0,117 (Wadowice-

μg/kg

44,0-157,9 (Os.Pleszów)

Σ 10WWA w

12,0-54,9 (Tymbark)

80,4-4595,7 (Oświęcim)

8,4 – 71,1(Tymbark)

Hg

μg/kg

Zn

Σ13 WWA w

Pb

(Oświęcim)

Ni

125,3-8352,9

Cu

%

Cd

8,6 – 29,7 (Szczucin)

Pestycydy w mg/kg

0,2-1,1 (Czajowice)

próchnicy

Zawartość

1,5-4,3 (Tymbark)

pH w 1M KCl
3,4-6,9 (Posądza)

Odczyn

Metale w mg/kg

1. W grupie badanych profili w województwie małopolskim zwiększył się udział gleb
bardzo kwaśnych i kwaśnych, przy wyraźnym spadku udziału gleb lekko kwaśnych.
W 2015 roku udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych wyniósł 65% i był na poziomie
167

średniej krajowej. Fakt ten wynika z przyczyn naturalnych oraz wieloletnich zaniedbań
w zakresie wapnowania gleb.
2. W roku 2015 gleby w województwie małopolskim w 29,4% profili zakwalifikowano do
gleb zanieczyszczonych WWA (Oświęcim, Oś. Pleszów, Wadowice-Chocznia,
Łapczyca, Biegonice), według kryteriów RMŚ. Gleby te były zanieczyszczone głównie
przez 3 węglowodory: benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren i benzo(a)antracen. Analiza
trendów zmian zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na
przestrzeni ostatnich 20 lat wykazała tendencję malejącą w większości gleb. Istotny
wzrost zawartości obserwowany był w dwóch punktach tj. Oświęcim (8-krotny wzrost
sumy WWA) oraz Łapczyca (wzrost 5-krotny sumy WWA). W punkcie w Oświęcimiu
notowane były wartości najwyższe w Polsce.
3. Badania pozostałości pestycydów chloroorganicznych w glebach, pobranych w 2015 r.
nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla α-HCH, β-HCH, γ-HCH,
aldryny, dieldryny i endryny, przy czym zawartość aldryny sięgała 50% wartości
dopuszczalnej. Gleby dwóch lokalizacji (417-Wadowice-Chocznia oraz 363-Biała)
były zanieczyszczone pestycydami chloroorganicznymi (DDT/DDE/DDD).
4. Dla pestycydów - związków niechlorowanych niewielkie stężenia carbarylu
stwierdzono w glebach w punktach: 363-Biała i 365-Szczucin. W żadnej
z analizowanych próbek nie stwierdzono obecności manebu.
5. W 2015 nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich
określonych w RMŚ. Przy czym w 2 punktach (Szczucin, Tymbark) odnotowano
podwyższoną zawartość niklu (II stopień zanieczyszczenia - słabe zanieczyszczenie),
wg kryterium IUNG. W przypadku żadnego z analizowanych pierwiastków śladowych
nie zaobserwowano trendu akumulacji w warstwie powierzchniowej gleb obszarów
użytkowanych rolniczo.

PODSUMOWANIE
W województwie małopolskim ważnym działem gospodarki jest rolnictwo. Ponad 60%
powierzchni zajmują użytki rolne, w tym 71% powierzchni to grunty orne. Ponad 1/3 użytków
rolnych stanowią gleby najbardziej żyzne (I-III klasa). Ponad 30% tych gruntów ma klasę
bonitacyjną V i VI, są to więc gleby o słabej wartości użytkowej, dające niskie plony.
Aż 57 % obszaru województwa jest zagrożone erozją wodną, w tym dominuje erozja silna (26%
obszaru) i średnia (21% obszaru). Erozją wąwozową silną i średnią jest zagrożone 40%

168

powierzchni województwa. Obszar województwa zaliczany jest do pierwszego stopnia pilności
ochrony przed erozją, a zagospodarowanie wąwozów uznano jako bardzo pilne.
Priorytetem jest również rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych
i zdewastowanych przyrodniczo przez przywracanie im wartości przyrodniczej lub użytkowej.
Obecnie w województwie jest 2004 ha takich terenów, z czego rekultywacji
i zagospodarowaniu w 2016 r. poddano 186 ha. W latach 2010-2016 obserwuje się
w województwie niewielki wzrost powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych
wymagających rekultywacji i zagospodarowania, z których największy udział mają grunty
zdewastowane czyli takie, które utraciły całkowitą wartość użytkową (91,7% w 2016 r.).
W okresie 2010-2016 poddano rekultywacji i zagospodarowaniu łącznie 1248 ha, z czego do
użytkowania rolniczego przywrócono 855 ha, a leśnego 165 ha. Największą powierzchnię
zrekultywowano w 2014 roku (251 ha), i zagospodarowano w blisko 100% na cele rolnicze.
Największy obszar terenów leśnych (80 ha) przywrócono do użytkowania w 2010 r. W 2016
roku na cele leśne przeznaczono 19% (34 ha) zrekultywowanych gruntów.
Antropogeniczne przyczyny degradacji gleb są wynikiem zarówno złych praktyk
rolniczych (nieumiejętne stosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony roślin,
zakwaszenie, zasolenia gleb), jak też szkodliwe oddziaływanie emisji zanieczyszczeń
z zakładów przemysłowych oraz przekazywanie gruntów rolniczych pod budownictwo
i inwestycje infrastrukturalne. W latach 2010-2016 obserwuje się wzrost powierzchni terenów
zurbanizowanych i zabudowanych, z zaznaczającym się wzrostem powierzchni wyłączeń na
potrzeby mieszkaniowe i komunikacyjne. Ze względu na powierzchnię wyłączonych na cele
osiedlowe i komunikacyjne gruntów rolnych i leśnych w latach 2015-2016 województwo
małopolskie znalazło się w czołówce kraju. Zwiększenie zaś wyłączeń pod tereny przemysłowe
było widoczne zwłaszcza w 2015 roku. Istotny udział w powierzchni wyłączanej
w województwie mają wyłączenia na potrzeby wydobywcze (w 2015 r. udział ten wyniósł
17%). Zaznaczyć należy, iż każda eksploatacja kopalin powoduje naruszenie dotychczasowego
stanu środowiska. Od 2010 roku obserwuje się również znaczny spadek liczby gospodarstw
ekologicznych rolnych i ich udziału w powierzchni gruntów rolnych.
Na obszarach użytkowanych rolniczo w Małopolsce, objętych monitoringiem
chemizmu gleb, przeważają gleby kwaśne (ph ≤6,5). Według badań w 2015 roku gleby bardzo
kwaśne, kwaśne i lekko kwaśne zajmowały łącznie 77% powierzchni użytków rolnych.
W okresie 1995-2015 w województwie nastąpił 23-procentowy spadek udziału gleb kwaśnych
w ogólnej powierzchni gruntów. W związku jednak ze wzrostem udziału gleb silnie
zakwaszonych znaczna część województwa wymaga wapnowania gleb.
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Monitoring chemizmu gleb ornych w województwie małopolskim w 2015 roku
wskazuje przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości gleby w grupie substancji
powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi: dla WWA – w pięciu
punktach pomiarowych (Oświęcim, Oś. Pleszów m. Kraków, Wadowice-Chocznia, Łapczyca
gm. Bochnia, Biegonice m. Nowy Sącz), dla pestycydów chloroorganicznych –
DDT/DDE/DDD w dwóch punktach pomiarowych (Wadowice-Chocznia, Biała gm. Tarnów).
W żadnym z

punktów pomiarowych nie odnotowano

przekroczenia dopuszczalnych

zawartości metali ciężkich w glebie (arsen, bar, chrom, cynk, kadm, kobalt, miedź, nikiel, ołów,
rtęć), przy czym podwyższone wartości Ni ( II stopień zanieczyszczenia) stwierdzono w dwóch
punktach pomiarowych (Tymbark i Szczucin). Według badań z 2015 roku w przypadku
żadnego z analizowanych metali ciężkich nie zaobserwowano trendu akumulacji w warstwie
powierzchniowej gleb obszarów użytkowanych rolniczo.
Gleby zanieczyszczone WWA w 2015 roku w województwie małopolskim
występowały w punktach pomiarowych zlokalizowanych w pobliżu dróg o dużym natężeniu
ruchu lub lokalnych źródeł emisji tych związków – zakładów przemysłowych. Ponadto źródłem
WWA w glebach użytkowanych rolniczo mogą być osady ściekowe i komposty stosowane
w celach nawozowych, ścieki i spływy z dróg asfaltowych, odcieki ze składowisk a także
paliwo i smary stosowane do maszyn rolniczych. Analiza trendów zmian zawartości
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na przestrzeni ostatnich 20 lat wykazała
tendencję malejąca w większości gleb. Istotny wzrost zawartości WWA obserwowany był
w dwóch punktach - Oświęcim oraz Łapczyca gm. Bochnia.
Pomimo tego iż, od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w naszym kraju obowiązuje zakaz
używania pestycydów chloroorganicznych, stosowanych powszechnie w rolnictwie do
zwalczania chorób i szkodników roślin, związki te nadal obecne są w glebach, co świadczy
o ich dużej trwałości w środowisku.
Zbyt wysoka zawartość zanieczyszczeń WWA oraz pestycydów DDT/DDE/DDD
w glebach województwa małopolskiego (obszary reprezentowane przez punkty pomiarowe na
terenie gmin: Wadowice, Bochnia, Oświęcim, m. Kraków, m. Nowy Sącz, Tarnów) może
naruszać siedliskowe funkcje gleb, wpływać negatywnie na przydatność rolniczą, właściwości
biologiczne, a tym samym prowadzić do niekorzystnych zmian i wpływać na jakość płodów
rolnych. Zanieczyszczenie gleb, zwłaszcza tych wykorzystywanych rolniczo, może zagrażać
bezpieczeństwu ekologicznemu żywności oraz paszy i mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.
Konsekwencją zanieczyszczenia gleb są również zagrożenia związane z migracją
zanieczyszczeń do innych komponentów środowiska – wody i powietrza.
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Rys. 6.5.1. Ocena zanieczyszczenia gleb w punktach dla wybranych wskaźników na tle
powiatów w województwie małopolskim według badań w 2015 roku
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