
III. 1.2. ZANIECZYSZCZENIE GLEB 
 
PAŃSTWOWY MONITORING ZANIECZYSZCZEŃ GLEB  
 

Program pomiarowy 
 
W ramach sieci regionalnej WIOŚ kontynuował badania chemizmu gleb na terenie 

przewidywanego przebiegu autostrad oraz wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Katowice w Pyrzowicach w związku z planowaną jego rozbudową. Otrzymane wyniki 
pozwoliły ustalić stan początkowy, a w przyszłości pozwolą dokonać oceny wpływu 
autostrady i rozbudowywanego lotniska na tereny bezpośrednio do nich przylegające. 

 
Wykaz badanych wskaźników 
 
W pobranych próbach wykonano analizy pH, substancji organicznej i zawartości metali 

ciężkich: kadmu, ołowiu, cynku, miedzi, niklu i chromu. Wyniki analiz prób pobranych w 
punktach monitoringowych sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 
(Dz. U. Nr 165, poz. 1359)  
 

Lokalizacja punktów 
 
W 2002 roku badaniami zostały objęte tereny: 

- wzdłuż planowanego przebiegu autostrady A4, pomiędzy węzłem Łany (na 288 
kilometrze autostrady) a granicą województwa śląskiego i opolskiego (282 km) - 10 
punktów na odcinku 6 km, 

- wzdłuż planowanego przebiegu autostrady A1, pomiędzy węzłem Piekary (489 km) 
a miejscowością Podmłynie (480 km), 12 punktów na odcinku 9 km, 

- wzdłuż planowanego przebiegu autostrady A1, pomiędzy miejscowością Wilków (404 
km) a miejscowością Lubojenka (418 km), 8 punktów na odcinku 14 km, 

- wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - 20 punktów. 
 
 

Wyniki pomiarów i przekroczenia 
 
 

Odcinek autostrady A4 
 

Na badanym odcinku planowanej autostrady A4 w dwóch punktach zostały przekroczone 
dopuszczalne dla gruntów grupy B (użytki rolne, grunty leśne, nieużytki, grunty zabudowane) 
wartości stężeń ołowiu w glebie. Zachowane są jednak wartości dopuszczalne dla grupy 
gruntów C (m.in. tereny komunikacyjne). Są to punktu położone przy drodze A4, w terenie 
leśnym, najbliżej granicy z województwem opolskim. W pozostałych punktach nie 
odnotowano żadnych przekroczeń stężeń metali ciężkich, nawet w odniesieniu do grupy 
rodzajów gruntów A (obszary poddane ochronie). 
 
 

Odcinek autostrady A1: Podmłynie - Piekary Śląskie 
 

Jest to odcinek charakteryzujący się najwyższymi zanieczyszczeniem gleb badanych w 
2002 roku. Dwa punkty w Piekarach Śląskich i jeden w Dobieszowicach wykazały 
przekroczenie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich dla grupy gruntów C (m.in. tereny 
przemysłowe, komunikacyjne) ze względu na zawartość ołowiu i cynku. W pięciu punktach 
przekroczone zostały stężenia dopuszczalne dla gruntów B, również ze względu na ołów, 
kadm i cynk. Cztery punkty spełniały wymagane stężenia dla gruntów B. Na tym badanym 
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odcinku gleby nie wykazują przekroczeń stężeń dopuszczalnych dla chromu i niklu, nawet 
dla grupy A. Podobnie dla miedzi, za wyjątkiem 1 punktu (stężenie dopuszczalne dla 
gruntów B). 
 

Odcinek autostrady A1: Wilków - Lubojenka  
 

W 5 punktach na tym odcinku nie stwierdzono przekroczeń stężeń metali ciężkich w 
glebach, dopuszczalnych dla gruntów typu A. W trzech punktach zostały przekroczone 
stężenia dopuszczalne dla obszaru A. W jednym punkcie ze względu na nikiel, w jednym - 
kadm, w jednym - chrom i cynk. Normy dla gruntów grupy B są zachowane. 

 
Tereny wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach 

 
Wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” większość punktów nie 

wykazywała przekroczeń stężeń dopuszczalnych dla gruntów grupy B. Jedynie w 2 
punktach: w Kolonii Niwy o 46% i w Pyrzowicach o 7% przekroczone zostały stężenia 
dopuszczalne dla tej grupy gruntów. Metalem decydującym o przekroczeniu był ołów. 
Pozostałe punkty spełniały normę dla gruntów B lub nie wykazywały żadnych przekroczeń. 
W żadnym z punktów nie wykazano stężeń miedzi, chromu i niklu przekraczających stężenia 
dopuszczalne dla gruntów A. 
 

Łączne podsumowanie stopnia zanieczyszczenia gleb wszystkich punktów objętych 
monitoringiem w 2002 roku przedstawia ryc. III.1.2/1, a  tabela III.1.2/1 wartości średnie i 
zakresy stężeń poszczególnych metali ciężkich dla badanych punktów pomiarowych. 
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Tabela III.1.2/1 Wartości średnie, minimalne i maksymalne stężeń (mg/kg s.m.) 
oszczególnych metali ciężkich w glebie w badanych punktach pomiarowych  p 

 Wartości minimalne Wartości maksymalne Wartości średnie 

 A4 A1 
Pn 

A1 
Pd 

MPL 
K A4 A1 

Pn 
A1 
Pd 

MPL 
K A4 A1 

Pn A1 d MPL K

PH (KCl) 3,1 4,04 4,75 3,53 7,1 7,57 7,41 7,87 5,08 6,5 6,5 5,1
Kadm 0,4 0,27 1,18 0,44 0,9 1,03 187 3,79 0,53 0,5 26,2 1,6
Miedź 7 4,08 4,1 1,92 21 27 37,5 24,2 12,6 10,5 15,9 7,2
Chrom 3,7 7,16 5,19 2,98 23 52,4 30,5 46,4 12,6 19,0 15,7 11,0
Nikiel 8 2,53 2,2 0,58 18 72 18,9 16,4 14 14,4 9,9 4,0
Ołów 7 7,49 70,8 23,6 122 45,6 4090 146 45,5 19,1 544,0 57,1
Cynk 0,4 18,4 61,2 18,1 103 109 3400 256 72 49,6 890,9 95,4
 
A4 – odcinek autostrady A4 Łany - granica województwa śląskiego i opolskiego, 
A1 Pn - odcinek autostrady A1 Wilków - Lubojenka, 
A1 Pd: odcinek autostrady A1 Podmłynie - Piekary Śląskie, 
MPL K: Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach. 
 
 
ZANIECZYSZCZENIE GLEB OBSZARÓW ROLNICZYCH 
 

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi przedstawiono w oparciu o „Raport o stanie 
zagrożenia warunków agroekologicznych w województwie katowickim” wykonany w 1997 r. 
przez zespół autorski z Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach (i innych) oraz w 
oparciu o „Ocenę stanu ekologicznego rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa 
częstochowskiego” wykonaną przez IUNG-Puławy w 1995 roku. Te opracowania nie 
dotyczyły terenów górskich. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w województwie 
śląskim jest zróżnicowane. W ciągu wielu dziesiątków lat, w niektórych rejonach 
województwa, postępowała degradacja środowiska wynikająca z nasilenia procesów 
uprzemysłowienia i urbanizacji. Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby metalami ciężkimi 
(ołów, kadm, cynk) stawia obszar GOP-u w rzędzie najbardziej zanieczyszczonych terenów 
nie tylko w kraju, ale i w Europie. Większość gruntów rolnych w centralnej części 
województwa znajduje się pod bezpośrednim wpływem emisji przemysłowych. W niektórych 
rejonach wysoka jest również naturalna zawartość metali w glebach, co związane jest 
z występowaniem na powierzchni wychodni złóż kruszconośnych. Zdecydowanie korzystniej 
sytuacja zagrożeń przedstawia się na obrzeżach województwa, mniej narażonych na 
zanieczyszczenie pochodzące z przemysłu i gospodarki komunalnej. Problemem jest 
zanieczyszczenie gleb ołowiem i kadmem, spowodowane emisją z zakładów 
przemysłowych. Aktualnie występująca emisja kadmu i ołowiu jest stosunkowo niewielka i 
nie powoduje wysokiego natężenia opadu związków tych pierwiastków na powierzchnię 
ziemi. 
 

Stopnie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi według klasyfikacji IUNG Puławy 
przedstawia się nastepująco: 

0 zawartość naturalna, 
1 zawartość podwyższona, 
2 słabe zanieczyszczenie, 
3 średnie zanieczyszczenie – uprawa selektywna, ograniczona do najodpor-

niejszych gatunków, 
4 silne zanieczyszczenie – wyklucza się uprawę roślin jadalnych, 
5 bardzo silne zanieczyszczenie – wyklucza się uprawę roślin jadalnych 

i paszowych. 
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Tereny charakteryzujące się najwyższymi stężeniami zanieczyszczeń gleb (stopień 3-
5 wg IUNG Puławy) występują w Aglomeracji Górnośląskiej, w Zawierciu, Ogrodzieńcu i 
Łazach, w powiecie będzińskim, w większości miast i gmin powiatów tarnogórskiego, 
mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego, w Jastrzębiu-Zdroju oraz punktowo w Częstochowie 
i kilku gminach jurajskich . 

Obraz przestrzenny zanieczyszczenia gleb uprawianych rolniczo został 
przedstawiony kartograficznie. 
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