
III.2.7. GOSPODARKA ROLNA I ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

CHARAKTERYSTYKA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Użytki rolne są główną formą wykorzystania ziemi w województwie śląskim. W roku 
2001 zajmowały one łącznie 615746 ha, co stanowiło 50,1% jego powierzchni ogólnej. 
Znaczny jest udział tych użytków w granicach administracyjnych miast – 148841 ha (24%), 
co wyróżnia województwo w skali kraju. Udział ich jest bardzo zróżnicowany przestrzennie – 
od 10,1% w mieście Świętochłowice do 65,4% w mieście Jastrzębie Zdrój. Największy 
odsetek gruntów rolnych (ponad 60%) występuje w powiatach: wodzisławskim, 
myszkowskim, kłobuckim, raciborskim, częstochowskim, zawierciańskim i bieruńsko-
lędzińskim.    

W strukturze użytkowania ziemi dominują grunty orne, które zajmowały 454609 ha 
(73,8% użytków rolnych). Mniejszy areał obejmowały łąki (103424 ha; 16,8%) i pastwiska 
(46447 ha; 7,5%). Dość duży jest udział sadów, które zajmowały 11266 ha (1,8%). Grunty 
orne przeważają w gminach o bardzo dobrych warunkach dla produkcji rolnej: Krzanowice, 
Pietrowice Wielkie, Wilamowice, Rudnik, Krzyżanowice i Mykanów, w których zajmują od 70 
do 77% powierzchni ogólnej gminy. Łąki zajmują największą powierzchnię (20-26%) w 
gminach: Ożarowice, Przyrów, Koziegłowy, Chełm Śląski, Dąbrowa Zielona, Lędziny i 
Koniecpol, natomiast pastwiska największy udział (13-21%) mają w strukturze użytków 
rolnych w gminach: Goleszów, Dębowiec, Haźlach, Skoczów, Cieszyn i Strumień. Znaczący 
udział powierzchniowy sadów (3-11%) występuje w gminach: Psary, Łazy, Bobrowniki, 
Wojkowice, Radzionków, Będzin, Piekary Śląskie, Cieszyn, Kozy i Jaworze. Znaczący udział 
stawów w areale użytków rolnych (5-9%) mamy w gminach: Lubomia, Chybie, Dębowiec, 
Skoczów i Miedźna. Grunty rolne zabudowane zajmują największą powierzchnię w gminie 
Radlin (17,2%).  

Nie wszystkie grunty rolne są w pełni wykorzystywane do produkcji. Odłogi i ugory 
zajmują obecnie powierzchnię 125,4 tys. ha, co stanowi 27,7% powierzchni gruntów ornych 
(podczas, gdy w kraju 11,9%). W stosunku do roku 1995, powierzchnia nieuprawiana 
wzrosła aż o 42,3%. Odłogowanie gruntów rolnych jest złożonym problemem, wywołanym 
zarówno czynnikami makroekonomicznymi jak i lokalnymi.   
 
Kompleksy przydatności rolniczej gleb 
 

Kompleksy przydatności rolniczej gleb obejmują zespoły gleb wykazujących podobne 
właściwości rolnicze o zbliżonym typie siedliskowym rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z 
którymi związane są odpowiednie rośliny uprawne. Przy delimitacji kompleksów 
uwzględniono:  
1) cechy fizykochemiczne gleb takie jak: typ, rodzaj , gatunek, właściwości fizyczne i 
chemiczne oraz stopień kultury, 
2) sytuacje geomorfologiczną, 
3) warunki agroklimatyczne,  
4) stosunki wilgotnościowe.  
 
Kompleksy gruntów ornych 
 

Udział poszczególnych kompleksów w powierzchni gruntów ornych przedstawiono w 
tabeli III.2.7/1 
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Tabela III.2.7/1 Struktura powierzchniowa kompleksów przydatności rolniczej gleb gruntów 
ornych  

 

Kompleks Powierzchnia  
(ha) % gruntów ornych 

1  pszenny bardzo dobry 9327,39 1,62 
2  pszenny dobry 103855,47 18,00 
3  pszenny wadliwy 40934,72 7,09 
4  żytni bardzo dobry 28098,23 4,87 
5  żytni dobry 73755,73 12,78 
6  żytni słaby 132902,62 23,03 
7  żytni bardzo słaby 46703,58 8,09 
8  zbożowo-pastewny mocny 54093,75 9,37 
9  zbożowo-pastewny słaby 23245,27 4,03 
10  pszenny górski 17145,31 2,97 
11  zbożowy górski 21485,07 3,72 
12  owsianoziemniaczany górski 14490,86 2,51 
13  owsianopastewny górski 11075,67 1,92 
Razem grunty orne 577113,68  

 
 
Kompleks 1  pszenny bardzo dobry 
 

Gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego stanowią nieznaczny udział gruntów 
ornych w województwie - 1,62 % (9327,39 ha).  Są to głównie gleby wykształcone z lessów, 
lub utworów lessowatych oraz mady i rędziny. Występują na obszarach płaskich, co stwarza 
dobre warunki uprawy. Wykazują optymalne warunki powietrzno-wodne oraz dobrą strukturę 
i dynamiczny układ stosunków mikrobiologicznych. Z punktu widzenia zagospodarowania 
przestrzennego gleby te powinny być chronione przed przeznaczeniem na cele pozarolnicze, 
ze względu na ich wysoki potencjał produkcyjny i możliwość wykorzystania pod najbardziej 
wymagające uprawy.  
 
Kompleks 2  pszenny dobry 
 

Kompleks pszenny dobry zajmuje znacznie większe powierzchnie (103855,47 ha) w 
porównaniu z kompleksem pszennym bardzo dobrym. Gleby tego kompleksu obejmują 
grunty należące do klasy II i IIIa. Gleby tego kompleksu stanowią 18 % gruntów ornych i jest 
to drugi pod względem obszarowym kompleks w województwie. Gleby te posiadają zbliżone 
właściwości do gleb kompleksu pszennego bardzo dobrego. Zasadnicza różnica w stosunku 
do kompleksu pierwszego polega na nieco mniejszej naturalnej żyzności określonej 
zawartością materii, pojemności sorpcyjnej i wodnej oraz cechami struktury gleby. W 
kompleksie pszennym dobrym jest ona obniżona m.in. ze względu na mniejszą miąższość 
poziomu próchnicznego, słabszą strukturę gleby oraz gorsze położenie topograficzne. Pod 
względem typologicznym kompleks ten stanowią gleby czarnoziemne, płowe i brunatne 
wyługowane oraz rędziny i mady. Gleby tego kompleksu mają również wysoki priorytet 
ochrony i nie powinny być przeznaczane na inne cele. Istotnym problemem jest zwarte 
występowanie większych powierzchni tego kompleksu na terenie, niektórych gmin, co 
stwarza poważne ograniczenia w planowaniu przestrzennym i potencjalny konflikt z celami 
ochrony, jak również znaczące koszty wyłączenia z użytkowania rolniczego w przypadku 
przeznaczenia na inne funkcje. Okoliczności te mogą, na niektórych obszarach stanowić 
istotne ograniczenie możliwości inwestycji i rozwoju sektora pozarolniczego. 
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Kompleks 3  pszenny słaby 
 

Kompleks ten tworzą głównie rędziny średnie i ciężkie, gleby brunatne wyługowane 
oraz mady brunatne najczęściej należące do klasy IIIa i IIIb. Zajmują one powierzchnię 
40934,72 ha, co stanowi 7,09 % gruntów ornych. Gleby tego kompleksu wykazują znaczne 
zubożenie poziomu orno-próchnicznego w wyniku nasilenia procesów erozyjnych. Szybki 
spływ wód powierzchniowych powoduje także okresowe przesuszenie i charakterystyczny 
dla tego kompleksu niedobór wilgotności, w okresie letnim Pomimo gorszych warunków 
wodnych i płytszego poziomu próchnicznego, zachowują one dobre właściwości fizyczne i 
żyzność. Na obszarach silniej erodowanych część powierzchni gleb kompleksu trzeciego 
może być przeznaczona na tak zwane użytki ekologiczne spełniające funkcje ochronne.  
 
Kompleks 4  żytni bardzo dobry 
 

Gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego zajmują 28098,23 ha, co stanowi 4,87% 
użytków rolnych. Kompleks ten obejmuje gleby lżejsze, na których w warunkach produkcji 
ekstensywnej produkcja żyta i ziemniaków może być ekonomicznie bardziej zalecana niż 
produkcja pszenicy i roślin jej towarzyszących w płodozmianie. Przydatność rolnicza tego 
kompleksu może być jednak bardzo różna, zależna w dużym stopniu od stosowanych 
zabiegów agrotechnicznych i kultury. Gleby tego kompleksu wykazują lżejszy skład 
granulometryczny od kompleksów pszennych (1,2,3). Zalicza się do niego głównie gleby 
płowe, brunatne wyługowane, mady brunatne oraz lżejsze rędziny. Pod względem bonitacji 
gleby kompleksu czwartego, w zależności od budowy i uziarnienia profilu glebowego, należą 
do klas IIIb i IVa, z przewagą klasy IVa.  Udział tego kompleksu w powierzchni użytków 
rolnych województwa jest stosunkowo niewielki, w związku z czym ewentualna konwersja w 
kierunku innych funkcji nie jest istotnym zagrożeniem z punktu widzenia ochrony przestrzeni 
rolniczej, wziąwszy pod uwagę fakt, duże przestrzenne rozproszenie tych gleb. 
 
Kompleks 5  żytni dobry 
 

Kompleks ten zajmuje 12,78 % gruntów ornych województwa i jest trzecim co do 
wielkości kompleksem w województwie. Gleby te różnią się od gleb kompleksu żytniego 
dobrego większą wrażliwością na suszę w różnych fazach okresu wegetacyjnego i mniejsza 
zawartością składników pokarmowych. Są to zazwyczaj gleby brunatne wyługowane, płowe 
wykształcone z piasków gliniastych lekkich i mocnych, gleby gliniaste lekkie oraz lekkie 
rędziny i mady, należące do klas bonitacyjnych IVa i IVb. Z punktu widzenia priorytetów 
ochrony grunty te, w miarę potrzeb, można przeznaczyć na inne cele, wziąwszy pod uwagę 
fakt, że na terenie województwa występują duże powierzchnie gleb o wyższej przydatności. 
 
 
Kompleks 6  żytni słaby 
 

Jest to największy powierzchniowo kompleks w województwie o powierzchni 
132902,62 ha, co stanowi 23,03 % gruntów ornych. Gleby tego kompleksu wytworzone są 
głównie z piasków słabo gliniastych i piasków gliniastych, należą do nich także lekkie i płytkie 
rędziny oraz bardzo lekkie mady. Gleby te charakteryzują się małą zdolnością  
magazynowania wody, co sprawia że są w większości okresowo lub trwale przesuszone. Są 
one ubogie w przyswajalne składniki pokarmowe, wykazują niski stopień kultury, a wysokość 
plonów na tych glebach uzależniona jest głównie od ilości opadów. Z punktu widzenia 
ekonomicznego opłacalność produkcji rolniczej na glebach kompleksu szóstego jest 
ograniczona, co powoduje odłogowanie znaczącej ich części. W perspektywie należy 
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zakładać przeznaczenie dużej części gleb tego kompleksu pod zalesienia subsydiowane ze 
środków programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW). 
 
Kompleks żytni bardzo słaby – 7 
 

Gleby tego kompleksu zajmują powierzchnię 46703,58 ha (8,09 % gruntów ornych). 
Pod względem bonitacyjnym gleby tego kompleksu w większości należą do klasy VI.W skład 
kompleksu wchodzą gleby wytworzone z piasków luźnych, piasków słabo gliniastych, a także 
płytkie rędziny lekkie i średnie. Są to najbardziej ubogie gleby pod względem zawartości 
przyswajalnych składników pokarmowych o słabo wykształconym poziomie próchnicznym. 
Produkcja rolnicza na tych glebach jest nieopłacalna, w związku z czym ich powierzchnie 
należy traktować priorytetowo w programach zalesień gruntów rolnych.  
 
Kompleks zbożowo-pastewny mocny – 8 
 

 Kompleks zbożowo-pastewny mocny obejmuje 9,37 % gruntów ornych. Gleby tego 
kompleksu charakteryzują się słabym odpływem wód powierzchniowych związanym ze słabą 
przepuszczalnością podłoża lub wysokim poziomem wód gruntowych. Są to gleby 
nadmiernie uwilgotnione lub okresowo podmokłe. Cechują się jednak wysoką zawartością 
próchnicy i dużą zasobnością w składniki pokarmowe. Do tego kompleksu należą głównie 
gleby płowe i brunatne wyługowane wytworzone z glin i lessów, mady średnie, czarne ziemie 
zdegradowane i ciężkie rędziny. Często gleby te są naprzemiennie użytkowane jako grunty 
orne i użytki zielone z tendencją do bardziej długotrwałej zamiany na użytki zielone w 
rejonach o większym udziale produkcji mleka. W wyniku zmeliorowania gleby tego 
kompleksu często wykazują właściwości kompleksu drugiego, co znajduje odzwierciedlenie 
w zmianie ich klasyfikacji z klasy IIIb i IVa na klasę IIIa i IIIb, a w niektórych przypadkach 
nawet na klasę II. Na terenach odłogowanych gleby kompleksu ósmego często zarastają 
roślinnością siedlisk wilgotnych stanowiąc ostoje ornitofauny. Z punktu widzenia 
zagospodarowania przestrzennego siedliska niżej położone i wilgotne, do jakich należą gleby 
tego kompleksu, nie podlegają na ogół większej presji pod kątem innych funkcji. Gleby tego 
kompleksu często występują w otoczeniu kompleksów użytków zielonych w tym gleb 
organicznych co stwarza naturalne ograniczenia geotechniczne, jak również przestrzenne 
wynikające z zasad ochrony gleb organicznych. 
 
Kompleks zbożowo-pastewny słaby – 9 
 

Gleby tego kompleksu stanowią 4,03 % gruntów ornych województwa. Należą do nich 
gleby lekkie okresowo podmokłe. Gleby tego kompleksu w przewadze należą do klasy IVb, 
niewielkie fragmenty są sklasyfikowane jako klasa V. Nadmierne uwilgotnienie 
spowodowane jest zazwyczaj utrudnionym odpływem, lub płytkim zaleganiem wód 
gruntowych na słabo przepuszczalnym podłożu. W skład kompleksu wchodzą gleby: 
murszowo-mineralne, czarne ziemie zdegradowane, mady czarnoziemne, oraz gleby płowe i 
brunatne wyługowane. Położenie w terenie i układ stosunków wodnych oraz charakter 
siedliska są zbliżone o gleb kompleksu ósmego, a przeznaczenie na inne cele wymaga 
odwodnienia.  
 
Kompleks pszenny górski – 10 
 

Kompleks pszenny górski występuje w południowej części województwa i zajmuje 
powierzchnię 17145,31 ha (2,97 % gruntów ornych). Górną granicę jego występowania 
prowadzi się zazwyczaj na wysokości 450 m n.p.m. Swymi właściwościami kompleks 
pszenny górski zbliżony jest pszennego dobrego. Odróżnia je głównie położenie w 
urzeźbionym terenie górskim oraz odmienne warunkami klimatyczne.  
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Kompleks zbożowy górski – 11 
   

Jest to największy powierzchniowo kompleks z grupy kompleksów górskich (21485,07 
ha). Kompleks obejmuje gleby wietrzeniowe, ze skałą lub szkieletem w podłożu leżące w 
strefie od 300 do 600 m n.p.m. Należą do niego gleby brunatne kwaśne, płowe, mady 
brunatne oraz rędziny brunatne ciężkie. 
 
Kompleks owsiano-ziemniaczany górski – 12 
 

Gleby tego kompleksu stanowią 2,51 % gruntów ornych całego województwa. Zaliczają 
się do nich gleby górskie położone na stokach o nachyleniu powyżej 15o,  znajdujące się pod 
wpływem surowego klimatu. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe przyswajalne dla 
roślin. Zalicza się do niech przeważnie gleby brunatne kwaśne, ale także mady brunatne 
średnie oraz rędziny brunatne ciężkie. Możliwości uprawy i jej opłacalność w obecnych 
warunkach są ograniczone. Na obszarach wykorzystywanych dla potrzeb produkcji 
zwierzęcej uzasadniona jest zamiana na kierunek pastwiskowy. Na terenach podlegających 
marginalizacji, z punktu widzenia rolniczego, należy zakładać zalesienie jako najbardziej 
racjonalny kierunek zagospodarowania. 
 
Kompleks owsiano-pastewny górski – 13 
 

Kompleks ten zajmuje niewielkie powierzchnie w skali całego województwa 11075,67 
ha, co stanowi to 1,92 % gruntów ornych. Większość gleb tego kompleksu to gleby brunatne 
kwaśne.  Charakteryzują się one płytkim zaleganiem skały macierzystej w podłożu oraz 
bardzo niską żyznością. Ze względu na położenie i duże spadki terenu są trudne w uprawie i 
zaleca się przekształcić je w trwałe użytki zielone bądź zalesić. 
 
 
Kompleksy trwałych użytków zielonych 

Udział poszczególnych kompleksów w powierzchni użytków zielonych województwa 
przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym (tab.III.2.7/2):  
 
Tabela III.2.7/2 Udział kompleksów trwałych użytków zielonych w powierzchni  
                         użytków województwa 
 

Kompleks Powierzchnia 
(ha) 

% użytków 
zielonych 

1z  użytki zielone bardzo dobre i dobre 1617,61 1,08 
2z  użytki zielone średnie 110040,52 73,33 
3z  użytki zielone słabe i bardzo słabe 38396,17 25,59 
Razem użytki zielone 150054,29  

 
Trwałe użytki zielone stanowią 20,6 % użytków rolnych województwa. Występują 

przeważnie w obniżeniach terenu, wzdłuż cieków, na utworach deluwialnych lub na 
wzniesieniach - tam, gdzie dostęp jest utrudniony. Podstawą wydzielenia użytków zielonych 
są klasy bonitacyjne tych użytków: kompleks 1z obejmuje klasy I i II, kompleks 2z  III i IV, 
kompleks 3z – V i VI. 
 
Kompleks 1z -  użytki zielone bardzo dobre i dobre 
 

Gleby tego kompleksu zajmują zaledwie 1,08% użytków zielonych. Wykazują one 
optymalne uwilgotnienie, a także dobre właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Gleby 
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tego kompleksu, w przeważającej mierze, ukształtowały się na podłożu mineralnym a pod 
względem typologicznym należą do czarnych ziem lub gleb glejowych. 
 
Kompleks 2z -  użytki zielone średnie 
 

Użytki zielone średnie zajmują największe powierzchnie 110040,52 ha w 
województwie, co stanowi 73,33% użytków zielonych. Występują one w dnach dolin 
rzecznych oraz w obniżeniach terenu, na glebach organicznych i organiczno-mineralnych. 
Gleby tego kompleksu są mniej żyzne i cechują się wadliwymi stosunkami powietrzno-
wodnymi i trudnym dostępem dla sprzętu mechanicznego na obszarach o podłożu 
organicznym.  
 
Kompleks 3z  - użytki zielone słabe i bardzo słabe 
 
 Kompleks ten zajmuje 25,59 % użytków zielonych (38396,17 ha). Są to użytki zielone 
słabe, przeważnie okresowo podmokłe, położone w obniżeniach terenu lub na terenach 
zalewowych. Drugą grupę stanowią użytki zielone okresowo lub stale suche, położone na 
stokach i skarpach. W kompleksie tym występuje stosunkowo dużo gleb organicznych 
podlegających ochronie. Ze względu na znikomą przydatność dla rolnictwa i małą 
produkcyjność, wyrażającą się w dość powszechnym odłogowaniu tych gleb, należy dążyć 
do ich zadrzewiania i zalesiania sprzyjającego zachowaniu i wzrostowi bioróżnorodności 
ekosystemów rolniczych.  
 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

W ocenie przyrodniczych warunków rolnictwa uwzględniono najbardziej istotne 
elementy środowiska takie jak gleba, rzeźba terenu, warunki wodne środowiska oraz 
agroklimat. Plonowanie roślin uwarunkowane jest wieloma czynnikami, przy czym 
czynnikiem podstawowym jest charakter i właściwości siedliska glebowego. Stąd też w 
waloryzacji największy udział w ogólnym wskaźniku przydatności rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej  ma punktacja jakości gleb (18-94 pkt.). W dalszej kolejności pozostaje udział 
agroklimatu (1-15 pkt.), rzeźby (0,1-5 pkt.) i warunków wodnych (0,5-5 pkt.),  których wpływ 
w znacznym stopniu został uwzględniony w punktowej wycenie jakości kompleksów 
glebowych. Wskaźnik ogólny jest sumą wymienionych wskaźników cząstkowych. Należy 
podkreślić, że ogólny wskaźnik przydatności rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest silnie 
skorelowany z plonami roślin -  ponad 80% zmienności plonów statystycznych w 
poszczególnych gminach województwa można wyjaśnić prostą zależnością od wskaźnika.  
Punktację poszczególnych składowych waloryzacji zawierają poniższe zestawienia.  

               Tabela III.2.7/3  Wskaźnik jakości i przydatności rolniczej gleb 
Kompleks Ocena w  punktach 

1    kompleks pszenny bardzo dobry 94 
2    kompleks pszenny dobry 80 
3    kompleks pszenny wadliwy 61 
4    kompleks żytni bardzo dobry  70 
5    kompleks żytni dobry 52 
6    kompleks żytni słaby 30 
7    kompleks żytni bardzo słaby 18 
8    kompleks zbożowo pastewny mocny 64 
9    kompleks zbożowopastewny słaby 33 
10  kompleks pszenny śródgórski i podgórski 75 
11  kompleks zbożowy górski  61 
12  kompleks zbożowopastewny górski 33 
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13  kompleks owsianopastewny górski 18 
1z   użytki zielone bardzo dobre i dobre 80 
2z   użytki zielone średnie 50 
3z   użytki zielone słabe i bardzo słabe 20 

WSKAŹNIK AGROKLIMATU 

Tabela III.2.7/4 Schemat przeliczenia oceny plonu w jednostkach zbożowych na punkty 
Plon przeliczeniowy w 

jednostkach zbożowych 
28 29 30 31 32 34 33  

 

35 

Bonitacja punktowa 1 

 

3 

 

5 7 

 

9 

 

13 

 

11 

 

15 

WSKAŹNIK RZEŹBY TERENU 

Tabela III.2.7/5 Punktowa bonitacja rzeźby terenu na podstawie deniwelacji względnych i 
przeważających spadków 
L. 
p. 

Cecha Rzeźba 
płasko- 
równinna 

Rzeźba 
niskofa- 
lista, 
nisko-  
pagórko 
wata 

Rzeźba 
falista 
pagórko-
wata 

Rzeźba 
wysoko-
falista, 
wysoko-
pagórko-
wata 

Rzeźba 
wzgórz-
owa 

Nisko-
górska 
do 
600m 

Średnio-
górska 
do 
1500m 

Wysoko-
górska 
pow. 
1500m 

1 Wahania 
wysokości  
wzgędnych 
na odcinku 
dł. 750 m 

 
 
3* 

(5) 

 
 
3-7 
(5-10) 

 
 
7-20 
(10-25) 

 
 
20-40 
(25-50) 

 
 
40-75 
(50-100)

 
 
75-200 
(100-
250) 

 
 
200-400 
(250-
500) 

 
 
pow.400 
     (500) 

2 Przeważa-
jące spa-  
dki terenu  
w stopniach 

 
 
do 1** 

do (2) 

 
 
do 3 
(4) 

 
 
5 
(6) 
 

 
 
8 
(10) 

 
 
15 
(20) 

 
 
2 
(25) 

 
 
30 
(40) 

 
 
pow. 30 
       (40) 

3 Ocena 
rzeźby 
terenu 
w 
punktach 

 
 
8-10 
(7-8)***

 
 
7-8 
(6-7) 

 
 
5-7 
(3-5) 

 
 
2-4 
(1-2) 

 
 
1-2 
(1-0,5) 

 
 
1-0,5 
(0,5-0) 

 
 
0,5-0 
(0) 

 
 
0 
(0) 

 
*dla równin (typowych) ; liczby w nawiasach dotyczą równin płaskich poprzecinanych przez głębokie rynny 
przepływowe; 
** w rubrykach od 37 liczby odnoszą się do rzeźby szerokofalistej, szerokopagórkowatej lub 
szerokowzgórzowej. Liczby w nawiasach – do rzeźby wąskofalistej, ostropagórkowatej  
i stromowzgórzowej; w rubrykach 810 liczby dotyczą gór starych , względnie gór młodych o łagodnej rzeźbie; 
liczby w nawiasach dotyczą gór młodych typu alpejskiego; 
*** lessy, utwory lessowate i rędziny ; bez nawiasu pozostałe utwory. 

Biorąc pod uwagę fakt, że czynnik ten został w znacznej mierze uwzględniony już przy 
ocenie gleb, do waloryzacji przyjęto wskaźnik o połowę mniejszy, tj. od 0,1 do 5 punktów. 
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WSKAŹNIK WARUNKÓW WODNYCH 

Ocenę warunków wodnych oparto na punktacji kategorii uwilgotnienia według podziału 
przyjętego w kartografii gleb  zgodnie z poniższym zestawieniem. 

Tabela III.2.7/6 Ocena warunków wodnych na podstawie punktacji kategorii uwilgotnienia 
gleb 
 

Kategorie warunków wodnych Ocena w 
punktach 

1-tereny z przewagą gleb o częstym i długotrwałym(ew. stałym) nadmiarze wody 1,3 
2-tereny z przewagą gleb o okresowym nadmiarze wody 3,0 
3- tereny z przewagą gleb o relatywnie optymalnej ilości wody 5,0 
4-tereny z przewaga gleb  o okresowym niedoborze wody 2,0 
5- tereny z przewaga gleb o stałym niedoborze wody 0,5 
 

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie śląskim 
wynosi 64,2 pkt, co jest znacznie niższym wskaźnikiem, od przeciętnego w Polsce (66,6 
pkt.). Województwo śląskie charakteryzuje się ogólnie słabą jakością rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, zajmując 13 miejsce w kraju. 

Występuje bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne tych warunków w granicach 
województwa. Najlepsze warunki dla produkcji rolnej występują w okolicach Raciborza 
na zachód od Odry (ponad 90 pkt). Bardzo dobre warunki (ok. 80 pkt) są na obszarze 
południowym (Pszczyna, Wilamowice. Hażlach, Pawłowice) oraz w gminie Lelów i Irządze na 
północy województwa. Najsłabsze warunki rolniczej przestrzeni produkcyjnej występują na 
południe od Bielska-Białej na obszarze górskim. 
 
Warunki ekologiczne 

Warunki produkcji rolnej na terenie województwa śląskiego są bardzo zróżnicowane, 
nie tylko pod względem ściśle rolniczym (gleba, klimat, wielkość gospodarstw, poziom kultury 
rolnej), ale także pod względem stanu środowiska. Większość gruntów rolnych w centralnej 
części województwa – Aglomeracja Górnośląska, powiat będziński, tarnogórski, bieruńsko-
lędziński, duża część powiatu mikołowskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego – znajduje 
się pod bezpośrednim wpływem emisji przemysłowej. 

Wynikające z tego zanieczyszczenie gleby i powietrza, powoduje wzrost zawartości 
szkodliwych substancji w roślinach do stężeń, które nie zakłócając jeszcze wegetacji roślin, 
mogą okazać się szkodliwe dla organizmu ludzkiego lub zwierzęcego. Na glebach 
zanieczyszczonych należy wykluczyć uprawę roślin przeznaczonych do bezpośredniej 
konsumpcji. Żywność powinna spełniać coraz wyższe wymagania jakościowe. Musi być 
„bezpieczna” do spożycia oraz spełniać normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Z punktu 
widzenia rozmieszczenia gospodarstw rolnych w stosunku do źródeł zanieczyszczenia, 
można wydzielić trzy kategorie obszarowe, w stosunku do których powinna być prowadzona 
specyficzna polityka rolna: obszary na obrzeżach województwa z dobrymi warunkami 
ekologicznymi, obszary rolne urbanizujące się, położone w sąsiedztwie miast przemysłowych 
oraz tereny rolne w obszarach zurbanizowanych. 

Tereny rolne w obszarach zurbanizowanych mają marginalne znaczenie w rynkowej 
produkcji rolnej, jednak ogródki i działki rolne dostarczają produktów rolnych na potrzeby 
własne producentów, stanowiąc zagrożenie dla ich zdrowia. Obszary aktywności usług na 
rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej położone w sąsiedztwie miast przemysłowych i 
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obszarów zurbanizowanych, ze znaczącym udziałem sadów w użytkowaniu gruntów i 
intensywną produkcją rolną, wymagają zintensyfikowania działań zmierzających do 
ograniczania przedostawania się zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.  

Specyfika uwarunkowań rolnictwa i całej gospodarki żywnościowej w województwie 
wskazuje na konieczność przestrzegania ochrony ziemi, poszanowania jej jako dobra 
wspólnego, ochrony przed dalszą degradacją i naprawiania wcześniej poczynionych szkód. 
 

STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH 

Pod względem własności przeważają grunty gospodarstw indywidualnych, które 
stanowią 80% powierzchni użytków rolnych. Grunty rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa stanowią 8,7%, a grunty spółdzielni rolnych już tylko 2,2%. W roku 2001 liczba 
gospodarstw indywidualnych była bardzo duża – 97413, lecz ich przeciętna powierzchnia 
była bardzo mała (4,0 ha; w Polsce 7,1 ha, a w krajach UE – 18,3 ha). Dominują 
gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha. W województwie śląskim w sektorze rolnictwa 
pracuje 210 tys. osób, co daje wskaźnik 34 osoby na 100 ha użytków rolnych (w Polsce 
wskaźnik ten wynosi 23 osoby na 100 ha UR). Większość gospodarstw prowadzi działalność 
rolniczą wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb własnej rodziny.  

PRODUKCJA ROŚLINNA  

W roku 2001 powierzchnia zasiewów wynosiła 327262 ha, co stanowiło 53% 
powierzchni wszystkich użytków rolnych. Największy areał (69,9%) w strukturze upraw 
zajmowały rośliny ekstraktywne (zboża, mieszanki zbożowe), które nie wymagają dużych 
nakładów pracy i w znacznym stopniu wyczerpują glebę. Stosunkowo dużą powierzchnię – 
24,7% – zajmowały rośliny intensyfikujące (ziemniaki, rośliny przemysłowe, warzywa 
gruntowe), których uprawa wymaga większych nakładów, lecz pozostawia glebę w wysokiej 
kulturze. Obszar województwa charakteryzuje się stosunkowo małym zróżnicowaniem w 
zakresie sposobów wykorzystania gruntów ornych. Najważniejszymi roślinami uprawnymi są 
pszenica (20,8% powierzchni obsianej), żyto (13,8%), jęczmień (10,3%) i ziemniaki (11,7%). 
Drastycznie zmalał areał powierzchni zajętej pod warzywa gruntowe (z 11082 ha w roku 
1999 do 5530 ha w roku 2001). Przypuszczalnie jest to efektem kryzysu wywołanego 
zmianami rynkowymi oraz niekorzystnym zespołem uwarunkowań o charakterze 
ekologicznym.   

Zbiory podstawowych zbóż w roku 2001 wyniosły ogółem 738 tys. ton, w tym 238,3 tys. 
ton pszenicy i 115,4 tys. ton żyta. W całym województwie zebrano 586,1 tys. ton, a buraków 
cukrowych – 117,6 tys. ton. Plony tych roślin z 1 ha (w dt) w omawianym roku były 
następujące: zboża podstawowe – 30,7 (w tym 35,0 pszenica i 25,6 żyto), ziemniaki – 153, 
buraki cukrowe – 370. Zbiór siana łąkowego wynosił 356381 ton (plon 38,5 dt/ha), a z roślin 
motylkowych – 109467 ton (plon 57,9 dt/ha). W sadach województwa śląskiego zebrano 
ogółem 107191 ton owoców z drzew, głównie jabłek. Zbiór owoców jagodowych wyniósł w 
2001 roku wyniósł 21117 ton, były to głównie truskawki i porzeczki. Wśród warzyw 
gruntowych, których w roku 2001 zebrano ogółem 160618 ton, dominowały kapusta i 
marchew. Plon kapusty wynosił 533 dt/ha, a marchwi – 332dt/ha.  

Wielkości skupu produktów rolnych na 1 ha użytków rolnych w roku 2001 była 
następująca: 
- ziarna zbóż podstawowych (łącznie z mieszankami zbożowymi) – 114 kg, 
- ziemniaki – 1 kg, 
- buraki cukrowe – 214 kg.  
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Średnie zużycie nawozów sztucznych w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha 
wynosiło 75,6 kg, a wapniowych – 157,8 kg. 

Głównym celem produkcji roślinnej jest zaspokojenie potrzeb własnych producenta 
i rodziny, czego dobrym wskaźnikiem jest wielkość skupu ziemniaków, która w całym kraju 
wynosi średnio 62 kg.  

CHÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

Wśród hodowanych w województwie śląskim gatunków zwierząt najważniejszą rolę, 
podobnie jak i w całej Polsce, odgrywa bydło. W roku 2001 hodowano w województwie 177 
tys. sztuk bydła, co dawało obsadę 32,2 sztuk na 100 ha użytków rolnych (podobnie, jak w 
kraju). Na przeważającym obszarze województwa występuje bydło nizinne czarno-białe, 
charakteryzujące się dużą wydajnością mleka o małej zawartości tłuszczu. Na południowym 
zachodzie przeważa bydło rasy czerwono-białej, z dużą wagą żywca, mniejszą mlecznością, 
lecz większą zawartością tłuszczu. W południowej, górskiej i podgórskiej części 
województwa spotyka się rasę czerwoną polską o małej masie, mniejszej mleczności i dużej 
zawartości tłuszczu. Produkcja mleka krowiego wynosiła 368,5 mln litrów, co w przeliczeniu 
na 1 ha użytków rolnych daje 671,8 l. Przeciętny roczny udój mleka od jednej krowy wynosił 
4252 l.  

Chów trzody chlewnej jest nadal dość rozpowszechniony, choć systematycznie spada. 
W roku 2001 w województwie śląskim trzymano w zagrodach 347 tys. sztuk zwierząt, co 
dawało obsadę 63,4 szt. na 100 ha użytków rolnych (niższą od średniej krajowej). 
Drastycznie spadła hodowla owiec, która jeszcze niedawno należała do najlepiej 
rozwijających się działów produkcji zwierzęcej na omawianym terenie. W roku 2001 w całym 
województwie zarejestrowano 23 tys. sztuk tych zwierząt, co dawało obsadę zaledwie 4,1 
szt. na 100 ha użytków rolnych. W ostatnich latach rozpowszechnił się chów kóz, a stracił na 
znaczeniu chów koni.  

 Do najczęściej hodowanych zwierząt w gospodarstwach rolnych województwa należy 
drób. W roku 2001 hodowano 3,3 mln sztuk kur i kogutów, co dawało obsadę 593,8 sztuk na 
100 ha użytków rolnych. Trzymano również 195,5 tys. sztuk kaczek, 46,2 tys. indyków i 25,5 
tys. gęsi. Zostało wyprodukowanych 767,4 mln szt. jaj kurzych.     

 Produkcja żywca rzeźnego w wadze żywej wynosiła ogółem 138,1 tys. ton, w tym: 
bydła (bez cieląt) – 18,8 tys. ton, trzody chlewnej – 74,4 tys. ton i drobiu – 41,3 tys. ton. W 
przeliczeniu na mięso (łącznie z tłuszczami i podrobami) dawało to 190,5 kg na 1 ha użytków 
rolnych. Produkcja zwierzęca kierowana jest głównie na potrzeby rynku.   

 Skup ważniejszych produktów zwierzęcych w roku 2001 kształtował się następująco: 
• żywiec rzeźny – 93983 tony (122 kg w przeliczeniu na mięso i na 1 ha użytków 

rolnych), 
• mleko krowie – 163369 tys. litrów (298 l w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych), 
• jaja kurze – 65524 tys. sztuk. 

 

Wartość skupu produktów rolnych ogółem kształtowała się w wysokości 946 zł na 1 ha 
użytków rolnych i była znacznie niższa od przeciętnej w kraju (1288 zł).  

Wydajność produkcji rolniczej w województwie śląskim w przeliczeniu na 1 ha użytków 
rolnych nie odbiega znacząco od przeciętnej w kraju, mimo najmniejszej w Polsce 
powierzchni użytków rolnych, słabej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dużym udziale 
odłogów i ugorów oraz dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. Ogólna jednak wielkość 
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produkcji rolnej województwa śląskiego stanowi jedynie 4,1% produkcji rolnej kraju. 
Produkcja mięsa, mleka, ziemniaków stanowi około 3%, natomiast produkcja jaj kurzych 
10% produkcji krajowej.  

Produkty rolne wytworzone w województwie śląskim tylko częściowo mogą zaspokoić 
potrzeby żywnościowe jego mieszkańców. Tylko produkcja mleka jest większa, niż 
przeciętne roczne spożycie mleka i jogurtów w gospodarstwach domowych. 

OBJAŚNIENIA DO CYFROWEJ MAPY GLEB I WALORYZACJI ROLNICZEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Mapy glebowo-rolnicze (mapy nr III.2.7/1,2,3) opracowano w układzie współrzędnych 
1992 w formacie shp. W tabeli atrybutów zawarto wszystkie elementy opisu kompleksów 
glebowych, oznaczeń typów i podtypów gleb oraz budowy profilu glebowego. Oprócz 
elementów treści glebowej poszczególnym kompleksom przypisano punktację waloryzującą 
poszczególne elementy siedliska tj.: wskaźnik jakości gleb, wskaźnik waloryzacji, wskaźnik 
rzeźby terenu oraz wskaźnik stosunków wodnych. Suma tych wskaźników stanowi tzw. 
Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W ujęciu tradycyjnym 
waloryzację odnosi się do jednostek administracyjnych – zestawienie punktacji 
poszczególnych wskaźników dla wszystkich gmin województwa dołączono do opracowania 
w postaci tekstowej i geometrycznej bazy danych w formacie shp. Uwagi metodyczne do 
waloryzacji gmin przedstawiono w rozdziale 4 opracowania. W odniesieniu do konturów 
mapy glebowej punktację jakości gleb przeprowadzono zgodnie z metodyką waloryzacji, 
przypisując odpowiednią liczbę punktów poszczególnym kompleksom. Waloryzację 
warunków wodnych przeprowadzono dla konturów kompleksów jako podstawowej jednostki 
wydzielenia w oparciu o analizę budowy profilu glebowego i położenia w terenie jako 
czynników decydujących o kategorii stosunków wodnych i związanej z nią punktacji. 
Waloryzację agroklimatu i rzeźby w poszczególnych kompleksów zgeneralizowano 
przyjmując średnią wartość wskaźników dla wszystkich wydzieleń kompleksów 
występujących na terenie danej gminy.  

Tabela III.2.7/7 Objaśnienia symboli w tabeli atrybutów 

  
Nazwa kolumny w 
tabeli atrybutów Objaśnienia 

Area Powierzchnia poligonówa w m2

Kompleks Kompleksy rolniczej przydatności gleb 
Typ gleby Typ i podtyp gleb 
Podloze1 Rodzaj i gatunek gleb do 50cm 
Podloze2 Rodzaj i gatunek gleb na głębokości 50100cm 
Podloze3 Rodzaj i gatunek gleb na głębokości 100150cm 
Erozja Kategorie zagrożenia gleb erozją wodną powierzchniową 
W_kompl        Wskaźnik jakości i przydatności rolniczej gleb 
Wb_agrokl        Wskaźnik agroklimatu 
Wb_rze_ter        Wskaźnik rzeźby terenu 
Wb_war_wod     Wskaźnik warunków wodnych 
Wb_suma         Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej – suma powyższych 

czterech cząstkowych. 
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