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Wprowadzenie
Koncepcja wielofunkcyjności nakłada na rolnictwo odpowiedzialność za korzystanie
z zasobów środowiska przyrodniczego m.in. zasobów glebowych.
Zasady racjonalnego gospodarowania glebami to wykorzystanie ich na różne cele
przy zachowaniu zasady równowagi w środowisku przyrodniczym.

Na terenach użytkowanych rolniczo występują różnego typu procesy degradujące
środowisko glebowe, które wpływają na wykorzystanie gleb.

Zagrożenia dla środowiska glebowego występują w różnym nasileniu co wynika ze
zróżnicowania pokrywy glebowej, warunków klimatycznych, ukształtowania terenu
oraz sposobu użytkowania gruntów.

Pola działania IUNG w zakresie ochrony i racjonalnego
wykorzystania gleb
•

kartografia i waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

• zastosowanie systemów GIS
• ocena wpływu WPR i PROW jako instrumentów przeciwdziałania degradacji
gleb
• ocena właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb
• monitoring właściwości gleb i stanu zanieczyszczenia

• ocena ryzyka środowiskowego
• rozpoznanie czynników degradujących środowisko glebowe w ujęciu
regionalnym i krajowym
• transformacja informacji przestrzennej do formatów międzynarodowych

• modelowanie dla potrzeb analizy zjawisk zachodzących w rolniczej
przestrzeni produkcyjnej

Projekty międzynarodowe
GREENLAND Gentle remediation of trace element contaminated land; (2011-2014)
CATCH-C Compatibility of Agricultural Management Practices and Types of Farming in the EU to
enhance Climate Change Mitigation and Soil Health (2012-2014)
ENORASIS ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and
Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business
Innovation (2012-2015)
CANTOGETHER Crops and animals together (2012-2015)
RECARE Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (20132017)
URBAN-SMS Urban Soil Management Strategy; (2008-2012)
PROFICIENCY Strengthen IUNG’s proficiency on „Managing the production of food and feedstuff,
their safety and quality under global climatic change”; (2009-2014)
Polish-Czech Rep. borderland program Threats and benefits of introducing exogenous
organic matter into soil (CZ.3.22/1.2.00/12.03445); (2013-2015)
COST Action FA0905 Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed

Projekty krajowe
• Granty i projekty finansowane przez MNiSW/NCN
• Projekty NCBiR
• Projekty MRiRW i MŚ
• Działalność statutowa IUNG w ramach wieloletniego programu badawczo-rozwojowego
pt. "Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej
Polski".
• Program Wieloletni "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego
i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce (2011-2015)

Wyznaczanie obszarów ryzyka
Zdefiniowanie zagrożeń
(procesy degradujące środowisko glebowe)

Gromadzenie danych

naliza danych

Ocena ryzyka
JRC, 2012

Metody wyznaczania obszarów ryzyka
Ustalenie kryteriów poniżej, których nasilenie procesów degradacyjnych powoduje
negatywne skutki dla prawidłowego funkcjonowania gleb.

Podejście jakościowe – wiedza ekspercka dotycząca wykorzystania gleb,
zasięgów występowania gleb o określonych właściwościach, użytkowania
terenu, narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych.

Podejście ilościowe – oparte na pomiarach, programach monitoringowych;
wymaga wprowadzenia limitów i kryteriów.
Modelowanie – umożliwia przewidywanie zakresu oddziaływania czynników
degradujących środowisko glebowe przy wykorzystaniu dostępnych danych o
właściwościach gleb, sposobie ich użytkowania oraz warunkach klimatycznych.

Analiza ryzyka ekologicznego
Podstawę wydzielenia terenów zanieczyszczonych stanowiły dane m.in. z
realizowanego w IUNG-PIB programu „Monitoring chemizmu gleb ornych w
Polsce” (1995-2015).

pierwiastki śladowe: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Co, Ba
związki organiczne: WWA (suma 9 związków) oraz benzo(a)piren
dodatkowe analizy (temat statutowy IUNG-PIB)
polichlorowane bifenyle (suma 7 związków)
pestycydy chloroorganiczne: m.in. DDT HCH, aldrin, deldrin i endrin

Analiza ryzyka ekologicznego

Mapa 1 Lokalizacja punków, w których stwierdzono przekroczenia zawartości dla poszczególnych
pierwiastków śladowych i grup zanieczyszczeń organicznych lub indywidulanych związków.

Analiza ryzyka ekologicznego

Kryteria
Zanieczyszczenie > WD
Rozporządzenie Ministra Środowiska
z 9 września 2002 r.

pHKCl ≤4,5

Zawartość MO ≤1%

Analiza ryzyka ekologicznego
Procedura Triad
Umożliwia jednoczesne i zintegrowane wdrożenie informacji chemicznych,
toksykologicznych i ekologicznych

Trzy linie dowodowe

Chemiczna

Toksykologiczna

Ekologiczna

zawartość zanieczyszczeń,
frakcja biodostępna

testy toksykologicze np.
Microtox, Rapidtoxkit,
Phytotoxkit i inne

aktywność enzymatyczna
mikroorganizmów
glebowych itp.

RYZYKO
Środowisko glebowe jest zbyt skomplikowane, aby oddziaływania, które w nim zachodzą
opisać jednym parametrem.

Analiza ryzyka ekologicznego

woj. lubelskie,
gmina Frampol
Procesy degradacyjne: zanieczyszczenie (źródła
rozproszone); erozja wodna, spadek zawartości
materii organicznej, zakwaszenie

woj. śląskie,
gmina Czerwionka-Leszczyny
Procesy degradacyjne: zanieczyszczenie (lokalne
źródła przemysłowe); erozja wodna, spadek
zawartości materii organicznej, zakwaszenie.

Analiza ryzyka ekologicznego

A. Gmina Czerwionka-Leszczyny

B. Gmina Frampol

Przestrzenne rozmieszczenie obszarów, zagrożonych występowaniem erozji wodnej powierzchniowej w
stopniu słabym i umiarkowanym- kolor żółty, w stopniu średnim – kolor różowy i w stopniu silnym i bardzo
silnym- kolor czerwony;

Analiza ryzyka ekologicznego
Ocena ryzyka na obszarach testowych: gmina Czerwionka-Leszczyny i gmina Frampol

Zintegrowany Wskaźnik Ryzyka Środowiskowego
Tabela 1. Wartości dla zintegrowanego wskaźnika ryzyka środowiskowego wg Niemeyer i in. 2008.

Wartości ZWRŚ

ryzyko

0,00 < ZWRŚ < 0,25

brak

0,26 < ZWRŚ< 0,50

niskie

0,51 < ZWRŚ < 0,75

średnie

0,76 < ZWRŚ< 1,00

wysokie

Monitoring odczynu gleb na terenie Polski
w celu zapewnienia dokładnego i obiektywnego wykorzystanie kryterium pHH2O podczas ostatecznego
wyznaczenia obszarów ONW

Obszary ONW
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Aneks III – Kryteria biofizyczne
- klimat
- klimat i gleba
- gleba
- teren

Właściwości gleb uwzględnione przy wyznaczaniu obszarów
z ograniczeniami naturalnymi:
- niekorzystna tekstura i kamienistość gleby
- ograniczona głębokość ukorzeniania
- niekorzystne właściwości chemiczne
- zasolenie ≥ 4 ds./m w wierzchniej warstwie gleby
lub
- zawartość sodu ≥ 6% udział sodu wymiennego (połowa lub większa część warstwy do 100 cm)
lub
- zakwaszenie gleby: pH≤5(w wodzie) w wierzchniej warstwie gleby

Monitoring odczynu gleb na terenie Polski

Realizacja:
- IUNG-PIB: opracowanie zasad monitoringu, nadzór
nad tworzeniem baz danych, instrukcja organizacji prac
terenowych
- Stacje Chemiczno-Rolnicze: prace terenowe, analizy
laboratoryjne

Etap 1

Po zakończeniu etapu I, bazę danych do dalszych
analiz stanowił zbiór 57 336 punktów.

•
•

≤ 5.0
> 5.1

Wykaz punktów kontrolnych i wartości pHH2O po zakończeniu realizacji I Etapu
badań odczynu gleb Polski.

Monitoring odczynu gleb na terenie Polski

Mapa odczynu gle uytkowanych
rolniczo ( pHKCl)

Wyniki analiz odczynu gleb (pHH2O), w punktach kontrolnych zlokalizowanych na użytkach
rolnych Polski – Etap 1, 2014

Monitoring odczynu gleb na terenie Polski
Zastosowanie metod geostatystycznych do wyznaczenia przestrzennej gęstości punktów
kontrolnych.

Rysunek 12 Błąd interpolacji wartości pHH2O metodą krigingu zwyczajnego.
Opracowanie: A. Łopatka

Rysunek 13 Gęstość przestrzenna lokalizacji punktów kontrolnych na obszarach co
do których nie ma pewności zaliczania do ONW.
Opracowanie: A. Łopatka.

ponad 107 tys. punktów kontrolnych w II etapie badań

Monitoring odczynu gleb na terenie Polski
Nadzór nad tworzeniem zaktualizowanych baz danych o odczynie gleb na terenie Polski w
zgodności z wcześniej opracowanymi założeniami metodycznymi
Pierwszy etap prac terenowych – zakończony w listopadzie 2014
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Drugi etap prac terenowych – zakończony we wrześniu 2015

Ocena możliwości ograniczania emisji dwutlenku węgla z rolnictwa przez jego
sekwestrację w glebach
Ocena jakości i wielkości produkcji odpadów organicznych w kraju oraz analiza możliwości ich zagospodarowania w
rolnictwie z uwzględnieniem czynników prawnych, ekonomicznych i bezpieczeństwa środowiskowego

Potencjał stosowania osadów ściekowych

Ocena możliwości ograniczania emisji dwutlenku węgla z rolnictwa przez jego
sekwestrację w glebach
Przestrzenny rozkład gleb o dużym potencjale wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia

Potencjalne obszary zastosowania osadów ściekowych obejmują 8,4% GO w Polsce co stanowi
obszar około 0,905 mln ha.

Ocena możliwości ograniczania emisji dwutlenku węgla z rolnictwa przez jego
sekwestrację w glebach
Rozkład przestrzenny gleb o średnim i dużym potencjale wykorzystania biowęgla

Ocena obecnego stanu gleb pochodzenia organicznego na obszarach Natura
2000 pod TUZ
Płatność za zazielenienie (greening)

Zasady wyróżniania gleb murszowo-torfowych, murszowo-mineralnych i murszowatych
na mapie glebowo-rolniczej w skali 1:25 00

Zasady wyróżniania i klasyfikacji gleb organicznych zgodnie z obowiązującymi
klasyfikacjami gleb (SgP, 2011 i WRB)
Analiza zasięgów występowania gleb pochodzenia organicznego na użytkach zielonych
objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000
Analiza bazy danych archiwalnych profili wzorcowych zlokalizowanych na glebach
pochodzenia organicznego pod TUZ cennymi przyrodniczo

Ocena gleb pochodzenia organicznego na obszarach Natura 2000 pod TUZ
Powierzchnia gleb pochodzenia organicznego na obszarach Natura 2000 pod TUZ

Gleby torfowe i murszowo-torfowych (T)
Powierzchnia całkowita TUZ
Powierzchnia objęte siecią Natura 2000
powierzchnia chroniona/ powierzchnia całkowita

9769,1
3713,8

Gleby murszowo-mineralne i murszowate (M)
Powierzchnia całkowita TUZ
Powierzchnia objęte siecią Natura 2000
powierzchnia chroniona/ powierzchnia całkowita

8178,2
1862,2

Gleby torfowo-mułowe i mułowo-torfowe
Powierzchnia całkowita TUZ
Powierzchnia objęte siecią Natura 2000
powierzchnia chroniona/ powierzchnia całkowita

2983,9
983,9

38%

23%

33%

Ocena gleb pochodzenia organicznego na obszarach Natura 2000 pod TUZ

Lokalizacja 50 profili wzorcowych na glebach
murszowo-mineralnych i murszowatych.

Lokalizacja 104 profili wzorcowych na
glebach torfowych i murszowo-torfowych.

Metodyka :
-

zasady wyznaczania punktów do badań
zasady oceny profili glebowych
wykaz baz danych do analiz przestrzennych
organizację prac terenowych i wykaz analiz chemicznych

Lokalizacja 36 profili wzorcowych na glebach
mułowo-torfowych i torfowo-mułowych .

Gleby Polski – warto je chronić!

Dziękuję za uwagę

