
WSTĘP 

Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Libiąż M-34-63-D-a jest 

kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych, zapoczątkowanych w latach 1996–1999 

opracowaniem pilotowego arkusza Szczegółowej mapy geochemicznej Górnego Śląska - 

arkusz M-34-63-B-b Sławków (Lis, Pasieczna, 1999). Prace sfinansowano ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa 

Środowiska. 

Arkusz Libiąż znajduje się w obrębie anomalii geochemicznej zespołu pierwiastków 

Pb–Zn–Cd, stwierdzonej w glebach, osadach wodnych i wodach powierzchniowych (Lis, 

Pasieczna 1995 a,b, 1997). Głównym źródłem anomalii geologiczno-antropogenicznej są 

wychodnie dolomitów kruszconośnych i związane z nimi złoża rud Zn–Pb oraz ich 

historyczna eksploatacja. Do czynników mieszanych (geologiczno-antropogenicznych), 

powodujących zarówno zmiany chemiczne w środowisku przyrodniczym jak i przeobrażenie 

krajobrazu, należy występowanie i eksploatacja innych kopalin (węgla kamiennego, 

dolomitów, iłów i piasków) oraz działalność zakładów przemysłowych. 

Południowa część arkusza ma charakter przemysłowy, co zaznacza się w postaci 

istotnych zmian w morfologii terenu. Są tu zlokalizowane przemysłowe miasta Libiąż i 

Chełmek. W północnej części arkusza położone są fragmenty dzielnic Jaworzna − Byczyna i 

Jeleń. Przy jego zachodniej granicy położony jest niewielki fragment Zbiornika Dziećkowice, 

który jest jednym z najczystszych zbiorników wody pitnej w województwie śląskim. W części 

zachodniej i środkowej arkusza dominują kompleksy leśne. 

Przeważająca część powierzchni arkusza jest odwadniana do Przemszy przez potok 

Byczynka i Kanał Matylda, którego zlewnię charakteryzuje gęsta sieć rowów melioracyjnych. 

Południową część analizowanego terenu drenują niewielkie cieki wpadające do Wisły.  

Wyniki badań geochemicznych, zaprezentowane w formie kartograficznej wraz z 

obszernym komentarzem tekstowym i zestawieniami tabelarycznymi, przedstawiają aktualny 

stan jakości gleb, osadów wodnych i wód powierzchniowych w stosunku do naturalnego tła 

regionalnego oraz obowiązujących normatywów prawnych. Informacje mogą być przydatne 

przy opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

prowadzeniu postępowań związanych z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych, ocenie zagrożeń dla środowiska gruntowo-

wodnego oraz wypełnianiu obowiązku nałożonego na starostów ustawą Prawo ochrony 

środowiska, tj. prowadzeniu okresowych badań jakości gleby i ziemi w ramach państwowego 

monitoringu. 

Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem 

http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl. 

W realizacji opracowania brali udział: 

 A. Pasieczna − koncepcja i projekt badań, nadzór i koordynacja prac, interpretacja 

wyników; 

 P. Dobek, A. Dusza-Dobek, T. Kołecki − pobieranie próbek; 

 P. Dobek, A. Dusza-Dobek, T. Kołecki, W. Markowski, A. Pasieczna − bazy 

danych; 
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 A. Maksymowicz, P. Pasławski, E. Popiołek − kierownictwo i koordynacja prac 

analitycznych; 

 M. Cichorski, J. Duszyński, Z. Prasol − mechaniczne przygotowanie próbek do 

analiz; 

 I. Witowska – chemiczne przygotowanie próbek do analiz; 

 E. Górecka, I. Jaroń, M. Jaskólska, D. Karmasz, J. Kucharzyk, B. Kudowska, D. 

Lech, M. Liszewska, E. Maciołek, A. Maksymowicz, I. Wysocka – analizy 

chemiczne; 

 W. Wolski, P. Dobek – analizy granulometryczne; 

 A. Dusza-Dobek, A. Pasieczna − obliczenia statystyczne; 

 A. Pasieczna, A, Dusza-Dobek, T. Gliwicz − opracowanie  map geochemicznych; 

 M. Szuwarzyński, A. Pasieczna − charakterystyka obszaru arkusza; 

 M. Szuwarzyński − geologia i złoża kopalin, antropopresja. 

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ARKUSZA 

Położenie administracyjne i geograficzne. Arkusz Libiąż położony jest na pograniczu 

województwa małopolskiego i śląskiego. Do województwa małopolskiego należą środkowa i 

wschodnia część arkusza, wchodzące w skład powiatu chrzanowskiego (fragmenty gmin 

Chrzanów, Babice i Libiąż) oraz oświęcimskiego (część gminy Chełmek). Część powiatu 

miejskiego Jaworzno (północny fragment arkusza) i niewielki fragment powiatu bieruńsko-

lędzińskiego (gmina miejska Imielin) wchodzą w skład województwa śląskiego. 

Według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki, 2000), przeważająca część 

analizowanego terenu znajduje się w obrębie Wyżyny Śląskiej (Pagóry Jaworznickie). Grzbiet 

Tenczyński, obejmujący południowo-wschodni fragment arkusza, należy do Wyżyny  

Krakowsko-Częstochowskiej. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia. Morfologia opisywanego obszaru 

ujawnia wyraźny związek ze strukturami tektonicznymi, czego wyrazem jest występowanie 

równoleżnikowych pasm wzniesień i obniżeń, pokrywających się odpowiednio ze zrębami i 

zapadliskami (Siedlecki, 1952). 

Północno-wschodnią część arkusza zajmuje pasmo łagodnych wzgórz o wysokości 

przekraczającej  300 m n. p. m., zbudowanych z utworów triasu. Równolegle do niego 

rozciąga się płaskie obniżenie, pochylone ku zachodowi, związane z zapadliskiem Chrzanów–

Dąb, stanowiącym przedłużenie rowu krzeszowickiego (Bogacz, 1967). Obniżenie 

wypełnione jest osadami kenozoicznymi, a wysokości w jego obrębie mieszczą w przedziale 

od 230 m n. p. m. (w dolinie Przemszy) do 270 m n. p. m. w rejonie Kroczymiecha. Dalej na 

południe występuje kolejne pasmo wzniesień, związane ze strukturami zrębowymi w 

przedłużeniu tzw. bloku Płazy (Siedlecki, 1952), od którego oddziela je, zorientowana 

południkowo, dolina rzeki Chechło. Wzgórza w obrębie bloku, zbudowane z utworów 

karbonu górnego i triasu, osiągają wysokość 300−330 m n. p. m. w rejonie Libiąża. W 

południowej części arkusza zaznacza się płaskie obniżenie nachylone ku dolinie Wisły. 

Rzeźbę terenu wzbogacają wydmy, utworzone z piasków polodowcowych (Buszman i in., 

2006). 

Obszar arkusza obejmuje zlewnie dopływów górnej Wisły, rozdzielone działami 

wodnymi II rzędu. Największa, pod względem obszaru i wielkości odpływu, jest zlewnia 

Kanału Matylda wpadającego do Przemszy. Kanał zasilają niewielkie cieki odwadniające 

północne i południowe pasma wzniesień. Północno-zachodnia część arkusza położona jest w 
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zlewni potoku Byczynka, a w części południowo-wschodniej przepływa Chechło, 

nieprzyjmujące na tym odcinku dopływów, ale zasilane przez kilka źródeł znajdujących się na 

jego prawym brzegu. Część południową arkusza odwadniają niewielkie cieki, wpadające 

wprost do Wisły. 

W granicach arkusza znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych. Są to stawy 

uformowane podczas regulacji Kanału Matylda i potoku Byczynka, stawy w rejonie Chełmka, 

osadniki przy szybach Zakładu Górniczo-Energetycznego (ZGE) Janina w Libiążu, 

wypełnione wodą wyrobiska cegielni w rejonie Byczyny, a także fragment zbiornika wody 

pitnej Dziećkowice w dolinie Przemszy. 

W okolicach Libiąża występują obszary podmokłe, zlokalizowane w obniżeniach 

terenowych, przede wszystkim w poeksploatacyjnych nieckach osiadania nad wyrobiskami 

kopalń węgla kamiennego. 

Zabudowa i użytkowanie terenu. Tereny bez zabudowy i zabudową wiejską zajmują 

76% powierzchni arkusza, tereny z zabudową miejską 20%, a z zabudową przemysłową 4%. 

Obszary z zabudową miejską i przemysłową Libiąża i Chełmka są zlokalizowane na południu 

arkusza. 

Stopień zalesienia arkusza (57,9%) jest prawie dwukrotnie większy od średniej 

krajowej, wynoszącej 28% (Program…, 2005). Nieużytki (27%) pokrywają południową i 

północną część arkusza. Użytki rolne (5%) mają niewielkie znaczenie, skupiając się w 

pobliżu osiedli. Inne formy użytkowania terenu obejmują: trawniki 8,5%, ogródki działkowe i 

przydomowe (1,1%) oraz parki (0,5%).     

Gospodarka. Głównym ośrodkiem przemysłowym jest Libiąż, w którym funkcjonują: 

- Zakład Górniczo-Energetyczny (ZGE) Janina (dawniej KWK Janina); 

- Kopalnia Odkrywkowa Dolomitu; 

- Firma Thermoplast - produkująca okna, narzędzia i wyroby z tworzyw sztucznych; 

- Fabryka Kostki Brukowej Libet; 

- Nadwiślańska Spółka Energetyczna - Zakład Ciepłowniczy (Kotłownia KWK Janina 

Ruch I). 

Złoża węgla kamiennego w ZGE Janina eksploatowane są od 1904 r. Zakład posiada 

składowisko odpadów pogórniczych w dzielnicy Moczydło w Libiążu oraz dwa osadniki wód 

dołowych (jeden wewnątrz składowiska odpadów pogórniczych a drugi w dzielnicy 

Kosówki), w których następuje wytrącanie zawiesiny węglowej, a oczyszczone wody, 

pochodzące z odwadniania kopalni, odprowadzane są do odbiorników publicznych. 

Kamieniołom dolomitów triasowych, zlokalizowany w Libiążu przy ulicy Kamiennej, 

produkuje kruszywo, elementy budowlane oraz nawozy wapniowo-

magnezowe. Przedsiębiorstwo odprowadza ścieki opadowe oraz wody podziemne z 

kamieniołomu do sieci kanalizacyjnej. Na terenie kamieniołomu, w wyrobisku 

poeksploatacyjnym, znajduje się zamknięty zbiornik wodny (Program…, 2005). 
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W Kroczymiechu działa Ocynkownia Śląsk, a w południowo-zachodniej części arkusza 

zlokalizowana jest strefa przemysłowa po byłych Południowych Zakładach Przemysłu 

Skórzanego (PZPS) Chełmek. W miejsce (PZPS) Chełmek (kontynuatora fabryki obuwia 

Bata, uruchomionej w 1932 r.) planowane jest utworzenie Miejskiej Strefy Aktywności 

Gospodarczej. Aktualnie w strefie funkcjonuje 37 podmiotów gospodarczych (głównie branży 

obuwniczej), ale działają tu też producenci opakowań, zakłady stolarskie oraz firmy 

budowlane  (Gmina..., 2008; Program …, 2008). 

BUDOWA GEOLOGICZNA I ZŁOŻA KOPALIN 

Opisywany obszar leży na południowym skraju epiwaryscyjskiej platformy, określanej 

jako platforma Polski południowo-zachodniej (Bukowy, 1974), a ściślej na obszarze 

zapadliska górnośląskiego, w jego części zaangażowanej w budowę przedgórza Karpat. 

Występują tu utwory mezozoiczne i kenozoiczne zalegające na górno-karbońskim podłożu 

(Żero, 1956; Szuwarzyńska i in., 2001). 

Najstarszą formacją, odsłoniętą na powierzchni, jest tzw. arkoza kwaczalska 

reprezentująca karbon górny (Rutkowski, 1972), której wychodnie znajdują się w paśmie 

wzniesień w okolicy Libiąża i Żarek (tabl. 1). W tym rejonie, pod niezbyt grubą pokrywą 

utworów kenozoicznych, występują utwory najwyższego westfalu - krakowska seria 

piaskowcowa z pokładami węgla kamiennego (Dembowski, 1972), odgrywające istotną rolę 

w budowie geologicznej całego obszaru arkusza. Całkowita miąższość utworów karbonu 

górnego przekracza 1000 m. Podczas ruchów waryscyjskich osady te zostały 

szerokopromiennie sfałdowane. Główną strukturą tego wieku w obrębie arkusza jest niecka 

chrzanowska (Bukowy, 1974). W okresie późnego paleozoiku i mezozoiku aż po neogen 

utwory karbońskie były uskokowane, tworząc skomplikowany system bloków tektonicznych 

(Buła, Kotas, red., 1994). 

Mezozoiczna część profilu składa się głównie z utworów triasu. Osady jury występują 

jako niewielkie, odosobnione płaty wyłącznie we wschodniej części arkusza. Trias 

reprezentowany jest przez formację węglanową, obejmującą pstry piaskowiec i wapień 

muszlowy (Szuwarzyński, 1984). Formacja ta ma miąższość ok. 160 m i składa się głównie z 

utworów dolomitowych, oprócz których występują także margle i wapienie, a w najniższej i 

najwyższej części wkładki terygeniczne. Na znacznej powierzchni dolomity (zwłaszcza 

kruszconośne i diploporowe) tworzą podłoże utworów kenozoicznych lub rozległe 

wychodnie, które są skałami macierzystymi gleb. 

Kenozoiczna część profilu obejmuje utwory neogenu (iły i margle charakterystyczne 

dla miocenu zapadliska przedkarpackiego) oraz szeroką gamę osadów czwartorzędowych. 

Utwory miocenu, osiągające ponad 40 m grubości, rzadko tworzą odsłonięcia naturalne, 

mimo szerokiego rozprzestrzenienia w dolinie Kanału Matylda. Pojawiają się natomiast 

bardzo często w wykopach. Wychodnie morskich iłów miocenu występują tylko w obniżeniu, 

na południe od Chełmka. 

Utwory czwartorzędowe pokrywają przeważającą część powierzchni arkusza, tworząc 

niekiedy wielowarstwowe sekwencje o profilach zróżnicowanych litologicznie. Ich 

miąższości wahają się od kilkudziesięciu centymetrów przy kulminacjach wzniesień do 

kilkudziesięciu metrów w pogrzebanych dolinach erozyjnych. Są to plejstoceńskie utwory 

lodowcowe i wodnolodowcowe (piaski i żwiry fluwioglacjalne, gliny zwałowe, iły 

zastoiskowe), a także peryglacjalne (różnorodne zwietrzeliny). Piaski wydmowe, mady, 

namuły, iły, piaski, martwice wapienne i torfy to osady akumulacji holoceńskiej.   
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Złoża kopalin. Od XIII w. do początku I wojny światowej na terenie arkusza 

wydobywane były rudy cynku i ołowiu, występujące w triasowych dolomitach 

kruszconośnych. Przedmiotem eksploatacji były niewielkie, płytowe ciała rudne, zalegające 

zgodnie z warstwowaniem skał, oraz towarzyszące im gniazda rudne lub strefy mineralizacji 

żyłowej (Sass-Gustkiewicz, 1985, 2001; Dżułyński, Sas-Gustkiewicz, 1993; Górecka, 1993, 

1996; Szuwarzyński, 1993). Wydobycie prowadzono w północno-wschodniej części arkusza, 

w pasie wychodni dolomitów, w rejonie Kąty–Cezarówka oraz w okolicy Libiąża. 

Wydobywaną rudę w większości przypadków można określić mianem galmanu. Głównymi 

minerałami rudnymi były smitsonit i galena, akcesorycznie towarzyszyły im cerusyt, 

hemimorfit, hydrocynkit, anglezyt oraz minerały żyłowe -dolomit, kalcyt, chalcedon i baryt 

(Górecka 1996; Szuwarzyński, 1996). W rejonie Libiąża wraz z galmanem eksploatowano 

limonitowe rudy żelaza. Wszystkie wymienione minerały tworzyły wystąpienia dwojakiego 

rodzaju: skupienia warstwowe i rudy ziemiste zastępujące skały węglanowe lub wypełnienia 

pustych przestrzeni w skałach (żyły i żyłki różnego rodzaju, naskorupienia i spoiwa w 

brekcjach). Skałą otaczającą kruszce w obrębie ciał rudnych, a także główną skałą boczną dla 

nich był dolomit.  

Eksploatację rud Zn-Pb prowadzono powyżej poziomu wód gruntowych, stosując 

lokalnie odwodnienie krótkimi sztolniami. W XIX w. wykorzystywano także drenaż 

pobliskich kopalń węgla (Szuwarzyński, 2003). Do początku XIX w. wydobywano galenę, 

prowadząc wytop ołowiu w pobliżu miejsc jej eksploatacji. Wydobycie galmanu 

zapoczątkowano w XVI w., kierując go początkowo do produkcji mosiądzu (eksport do 

Szwecji). W końcu XVIII w. podjęto eksploatację rud żelaza, która trwała do połowy XIX w. 

Wzbogaconą rudę wywożono do Chrzanowa, Suchej Beskidzkiej, a nawet na Morawy. Po 

rozpoczęciu produkcji cynku metalicznego (na początku XIX w.) intensywnie eksploatowano 

galmany, które transportowano w większości do hut śląskich. 

Wydobycie rud Zn-Pb prowadzono do wyczerpania zasobów w polach górniczych 

eksploatowanych od średniowiecza. Prace rozpoznawcze w latach 50. i 60. XX w. nie 

ujawniły możliwości ich rozszerzenia w utworach triasu znajdujących się w zapadliskach 

(Kurek i in., 1977). 

Eksploatację złóż węgla kamiennego rozpoczęto w okolicach Libiąża w II połowie 

XIX w., (Szuwarzyński, 2008a). Jest ona ciągle kontynuowana i wydaje się mieć wieloletnie 

perspektywy. 

W granicach złóż udokumentowanych na opisywanym obszarze działają obecnie dwa 

ośrodki wydobywcze tworzące Południowy Koncern Węglowy: ZGE Janina w Libiążu i ZGE 

Sobieski w Jaworznie. Pierwszy z wymienionych zakładów dysponuje obiektami 

powierzchniowymi na terenie arkusza, zaś drugi sięga od północy na teren arkusza jedynie 

fragmentem obszaru górniczego. Przedmiotem eksploatacji w obydwu zakładach są pokłady 

występujące w krakowskiej serii piaskowcowej (w ZGE Janina pokłady 113–119, a w ZGE 

Sobieski pokłady 207, 209 i 302). W granicach arkusza znajdują się też części pięciu 

udokumentowanych, a niezagospodarowanych złóż węgla: Byczyna, Libiąż-Dąb, Libiąż-

Janina, Libiąż III i Wisła I–Wisła II. 

Eksploatacja dolomitów triasowych, wykorzystywanych jako kamień budowlany, 

prowadzona była na ich wychodniach od co najmniej 100 lat. Obecnie wydobycie 

prowadzone jest ze złoża w Libiążu. 
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Do połowy lat 70. ubiegłego wieku, na potrzeby lokalne, prowadzono 

eksploatację wapieni triasowych jako kamienia budowlanego i surowca do wypału wapna. 

 Iły mioceńskie i gliny czwartorzędowe stosowano jako surowce ceramiczne, 

a piasek wydobywano dla potrzeb budowlanych. 

ANTROPOPRESJA 

Środowisko przyrodnicze na terenie arkusza należy do zdegradowanych. Na jego stan  

wpłynęła historyczna eksploatacja rud cynkowo-ołowiowych, współczesne wydobywanie 

węgla kamiennego i surowców skalnych oraz wieloletnia działalność wielu zakładów i 

przedsiębiorstw. Niektóre zagrożenia związane są z gospodarką komunalną. 

Długotrwała eksploatacja kopalin doprowadziła do wyraźnego przekształcenia 

powierzchni terenu. Najczęściej są to opuszczone wyrobiska (kamieniołomy, glinianki, 

piaskownie), albo tzw. warpie - leje i zapadliska oraz współwystępujące z nimi zwały 

odpadów pozostałe po płytkiej eksploatacji rud Zn-Pb. Te stare wyrobiska nie były 

poddawane rekultywacji i w wielu przypadkach są wykorzystywane jako miejsca 

nielegalnego składowania różnych odpadów. 

W rejonie Libiąża występują deformacje terenu: ciągłe (niecki osiadań) i nieciągłe 

(progi, zapadliska), które są skutkiem oddziaływania górnictwa węgla kamiennego, a 

zwłaszcza eksploatacji ścianowej na zawał (Program …, 2005). Przekształcenia powierzchni 

związane są także ze składowaniem odpadów powstających podczas wydobycia i przerobu 

kopalin. Największe składowiska należą do ZGE Janina i kopalni dolomitu w Libiążu. 

Powietrze atmosferyczne. Zanieczyszczenie powietrza obejmuje emisję z zakładów 

przemysłowych i energetycznych, emisję niską z przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz 

emisję komunikacyjną. Emisja niska z palenisk indywidualnych ma niewielki udział w 

zanieczyszczeniu powietrza z uwagi na charakter i rozproszenie. 

W ogólnej ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery największy udział mają:  

ZGE Janina (KWK Janina), Zakłady Thermoplast w Libiążu, Ocynkownia Śląsk w 

Kroczymiechu i kopalnia dolomitu w Libiążu (Ocena..., 2005; Program…, 2005) 

rozpraszające zarówno zanieczyszczenia gazowe, jak i pyły. 

Ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenki azotu, 

węglowodory aromatyczne i alifatyczne, pyły, tlenki węgla, dwutlenek siarki i aldehydy). Ich 

źródłem są drogi lokalne o znacznym natężeniu ruchu oraz miasta Libiąż i Chełmek. 

Bardzo niekorzystny jest napływ zanieczyszczeń z zachodniej części województwa 

śląskiego, emitującego ponad 20% zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z całej ilości 

zanieczyszczeń w kraju. 

Wody powierzchniowe i podziemne. Największe zagrożenie dla wód podziemnych 

stanowi eksploatacja węgla kamiennego w ZGE Janina. Zmiany stosunków wodnych 

sprowadzają się do drenażu pięter wodonośnych przez górnictwo podziemne (wpływ 

kamieniołomu dolomitu w Libiążu jest nieznaczny) oraz zrzutu wód kopalnianych. W 

północno-wschodniej części arkusza, w utworach triasu występują też wpływy drenażu 

związane z górnictwem rud Zn−Pb na sąsiednich arkuszach oraz oddziaływanie ujęć wody w 

rejonie Chrzanowa (Różkowski, Siemiński, 1995; Szuwarzyński, 2003). 
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Z uwagi na duże zawodnienie krakowskiej serii piaskowcowej, zakłady górnicze 

eksploatujące węgiel kamienny w rejonie niecki chrzanowskiej zmuszone są wypompowywać 

wodę w ilości ponad 100 m
3
/min, co skutkuje wytworzeniem rozległej strefy drenażu w 

utworach karbońskich (Wilk, 2003), a lokalnie oddziałuje także na stosunki wodne w 

utworach triasowych (Szuwarzyński, 2003). 

Drenujący wpływ kopalni węgla kamiennego ma charakter stały. Zasięg 

prognozowanego leja depresji, związany z działalnością kopalni Janina, obejmuje Chrzanów, 

Babice, Oświęcim i Chełmek. Przekształcenia związane z osiadaniem terenu powodują 

możliwość łączenia się poziomów wodonośnych. Przykład takiej sytuacji ma miejsce w 

gminie Libiąż, gdzie w wyniku powierzchniowych deformacji terenu (spowodowanych 

eksploatacją z zawałem stropu węgla w kopalni Janina) i braku warstw izolacyjnych doszło 

do połączenia poziomu wód gruntowych i podziemnych, drenażu wgłębnego i rozległego 

przesuszenia terenu (Program…, 2005).  

Źródłem zagrożenia dla wód podziemnych jest składowisko odpadów pogórniczych 

ZGE Janina w Libiążu, na którym deponowane są odpady skały płonnej, pochodzące z 

bieżącego wydobycia kopalni. Jest to składowisko nadpoziomowe o naturalnym 

uszczelnieniu, częściowo zrekultywowane w kierunku rekreacyjno-parkowym. Odcieki ze 

składowiska ujmowane są za pomocą rowu opaskowego. Monitoring prowadzony w 

piezometrach w rejonie składowiska wykazał zanieczyszczenie wody przez kadm, ołów i 

związki azotu, a w rowie opaskowym – ponadnormatywne zawartości siarczanów. 

Zrzuty wód kopalnianych z ZGE Janina do wód powierzchniowych prowadzą do 

obniżenia ich jakości. Zrzucane są wody o podwyższonej mineralizacji, które po oczyszczeniu 

z zawiesin trafiają do cieków powierzchniowych. 

Na jakość wód powierzchniowych wpływa regulacja koryt cieków, gospodarka wodno-

ściekowa okolicznych miast, stan melioracji gruntów oraz górnictwo rud Zn–Pb (na 

arkuszach Myślachowice i Chrzanów) oraz węgla kamiennego (Szuwarzyński, 2003; Wilk, 

2003). 

Wody dołowe, zrzucane przez ZGE Janina, powodują zasolenie wód Kopalnianki, 

Rzepki i kanału odwadniającego rejon szybów w okolicy Kosówek, znaczne zawartości 

siarczanów i metali ciężkich w tych ciekach  oraz  zakłócenie ich naturalnego zasilania.   Inne 

gałęzie przemysłu i mieszkalnictwo dostarczają ścieków wpływających na wzrost 

mineralizacji wód oraz ich degradację biologiczną i eutrofizację. 

Gleby. Degradacja gleb, związana z oddziaływaniem czynników antropogenicznych, 

obejmuje obniżenie jakości i ilości próchnicy, zmiany odczynu i struktury, wymywanie 

kationów zasadowych, a w konsekwencji − spadek zasobności i żyzności. Wśród czynników 

pochodzenia antropogenicznego istotny wpływ na zanieczyszczenie gleb mają emisje pyłów i 

gazów ze źródeł przemysłowych i motoryzacyjnych, składowanie odpadów i niewłaściwe 

rolnicze użytkowanie gruntów. Powszechne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów 

mineralnych powoduje wprowadzanie do środowiska glebowego pierwiastków metalicznych, 

związków azotowych, fosforoorganicznych, chlorowanych węglowodorów i innych. Zjawisko 

degradacji chemicznej gleb jest także związane z wykorzystywaniem odpadów i osadów 

ściekowych do ich nawożenia i wapnowania. 

Zanieczyszczenia chemiczne gleb, zwłaszcza metalami ciężkimi, wynikają głównie z 

działalności przemysłu i komunikacji. Lokalnie są wynikiem działalności górniczej oraz 
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składowania odpadów przemysłowych. Anomalne zawartości metali, szczególnie cynku, 

ołowiu i kadmu występują w obrębie niewielkich obszarów i są związane z oddziaływaniem 

na środowisko historycznego przemysłu wydobywczo-przetwórczego rud Zn-Pb, a także z 

naturalnym tłem geochemicznym nad wychodniami skał rudnych. 

Ważnym, choć na ogół niewidocznym w terenie, elementem przekształceń jest 

występowanie pozostałości po wytopie ołowiu. W miejscach historycznej aktywności 

hutniczej występują nagromadzenia znacznych ilości tlenków ołowiu, występujących w 

formie tzw. masykotu (Szuwarzyński, 2008b). 

ZAKRES I METODYKA BADAŃ 

Badania wykonane w latach 2005–2008 obejmowały studium materiałów 

publikowanych i archiwalnych, wyznaczenie miejsc pobierania próbek gleb na mapach 

topograficznych w skali 1:10 000, pobranie próbek i pomiary współrzędnych w miejscach ich 

lokalizacji, analizy chemiczne próbek, utworzenie baz danych terenowych i laboratoryjnych, 

opracowanie wektorowego podkładu topograficznego, obliczenia statystyczne, opracowanie 

map geochemicznych i mapy geologicznej oraz interpretację wyników. Kolejność prac 

ilustruje załączony schemat (fig. 1). 

PRACE TERENOWE 

Próbki gleb pobierano w regularnej siatce 250x250 m (16 próbek/km
2
). Łącznie 

pobrano próbki gleb z 1289 miejsc. W każdym miejscu pobierano gleby z głębokości: 0,0–0,3 

m i 0,8–1,0 m (lub z mniejszej głębokości w przypadku płytszego zalegania skał 

macierzystych). Próbki gleb (o masie ok. 500 g), pobierane za pomocą ręcznej sondy o 

średnicy 60 mm, umieszczano w płóciennych woreczkach opatrzonych odpowiednimi 

numerami i wstępnie suszono na drewnianych paletach w magazynie terenowym. 

Próbki osadów i wód powierzchniowych pobierano z rzek, strumieni, rowów 

melioracyjnych, kanałów, sadzawek i stawów. Odległość między miejscami pobierania 

próbek na ciekach wynosiła ok. 250 m. Próbki osadów o masie ok. 500 g (i możliwie 

najdrobniejszej frakcji) pobierano z brzegów zbiorników za pomocą czerpaka i umieszczano 

w pojemnikach plastikowych o pojemności 500 ml, opisanych odpowiednimi numerami.  

Próbki wód powierzchniowych pobierano z tych samych miejsc, z których pobrano 

próbki osadów wodnych. Przewodność elektryczną właściwą wód (EC) i ich odczyn (pH) 

mierzono w terenie. Do pomiarów EC stosowano konduktometr z automatyczną kompensacją 

temperaturową, przyjmując temperaturę referencyjną 25
o
C. Próbki wód były filtrowane w 

terenie przez filtry Millipore 0,45 µm, a po napełnieniu butelek o objętości 30 ml, zakwaszane 

kwasem azotowym. Butelki opisywano odpowiednimi numerami. 

Miejsca pobrania wszystkich próbek zaznaczano na mapach topograficznych w skali 

1:10 000 i opisywano odpowiednimi numerami. 

Położenie miejsc pobierania próbek określono techniką GPS (Global Positioning 

System), stosując urządzenie wyposażone w zewnętrzną antenę oraz komputer umożliwiający 

obok pomiarów współrzędnych rejestrację dodatkowych informacji (wartości pH i EC wód, 

danych o zabudowie i użytkowaniu terenu oraz o charakterze litologicznym próbek). Pomiar 

współrzędnych rejestrowano z dokładnością ±2–10 m. Przed wyjazdem w teren do pamięci 

urządzenia GPS wprowadzano sieć współrzędnych miejsc pobierania próbek. Kolejne miejsca 
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pobierania próbek były wyszukiwane w terenie metodą nawigacji satelitarnej. Dla większego 

bezpieczeństwa wszystkie dane terenowe notowane były również na specjalnie 

przygotowanych kartach (fig. 2). 

PRACE LABORATORYJNE 

Przygotowanie próbek. Po przewiezieniu do laboratorium próbki gleb były suszone w 

temperaturze pokojowej i przesiewane przez sita nylonowe o oczkach 2 mm (ISO 11464). 

Każdą próbkę gleby z głębokości 0,0–0,3 m po przesianiu  i kwartowaniu dzielono na trzy 

podpróbki: jedną przeznaczoną do analizy chemicznej, drugą do analizy granulometrycznej i 

trzecią archiwalną. Każdą próbkę gleby z głębokości 0,8–1,0 m po przesianiu i kwartowaniu, 

dzielono na dwie podpróbki: jedną przeznaczoną do analizy chemicznej, drugą archiwalną 

(fig. 1). Próbki gleb przeznaczone do analiz chemicznych ucierano do frakcji <0,06 mm w 

agatowych młynach kulowych. 

Próbki osadów wodnych były suszone w temperaturze pokojowej, a następnie 

przesiewane przez sita nylonowe o oczkach 0,2 mm. Frakcję <0,2 mm po kwartowaniu 

dzielono na dwie podróbki: jedną przeznaczoną do analizy chemicznej, drugą archiwalną (fig. 

1). 

Wszystkie próbki archiwalne zmagazynowano w Państwowym Instytucie 

Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. 

Analizy chemiczne wykonano w laboratorium chemicznym Państwowego Instytutu 

Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 

Roztwarzanie próbek gleb i osadów wodnych przeprowadzono w wodzie królewskiej (1 

g próbki do końcowej objętości 50 ml) przez 1 godz. w temp. 95
o
C w termostatowanym bloku 

aluminiowym. 

Oznaczenia zawartości Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, 

Sr, Ti, V i Zn w glebach oraz osadach wodnych wykonano za pomocą spektrometrii emisyjnej 

ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-AES). Analizy Hg w próbkach gleb i osadów wodnych 

wykonano metodą spektrometrii absorpcji atomowej z techniką zimnych par (CV-AAS) z 

systemem przepływowym. Odczyn gleb oznaczono pehametrycznie w wyciągach wodnych, a 

zawartość w nich węgla organicznego metodą kulometryczną. Oznaczenia zawartości B, Ba, 

Ca, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, SiO2, SO4, Sr, Ti i Zn w wodach powierzchniowych 

przeprowadzono metodą ICP-AES, a zawartości Ag, Al, As, Cd, Cl, Co, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, 

Rb, Sb, Tl i U metodą ICP-MS. Zestawienie metod analitycznych i granic oznaczalności 

pierwiastków przedstawiono w tabeli 1. 

Poprawność wykonywanych oznaczeń chemicznych sprawdzano poprzez analizę 

próbek podwójnych (około 5% ogólnej liczby próbek), analizę materiałów odniesienia z 

atestowaną zawartością badanych pierwiastków (2% ogólnej liczby próbek) oraz analizę 

wewnętrznych próbek kontrolnych potwierdzających prawidłowe wykonywanie pomiarów 

instrumentalnych (5% ogólnej liczby próbek). Stosowano „ślepe próbki odczynnikowe” jak 

również „ślepe próbki proceduralne”. Czystość odczynników i naczyń kontrolowano za 

pomocą „ślepych próbek odczynnikowych”. „Ślepe próbki proceduralne” (sea sand extra 

pure Merck) stosowano do sprawdzania zanieczyszczeń możliwych do wprowadzenia 

podczas kolejnych etapów przygotowania próbki. 
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Dla próbek stałych precyzja oznaczeń wynosi ±10–15% (na podstawie analiz próbek 

podwójnych). Dla próbek wód precyzja wynosi ±10–20% (zależnie od zawartości 

pierwiastka). 

Analizy granulometryczne gleb z głębokości 0,0–0,3 m wykonano w Zakładzie 

Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie, łącząc analizę sitową z metodą laserowego pomiaru 

wielkości cząstek. 

Badania składu ziarnowego przeprowadzono metodą odbiegającą od analiz 

tradycyjnych (wykonywanych metodą sitowo-sedymentacyjną zgodnie z klasyfikacją przyjętą 

w podziałach międzynarodowych FAO i USDA). Porównania wyników składu ziarnowego 

uzyskane metodą sitowo-sedymentacyjną i metodą laserową, wskazują na znaczne różnice w 

zawartości poszczególnych frakcji (Kasza, 1992; Issmer, 2000). Bezpośrednie wykorzystanie 

wyników uzyskanych za pomocą tej metody nie umożliwia zatem podziału gleb według 

kryteriów gleboznawczych. Dane są natomiast bardzo pomocne przy interpretacji wyników 

badań geochemicznych. 

Próbki przesiewano przez zestaw sit o oczkach 2 mm, 1 mm i 0,5 mm. Próbki 

niektórych gleb gliniastych rozdrabniano w moździerzu porcelanowym przed przesiewaniem. 

Ważono uzyskane frakcje: 2–1 mm, 1,0–0,5 mm i <0,5 mm. Pomiary wielkości ziaren we 

frakcji <0,5 mm przeprowadzono za pomocą laserowego miernika wielkości cząstek 

Analysette-22 firmy Fritsch. Wyniki analiz granulometrycznych (po przeliczeniu na udziały 

procentowe) przedstawiono na mapach z uwzględnieniem wybranych klas ziarnowych: 1,0–

0,1 mm – frakcja piaszczysta, 0,1–0,02 mm – frakcja pylasta, <0,02 mm – frakcja ilasta (tabl. 

4–6). 

BAZY DANYCH I KONSTRUKCJA MAP GEOCHEMICZNYCH 

Podkład topograficzny. Jako podkładu map geochemicznych w skali 1:25 000 użyto 

najbardziej aktualnej mapy topograficznej w skali 1:50 000 w układzie współrzędnych 1992, 

arkusz Chrzanów M-34-63-D (zapis wektorowy VMap L2). Mapa topograficzna zawiera 

następujące wektorowe warstwy informacyjne: 

– rzeźba terenu, 

– hydrografia (z podziałem na rzeki, strumienie, rowy i zbiorniki wód stojących), 

– sieć komunikacji drogowej (z podziałem według klas), 

– sieć kolejowa, 

– zabudowa terenu (z podziałem na zabudowę wiejską, miejską oraz przemysłową), 

– lasy, 

– tereny przemysłowe (obiekty przemysłowe, wyrobiska kopalniane, hałdy i osadniki). 

Mapa geologiczna. Dla ilustracji budowy geologicznej badanego obszaru 

wykorzystano Szczegółową mapę geologiczną Polski 1:50 000, arkusz Chrzanów (Żero, 

1956). 
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Poprzez cyfrowanie poszczególnych elementów mapy geologicznej utworzono ich 

obrazy wektorowe, które następnie połączono z podkładem topograficznym w formie mapy 

geologicznej w skali 1:25 000 (tabl. 1). 

Bazy danych. Utworzono oddzielne bazy danych dla: 

– gleb z głębokości 0,0–0,3 m, 

– gleb z głębokości 0,8–1,0 m, 

– osadów wodnych, 

– wód powierzchniowych. 

Bazy danych gleb zawierają: numery próbek, wyniki pomiarów współrzędnych w 

miejscach pobierania próbek, zapis obserwacji terenowych (rodzaj zabudowy, użytkowanie 

terenu, gatunek gleby, lokalizacja miejsca pobierania próbek – powiat, gmina, miejscowość), 

datę i nazwisko osoby pobierającej próbki oraz wyniki analiz chemicznych. 

Bazy danych osadów wodnych i wód powierzchniowych zawierają: numery próbek, 

wyniki pomiarów współrzędnych w miejscach pobierania próbek, zapis obserwacji 

terenowych (rodzaj zabudowy, użytkowanie terenu, rodzaj zbiornika wodnego, gatunek 

osadu, lokalizacja miejsca pobierania próbek – powiat, gmina, miejscowość), datę i nazwisko 

osoby pobierającej próbki) oraz wyniki analiz chemicznych. 

Obliczenia statystyczne. Wyniki zgromadzone w bazach danych służyły do 

wydzielania podzbiorów do obliczeń statystycznych według różnych kryteriów środowiska, 

na przykład zawartości pierwiastków w glebach terenów przemysłowych, glebach leśnych, 

glebach miejskich oraz w osadach wodnych i w wodach poszczególnych zbiorników, jak 

również do tworzenia map geochemicznych. Obliczenia parametrów statystycznych 

wykonano zarówno dla całych zbiorów, jak i podzbiorów dla gleb, osadów wodnych i wód 

powierzchniowych. Do obliczeń statystycznych przyjmowano zawartość równą połowie 

limitu detekcji danej metody analitycznej, w przypadku zawartości pierwiastków poniżej 

granicy oznaczalności tej metody. Wyliczano średnią arytmetyczną, średnią geometryczną, 

medianę oraz wartość minimalną i maksymalną. Dane te dla poszczególnych pierwiastków i 

wskaźników zestawiono w tabelach 2–5 oraz zamieszczono na mapach geochemicznych. 

Obliczone wskaźniki służyły do wyznaczania klas zawartości przy tworzeniu map 

geochemicznych. 

Opracowanie map. Dla arkusza Libiąż opracowano następujące mapy (tabl. 2–63): 

– zabudowa terenu, 

– użytkowanie terenu, 

– zawartość węgla organicznego oraz frakcji piaszczystej, pylastej i ilastej w glebach z 

głębokości 0,0–0,3 m, 

– pH w glebach z głębokości 0,0–0,3 m i 0,8–1,0 m, 
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– zawartość Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd,  Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, 

V i Zn w glebach z głębokości 0,0–0,3 m i 0,8–1,0 m oraz w osadach wodnych, 

– pH i EC oraz zawartość Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Cl, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, 

Mo, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sb, SiO2, SO4, Sr, Ti, Tl, U i Zn w wodach powierzchniowych, 

– klasyfikacja gleb z głębokości 0,0–0,3 m wskazująca właściwy sposób ich 

użytkowania (z wydzieleniem grup użytkowania gleb na podstawie Rozporządzenia..., 2002). 

Zabudowę i użytkowanie terenu oraz  klasyfikację gleb z zakresu głębokości 0,0–0,3 m 

w odniesieniu do sposobu ich użytkowania, przedstawiono w postaci map punktowych (tabl. 

2, 3 i 63). 

Do przedstawienia rozkładu klas ziarnowych (tabl. 4–6) oraz zawartości pierwiastków 

w glebach wybrano izoliniową (obszarową) metodę opracowania map ze względu na jej 

przejrzystość i czytelność. Izoliniowe mapy geochemiczne utworzono z użyciem programu 

Surfer, stosując metodę Inverse Distance to a Power. Klasy zawartości pierwiastków 

dobierano stosując postęp geometryczny. 

Odczyn gleb (tabl. 7 i 8) przedstawiono według skali przyjętej w gleboznawstwie (z 

podziałem na gleby kwaśne, obojętne i zasadowe). 

Mapy geochemiczne gleb opracowano dla zbioru wyników analiz chemicznych arkusza 

Libiąż i arkuszy sąsiednich w skali 1:25 000, aby uniknąć niezgodności na granicy arkuszy. Z 

utworzonych map monopierwiastkowych wycinano arkusz Libiąż i łączono z podkładem 

topograficznym. 

Mapy geochemiczne osadów wodnych i wód powierzchniowych opracowano oddzielnie 

dla arkusza Libiąż. Utworzono je w formie kartodiagramów kołowych, przypisując ich 

odpowiednie średnice do poszczególnych klas zawartości, ułożonych najczęściej w postępie 

geometrycznym. 

Sporządzając mapę klasyfikacji gleb powierzchniowych (tabl. 63), wskazującą 

właściwy sposób ich użytkowania, wyniki badań geochemicznych odniesiono do wartości 

stężeń dopuszczalnych metali określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (2002), 

zgodnie z zaleceniem „glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co 

najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną”. 

Na podstawie zawartości każdego z badanych metali (wymienionych w 

Rozporządzeniu..., 2002) każda z badanych próbek gleb została zaklasyfikowana do grupy A, 

B lub C. W przypadku jednakowych granic wartości dopuszczalnych dla grupy A i B 

(wyznaczonych w Rozporządzeniu..., 2002 dla arsenu, baru i kobaltu) przyjęto zasadę 

klasyfikacji gleb do grupy A, korzystniejszej dla użytkownika i pozwalającej na 

wielofunkcyjne wykorzystywanie terenu. 

Dla celów publikacji mapy geochemiczne opracowano poprzez połączenie parami na 

jednej tablicy mapy geochemicznej gleb z głębokości 0,0–0,3 m z mapą geochemiczną 

osadów wodnych oraz mapy geochemicznej gleb z głębokości 0,8–1,0 m z mapą 

geochemiczną wód powierzchniowych. Ten sposób prezentacji pozwala na bezpośrednie 

porównanie obrazów geochemicznych różnych środowisk. Kierując się wygodą użytkowania, 

mapy (opatrzone skalą liniową) wydrukowano w formacie nieco pomniejszonym (A3). 
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Zabieg ten nie spowodował pominięcia żadnego szczegółu treści map. Dla zainteresowanych 

mapami w skali 1:25 000 istnieje możliwość udostępnienia całości opracowania lub 

poszczególnych map drukowanych na ploterze. 

WYNIKI BADAŃ 

GLEBY 

Badane gleby charakteryzują się dość dużym zróżnicowaniem pod względem 

typologicznym, gatunkowym i wilgotnościowym, co wiąże się z różnorodnością skał, z 

których się wytworzyły. W podłożu północnej i południowej części arkusza powszechnie 

występują węglanowe skały triasowe, z których wytworzyły się rędziny. W zależności od 

granulometrii, rędziny te dzielą się na lekkie i średnie. Drugą grupę tworzą gleby brunatne 

wietrzeniowe o lekkim składzie mechanicznym (piaszczyste, ubogie w cząstki koloidowe). Z 

fluwioglacjalnych piasków powstały gleby brunatne i pseudobielicowe (Program..., 2005). 

Wśród gleb użytków zielonych, powszechnych w północno-zachodniej części arkusza, duży 

udział mają gleby torfowe, występujące w miejscach niżej położonych, o płytkim poziomie 

wody gruntowej. 

Skład granulometryczny. Prawie wszystkie właściwości chemiczne i fizyczne gleb 

wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z ich składem mechanicznym. Określenie uziarnienia 

gleb pozwala wnioskować o ich genezie i podatności na zanieczyszczanie. Jest jednym z 

głównych parametrów warunkujących mobilność pierwiastków w profilu glebowym. Skład 

ziarnowy jest też podstawowym wskaźnikiem określającym wartość użytkową gleby 

(Kocowicz, 2000). Każda z frakcji mechanicznych, czyli grup cząstek o określonych 

wymiarach i często zbliżonych właściwościach fizyczno-chemicznych, wpływa na 

porowatość, zwięzłość, plastyczność, rodzaje sorpcji oraz odporność gleb na czynniki 

degradujące (Prusinkiewicz i in., 1994). Skład ziarnowy gleb jest też ważnym z czynnikiem 

warunkującym zawartość w nich pierwiastków chemicznych. 

Gleby z dużym udziałem frakcji ilastej, zwanej również frakcją spławialną (<0,02 mm) 

i pylastej (0,1–0,02 mm), charakteryzują się zwykle większymi zawartościami pierwiastków i 

ich mniejszą mobilnością w warunkach hipergenicznych. W normach i zaleceniach 

określających dopuszczalne stężenia metali w glebach zwykle uwzględnia się tę ich 

właściwość, dopuszczając większe zawartości graniczne dla gleb z dużym udziałem frakcji 

ilastej i mniejsze zawartości dla gleb z dużym udziałem frakcji piaszczystych (Kabata-Pendias 

i in., 1995). 

Na arkuszu Libiąż najliczniejszą grupę (76%) stanowią gleby piaszczyste, utworzone na 

plejstoceńskich piaskach i żwirach akumulacji fluwioglacjalnej oraz na piaskach eolicznych. 

Znaczna ich część zawiera ponad 75% frakcji 1,0–0,1 mm, a na wschodzie arkusza zaznacza 

się wąski pas gleb o zawartości frakcji piaszczystej ponad 90%. Gleby te charakteryzują się 

niewielką zawartością frakcji pylastej (<5%) i ilastej (<5%). 

Gleby rozwinięte na wychodniach skał węglanowych triasu są nieco wzbogacone we 

frakcję pylastą (0,1–0,02 mm) i ilastą (<0,02 mm). Zawartość frakcji pylastej waha się w nich 

najczęściej w przedziale 10–15%. Znaczna zawartość frakcji ilastej (5–10%) została 

zanotowana w glebach utworzonych na niektórych skałach węglanowych triasu, morskich 

iłach miocenu i namułach holoceńskich w południowej części arkusza. 
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Odczyn. Zróżnicowanie odczynu powierzchniowej warstwy gleb związane jest w 

znacznym stopniu ze sposobem ich użytkowania, które z kolei uwarunkowane jest 

charakterem litologicznym podłoża geologicznego. Gleby leśne, pokrywające około 57% 

badanego obszaru (utworzone na piaszczysto-żwirowych utworach wodnolodowcowych), 

wykazują odczyn bardzo kwaśny i kwaśny (średnio 5,3). Szczególnie duży zwarty obszar gleb 

bardzo kwaśnych (pH<5) występuje na obszarze zlewni Kanału Matylda. Gleby miejskie 

Libiąża mają odczyn obojętny, a niekiedy alkaliczny (tab. 2 i 3). Niewielkie płaty gleb 

obojętnych obserwuje się przy północnej granicy arkusza. 

W warstwie z głębokości 0,8–1,0 m w środkowej części arkusza przeważają gleby o 

odczynie kwaśnym, a na północy i południu – gleby obojętne i zasadowe, co wiąże się z ich 

rozwojem, odpowiednio z piasków fluwioglacjalnych czwartorzędu i skał węglanowych 

triasu. 

W obszarze miejsko-przemysłowym Libiąża alkalizację gleb można wiązać zarówno z 

występowaniem węglanowych utworów triasu w podłożu, jak i z rozpraszaniem pyłów 

przemysłowych bogatych w związki wapnia i magnezu. Większe znaczenie ma skład 

chemiczny skał macierzystych, o czym świadczy bardziej rozległy obszar gleb zasadowych na 

głębokości 0,8–1,0 m. 

Geochemia. Analiza rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków pozwala na 

prześledzenie zróżnicowań tła geochemicznego i wydzielenie  anomalii. 

Przestrzenne rozmieszczenie pierwiastków w glebach wskazuje na ich silny związek ze 

składem chemicznym skał macierzystych w podłożu. Gleby utworzone na plejstoceńskich 

piaskach wodnolodowcowych, piaskach eolicznych oraz na piaszczystych utworach 

aluwialnych, charakteryzujące się udziałem frakcji piaszczystej często przekraczającym 75%, 

zawierają najmniejsze ilości glinu, baru, wapnia, kobaltu, chromu, żelaza, magnezu, 

manganu, niklu, fosforu, strontu, tytanu i wanadu. Dotyczy to gleb z obu badanych zakresów 

głębokości 0,0–0,3 m i 0,8–1,0 m. Niewielkie zawartości pierwiastków w tych glebach wiążą 

się z ubogim składem chemicznym skał podłoża oraz kwaśnym odczynem sprzyjającym 

ługowaniu pierwiastków. 

Gleby, dla których skałami macierzystymi są węglanowe utwory triasu oraz morskie iły 

neogenu, wyróżniają się koncentracją wapnia, którego zawartość osiąga maksymalnie 13,80% 

w powierzchniowej warstwie  i 10,13% w warstwie z głębokości 0,8–1,0 m. Gleby te są też 

zasobne w magnez i mangan oraz  wzbogacone w większość badanych pierwiastków. Obraz 

ten jest szczególnie wyrazisty w warstwie głębszej. 

Odkrywkowa eksploatacja złóż galmanów prowadzona na wychodniach dolomitów 

kruszconośnych w rejonie Kąty-Cezarówka, w północno-wschodniej części arkusza i w 

okolicy Libiąża oraz zrzuty wód dołowych z kopalni rud Zn–Pb Matylda w Kątach koło 

Chrzanowa do Kanału Matylda (wykonanego wzdłuż dawnego strumienia Świdra) są 

 źródłem antropogeniczno-geologicznych anomalii kadmu, cynku i ołowiu. 

W powierzchniowej warstwie gleb zanotowano stężenia kadmu >32 mg/kg, ołowiu 

>250 mg/kg  i cynku >1000 mg/kg  w obszarze między Kątami i Cezarówką Dolną, w rejonie 

dzielnicy Moczydło w Libiążu oraz w dolinie Kanału Matylda. Wraz z głębokością anomalie 

tych pierwiastków są bardziej intensywne, ale zmniejsza się ich zasięg. 



 15 

W zachodniej części doliny Kanału Matylda w glebach z głębokości 0,8–1,0 m 

anomalie kadmu, ołowiu i cynku zanikają, natomiast w części wschodniej ich intensywność 

ulega zwiększeniu. W obszarze anomalii tych pierwiastków gleby są też zanieczyszczone 

srebrem (>1 mg/kg) i rtęcią (>0,1 mg/kg), których źródłem są przypuszczalnie odpady po 

górnictwie rud Zn–Pb z rejonu historycznej kopalni Matylda (położonej poza wschodnią 

granicą arkusza), transportowane na zachód wraz z osadami i wodami Kanału Matylda. 

W glebach powierzchniowych, w niektórych obszarach arkusza występują znaczne 

zawartości arsenu (20–40 mg/kg), a w rejonie historycznej eksploatacji kruszców Zn–Pb 

zanotowano jego intensywną anomalię z maksimum 2130 mg/kg, która kontynuuje się 

również na głębokości 0,8–1,0 m.  

Najwyraźniejsza antropogeniczna anomalia miedzi zaznacza się w okolicy szybów i 

osadników ZGE Janina (w południowej części Libiąża i przy zachodniej granicy miasta). W 

obszarze anomalii zawartość miedzi mieści się w granicach 40–80 mg/kg. W tych samych 

rejonach gleby są wzbogacone w rtęć, której podwyższoną zawartość zanotowano również w 

glebach aluwialnych doliny Chechła. 

Zawartość pierwiastków decydujących o żyzności gleby – węgla organicznego i fosforu 

jest dość zróżnicowana. W powierzchniowej warstwie gleb przeciętna zawartość węgla 

organicznego wynosi 1,9%, a fosforu 0,022% (tab. 3). W glebach leśnych w środkowej części 

arkusza zawartość węgla organicznego waha się od 3 do 12%, a niekiedy  przekracza tę 

wartość. Maksymalna zawartość węgla organicznego (47,1%) zanotowana w pobliżu szybów 

kopalni Janina (na zachód od Kosówek), wiąże się z obecnością okruchów węgla kamiennego 

w glebie. 

Z uwagi na łatwość kumulacji  i szkodliwe oddziaływanie nadmiaru kadmu, ołowiu i 

cynku dla roślin i mikroorganizmów bytujących w glebach oszacowano wielkość powierzchni 

arkusza zanieczyszczonych tymi metalami w różnym stopniu (tab. 6). Na przeważającym 

obszarze arkusza gleby warstwy powierzchniowej zawierają poniżej 4 mg/kg kadmu, poniżej 

100 mg/kg ołowiu i poniżej 500 mg/kg cynku, a na głębokości 0,8–1,0 przeważają gleby o 

zawartości <1 mg/kg kadmu, poniżej 25 mg/kg ołowiu i poniżej 100 mg/kg cynku.  

Dla gleb z głębokości 0,0–0,3 m przeprowadzono ocenę stopnia zanieczyszczenia 

metalami, klasyfikując je do grup użytkowania A, B i C na podstawie zawartości 

dopuszczalnych (Rozporządzenie…, 2002). Przy klasyfikacji sumarycznej stosowano zasadę 

zaliczania gleb do danej grupy, gdy zawartość co najmniej jednego pierwiastka przekraczała 

wartość dopuszczalną. Ze względu na zawartość metali 32,82% spośród badanych próbek 

spełnia warunki klasyfikacji do grupy A. Do grupy B zaliczono 34,36% analizowanych 

próbek, a do grupy C – 32,82%. Gleby zaliczone do grupy C (które powinny być 

wykorzystywane tylko w obszarach przemysłowych) występują głównie w północnej części 

arkusza na wychodniach dolomitów kruszconośnych oraz na terenach zurbanizowanych 

Libiąża i Chełmka. Klasyfikacja (tabl. 63) wskazuje, jak powinien być użytkowany dany teren 

zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia...(2002). W wielu przypadkach aktualne użytkowanie 

jest niewłaściwe i wymaga monitorowania, a niekiedy rekultywacji. Stężenia metali w 

glebach niektórych lasów, pól, łąk i ogrodów są tak duże, że tereny te powinny być 

użytkowane tylko jako obszary przemysłowe. Warunki wielofunkcyjnego użytkowania 

spełniają gleby zaliczone do grup A i B. Największy udział w zanieczyszczeniu gleb mają 

cynk, kadm i ołów (tab. 7). 
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OSADY WODNE 

Osady wodne pochodzą: z Kanału Matylda i strumienia Byczynka oraz ich zlewni, z 

rzeki Chechło (w jej dolnym biegu), z niewielkiego odcinka Przemszy, z małych strumieni 

bez nazwy i rowów, z kilku stawów rybnych oraz wschodniej części zbiornika Dziećkowice. 

Nieliczne próbki reprezentują osady małych zbiorników wód stojących (sadzawek).  Główną 

cechą geochemii analizowanych osadów wodnych jest dominacja czynników 

antropogenicznych nad naturalnymi w koncentracji w nich metali. 

Kanał Matylda i jego zlewnia. W zlewni Kanału Matylda (dawniej strumienia Śmidra) 

położona jest środkowa część obszaru arkusza. Aluwia kanału są silnie zanieczyszczone przez 

kadm, ołów i cynk, a w mniejszym stopniu przez srebro, miedź i rtęć (tab. 4). 

Koncentracja kadmu, ołowiu  i cynku jest największa w osadach z górnej części kanału. 

Przeciętne i maksymalne zawartości wynoszą odpowiednio: 60 mg/kg i 430 mg/kg dla 

kadmu, 1400 mg/kg i 16 100 mg/kg dla ołowiu oraz 6400 mg/kg i 49 500 mg/kg dla cynku. 

Duże zanieczyszczenie tymi pierwiastkami osadów kanału potwierdzają badania Aleksander-

Kwaterczak i in., (2010). Na odcinku między Kątami a Stawem Dolnym według tych autorów 

średnie koncentracje wynoszą: 130,7 mg/kg kadmu, 5728 mg/kg ołowiu i 18 627 mg/kg 

cynku. 

W osadach górnej części kanału bardzo wyraźne jest wzbogacenie w srebro (2–6 

mg/kg), arsen (20–40 mg/kg) i miedź (20–70 mg/kg), a na całej długości cieku w rtęć (0,20–

0,40 mg/kg). 

Zanieczyszczenie osadów wiąże się z drenażem starych hałd kopalni Matylda, 

położonych w górnym biegu cieku (poza wschodnią granicą arkusza, w Kątach koło 

Chrzanowa). Po zakończeniu działalności kopalni rud Zn–Pb Matylda (w 1972 r.) pozostały 

tu dwa składowiska: hałda „rudy”, w większości pochodząca z lat dwudziestych XX w., oraz 

dawny staw osadowy odpadów płuczkowych po wzbogacaniu grawitacyjnym rudy. W obu 

przypadkach odpady traktowano jako potencjalne surowce cynkowe, lecz próby wykonane w 

hucie cynku w Miasteczku Śląskim wykazały, że nie mają one takiej wartości (Szuwarzyński, 

2008b). Tereny po dawnych hałdach zostały częściowo zagospodarowane, lecz są ciągle 

źródłem metali przenikających do środowiska. 

Glin, bar, wapń, kobalt, chrom, żelazo, mangan, nikiel, fosfor, tytan i wanad są 

pierwiastkami pochodzenia geogenicznego. Zawartości glinu, arsenu, wapnia, żelaza, 

magnezu, manganu, niklu, strontu i wanadu  są nieco większe w osadach górnej części Kanału 

Matylda niż w jego dolnym biegu. 

Najmniejsze ilości analizowanych pierwiastków występują w osadach Stawu Dużego. 

Są one zanieczyszczone tylko przez ołów i cynk. 

Chechło i jego zlewnia. Na obszarze arkusza aluwia Chechła są zanieczyszczone przez 

kadm, ołów i cynk. Zawierają też wyraźne koncentracje srebra, rtęci i siarki. W osadach 

Chechła przeciętne zawartości kadmu, ołowiu i cynku (wyrażone wartością ich median) 

wynoszą odpowiednio 63 mg/kg, 1030 mg/kg i 9200 mg/kg (tab. 4). Rtęć zanotowano w 

granicach <0,05–1,57 mg/kg, srebro 2–3 mg/kg, a zawartość siarki od 0,016 do 0,830%. 

Zanieczyszczenie osadów Chechła spowodowane jest głównie działalnością Zakładów 

Górniczych (ZG) Trzebionka (Ciszewski, 1994, 1996; Bellok, 1996; Bellok i in., 1997), 
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których obiekty położone są na obszarze arkuszy Chrzanów i Myślachowice. Odcieki z 

osadnika odpadów poflotacyjnych i wody kopalniane z tych zakładów są zrzucane do Chechła 

przez strumień Luszówka, dostarczając wody i zawiesiny zanieczyszczone metalami. 

Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia osadów są ładunki metali wnoszone do Chechła 

przez potok Pstrużnik z rejonu Zakładów Metalurgicznych (dawnej huty cynku) oraz rafinerii 

w Trzebini. 

Zawartości glinu, baru, wapnia, kobaltu, chromu, żelaza, manganu, niklu, fosforu, 

tytanu i wanadu w aluwiach Chechła pozostają w granicach tła geochemicznego regionu i 

wahają się nieznacznie w analizowanym odcinku rzeki. 

Znacznie zanieczyszczone metalami ciężkimi są osady kanału Młynówka (położonego 

w starorzeczu Chechła). Koncentracja srebra wynosi w nich 23 mg/kg, arsenu 262 mg/kg, 

chromu 78 mg/kg, miedzi 980 mg/kg, rtęci 14,23 mg/kg, ołowiu 4670 mg/kg i cynku 16 300 

mg/kg. Metale zostały prawdopodobnie zdeponowane w osadach zgromadzonych w 

obniżeniach doliny, podczas okresowych wylewów Chechła. 

Byczynka i jej zlewnia. Większość analizowanych osadów zawiera oznaczane 

pierwiastki pochodzenia geogenicznego (glin, bar, wapń, kobalt, chrom, żelazo, mangan, 

nikiel, fosfor, tytan i wanad) w niewielkich ilościach, co wiąże się z charakterem skał 

podłoża, na które składają się czwartorzędowe piaski fluwioglacjalne i mady (mułki, iły i 

piaski) dolin strumieniowych. Wzbogacenie aluwiów w kadm (do 110 mg/kg), kobalt (do 116 

mg/kg), żelazo (do 9%), mangan (do 16 500 mg/kg), ołów (do 300 mg/kg) i cynk (do 7900 

mg/kg) zanotowano w osadach okresowo wysychających prawobrzeżnych dopływów 

Byczynki (na północ od stawów Belnik). Źródłem metali są przypuszczalnie wychodnie 

dolomitów kruszconośnych triasu odsłaniające się w okolicy Podkamieńca. 

Inne cieki i zbiorniki. Osady strumieni Rzepka i Kopalnianka, odwadniających 

południową część Libiąża, zawierają niewielkie ilości analizowanych pierwiastków. W 

osadach Kopalnianki zaznacza się tylko podwyższenie zawartości baru i strontu, wiążące się 

ze zrzutami wód dołowych kopalni Janina. W rejonie Córeczki, w cieku bez nazwy 

odwadniającym rejon dawnych osadników tej kopalni, osady są wzbogacone w kobalt, żelazo, 

mangan, nikiel, siarkę i stront, których źródła można upatrywać w wietrzejących płonnych 

skałach karbonu zgromadzonych na hałdach. 

Na niewielkim odcinku Przemszy, płynącej w sztucznym korycie, osady są znacznie 

zanieczyszczone. Srebro zanotowano w nich w ilości do 6 mg/kg, arsen do 70 mg/kg, chrom 

do 90 mg/kg, miedź do 220 mg/kg, żelazo do 4,80%, rtęć do 1,50 mg/kg, fosfor do 0,65%, 

ołów do 2800 mg/kg, siarkę do 1,70% i cynk do 7200 mg/kg . 

W zbiorniku Dziećkowice osady są ubogie we wszystkie analizowane pierwiastki. 

WODY POWIERZCHNIOWE 

Kanał Matylda i jego zlewnia. Odczyn wód w zlewni jest obojętny i słabo zasadowy 

(pH 7,0–7,5). Mineralizacja wód kanału, wyrażona wartością przewodności elektrycznej, 

zmienia się od 0,22 do 1,21 mS/cm (mediana 0,63 mS/cm). Na terenie zlewni znaczną 

wartością EC (0,70–1,20 mS/cm), świadczącą o mineralizacji, wyróżniają się wody cieku bez 

nazwy, do którego zrzucane są ścieki z oczyszczalni w Libiążu. Z tym źródłem wiąże się 

wzbogacenie wód w chlor, kobalt, potas, sód, fosfor, rubid i siarczany. 
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Wody prawobrzeżnego dopływu Kanału Matylda są zanieczyszczone przez srebro 

(0,50-0,60 µg/dm
3
) i ołów (1112 µg/dm

3
). Na terenie zlewni tego cieku występują anomalie 

ołowiu i srebra w glebach. Pierwiastki te mogą być w znacznym stopniu ługowane z gleb, 

(które charakteryzują się kwaśnym odczynem) przez infiltrujące wody opadowe i 

transportowane do cieków. 

Zespół pierwiastków, o podwyższonej zawartości, zanotowany w wodach górnej części 

kanału (arsen, wapń, kadm, lit, magnez, ołów, siarczany, antymon, uran i cynk), związany jest 

ze źródłami w postaci drenażu starych hałd po eksploatacji rud Zn-Pb w okolicach 

Kroczymiecha oraz zrzutami ścieków z Ocynkowni Śląsk. 

Znacznymi stężeniami glinu (do 1400 µg/dm
3
), arsenu (4-7 µg/dm

3
), kadmu (6,6 

µg/dm
3
), kobaltu (8,8 µg/dm

3
), żelaza (1,5-2,0 mg/dm

3
), manganu (400-600 µg/dm

3
) i  

krzemionki (10-20 µg/dm
3
) wyróżniają się wody rowów, drenujących okolice śródleśnego 

Stawu Dużego, pokryte glebami mułowo-torfowymi. Pierwiastki te są łatwo sorbowane w 

 glebach, obfitujących zarówno w materię organiczną, minerały ilaste, jak i wodorotlenki 

żelaza, a w sprzyjających warunkach fizykochemicznych mogą być z nich uwalniane i 

przenikają do wód i osadów. 

Chechło i jego zlewnia. W wodach rzeki zanotowano wyrównane wartości pH (7,3–

7,6) i przewodność elektryczną w granicach 0,95–1,03 mS/cm (tab. 5), świadczącą o ich 

znacznej mineralizacji, związanej z wieloletnim transportem osadów i wód, 

zanieczyszczonych ściekami z osadnika odpadów poflotacyjnych i wód dołowych z ZG 

Trzebionka. Wody Chechła obfitują w arsen (2–3 µg/dm
3
), tal (0,21–0,33 µg/dm

3
), uran 

(0,76–0,94µg/dm
3
) i cynk (250–580 µg/dm

3
). Są one wzbogacone również w bor, chlor, lit, 

magnez, sód, rubid, stront i siarczany. 

Byczynka i jej zlewnia. Wody potoku i jego dopływów charakteryzuje odczyn w 

granicach 7,0–8,5. Największe wartości pH (>8) stwierdzono w wodach stawu rybnego w 

pobliżu drogi A4 oraz w wodach Stawu Belnik. Przewodność elektryczna wód zlewni waha 

się w granicach 0,28–2,46 mS/cm (tab. 5). Największyy stopień mineralizacji, wyrażony 

wartością EC >1 mS/cm, wskazującą na ich znaczne zanieczyszczenie (Witczak, Adamczyk, 

1994), zanotowano w wodach górnej części Byczynki oraz niewielkich cieków zasilających 

Stawy Belnik. Wody te zawierają znaczne ilości baru (130–140 µg/dm
3
), wapnia (100–110 

mg/dm
3
), chloru (200–300 mg/dm

3
), potasu (20–26 mg/dm

3
), sodu (100–180 mg/dm

3
), 

fosforu (1–2 mg/dm
3
), rubidu (26–28 µg/dm

3
), strontu (200–290 µg/dm

3
) i uranu (0,9–2,0 

µg/dm
3
). Źródłem wzbogaceń mogą być zrzuty ścieków komunalnych z Byczyny. 

Inne cieki i zbiorniki. Strumień Kopalnianka jest odbiornikiem silnie 

zmineralizowanych wód dołowych ZG Janina. Przewodność elektryczna jego wód wynosi 

4,3–4,4 mS/cm, a pH utrzymuje się w granicach 7,8–7,9. Wody Kopalnianki zawierają duże 

ilości boru (>2500 µg/dm
3
), chloru (>1500 mg/dm

3
), potasu (>36 mg/dm

3
), litu (>140 

µg/dm
3
), molibdenu (>19 µg/dm

3
), sodu (>970 mg/dm

3
), rubidu (>40 µg/dm

3
) i antymonu (8–

12 µg/dm
3
). Są też wzbogacone w magnez, siarczany, uran i stront. Podwyższone zawartości 

tego zespołu pierwiastków występują również w wodach Rzepki (odwadniającej południowo-

zachodnią część Libiąża) oraz Przemszy i cieku odwadniającego rejon dawnych osadników 

ZG Janina w rejonie Córeczki. 
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WNIOSKI 

1. Rodzaj podłoża gleb zaznacza się wyraźnie w ich składzie chemicznym. Gleby 

utworzone na plejstoceńskich piaskach wodnolodowcowych i piaskach eolicznych zawierają 

małe ilości glinu, baru, wapnia, kobaltu, chromu, żelaza, magnezu, manganu, niklu, fosforu, 

strontu, tytanu i wanadu. Dotyczy to zarówno gleb z głębokości 0,0–0,3 m jak i 0,8–1,0 m. 

Gleby, dla których skałami macierzystymi są węglanowe utwory triasu oraz morskie iły 

neogenu, wyróżniają się zwiększonymi zawartościami wapnia, magnezu i manganu oraz są 

wzbogacone w większość badanych pierwiastków. 

2. W obszarach występowania węglanowych utworów triasu i ich historycznej 

eksploatacji gleby są zanieczyszczone przez kadm, ołów i cynk. Wymienione metale, lokalnie 

z domieszką arsenu, są skoncentrowane głównie w powierzchniowej warstwie gleb, a w 

warstwie głębszej następuje zmniejszenie obszaru anomalii i jednoczesny wzrost ich 

intensywności. Naturalnym (geologicznym) źródłem metali są wychodnie kruszconośnych 

dolomitów triasu. Największe stężenia pierwiastków toksycznych występują w glebach 

użytków leśnych i przemysłowych, a nie rolniczych, co zmniejsza zagrożenie przedostaniem 

się ich do żywności. 

3. Odczyn badanych gleb jest zróżnicowany i w znacznym stopniu uwarunkowany 

sposobem ich użytkowania. Gleby obszarów przemysłowych wykazują najczęściej odczyn 

obojętny, rzadziej lekko zasadowy, a gleby lasów należą do kwaśnych. 

4. Antropogenicznym źródłem zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego jest 

historyczna eksploatacja i przeróbka rud Zn–Pb oraz wydobywanie węgla kamiennego, 

zwłaszcza oddziaływanie starych hałd odpadów pogórniczych. 

5. Kontaminacja osadów wodnych i wód powierzchniowych ma głównie charakter 

antropogeniczny. Jej źródłem są zrzuty wód dołowych ZG Janina, ścieków przemysłowych i 

komunalnych oraz drenaż hałd odpadów pogórniczych. 

6. Osady wodne są zanieczyszczone przez kadm, ołów i cynk, a w mniejszym stopniu 

przez srebro, miedź i rtęć. 

7. Badane wody charakteryzuje duża zmienność pod względem zawartości 

pierwiastków chemicznych, odczynu i przewodności elektrycznej. Wody mają głównie 

charakter lekko zasadowy. Duże zasolenie niektórych cieków wiąże się ze zrzutami 

zmineralizowanych wód kopalnianych. W ciekach drenujących stare hałdy po eksploatacji rud 

Zn-Pb oraz wychodnie węglanowych utworów triasu wody są wzbogacone w arsen, wapń, 

kadm, lit, magnez, ołów, siarczany, antymon, uran, tal i cynk. Wody zrzucane z kopalni węgla 

kamiennego ZG Janina powodują zanieczyszczenie cieków przez bor, chlor, potas, lit, 

molibden, sód, rubid i antymon. 



 20 

LITERATURA 

ALEKSANDER-KWATERCZAK U., CISZEWSKI D., SZAREK-GWIAZDA E., 

KWANDRANS J., WILK-WOŹNIAK E., WALOSZEK A., 2010 – Wpływ 

historycznej działalności kopalni rud Zn–Pb na stan środowiska wodnego doliny  

Matyldy. Górnictwo i Geologia, 5, 4: 21–30. 

BELLOK A., 1996 – Wpływ górnictwa cynkowo-ołowiowego na zanieczyszczenie metalami 

i siarką wód powierzchniowych i osadów wodnych na obszarze Trzebinia–

Chrzanów. Prz. Geol., 44, 1: 70–74. 

BELLOK A., GÓRECKA E., KRYZA A., SZUWARZYŃSKI M., 1997 – Wpływ zakładów 

przemysłowych na rozmieszczenie metali ciężkich w glebach i podglebiu obszaru 

Trzebinia–Chrzanów. Prz. Geol., 45, 5: 513–517. 

BOGACZ K., 1967 – Budowa geologiczna północnego obrzeżenia rowu krzeszowickiego. Pr. 

Geol. PAN/O Kraków, 41: 5–89. 

BUKOWY S., 1974 – Monoklina śląsko- krakowska i zapadlisko górnośląskie. W: Budowa 

geologiczna Polski. T. 4, Tektonika. Cz. I: Niż polski: 213 – 232. Wyd. Geol., 

Warszawa. 

BUŁA Z., KOTAS A., (red.), 1994 – Atlas geologiczny Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego, 1:100 000. Państw. Inst. Geol.,Warszawa. 

BUSZMAN B. M., BUSZMAN J., DROBNIK J., PTASIŃSKA-KLIMEK B. 2006 – Zielone 

ścieżki Libiąża. http://www.libiaz.pl/ 

CISZEWSKI D., 1994 – Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych rzeki 

Chechło. Prz. Geol., 42, 2: 116–121. 

CISZEWSKI D., 1996 – Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych zlewni rzeki 

Chechło. Inż. Środ. AGH, 1: 159–168. 

DEMBOWSKI Z., 1972 – Krakowska seria piaskowcowa GZW. Pr. Inst. Geol., 61: 509–537. 

DŻUŁYŃSKI S., SASS-GUSTKIEWICZ M., 1993 – Paleocarstic Zn–Pb ores produced by 

ascending hydrothermal solutions in Silesian-Cracow district. Kwart. Geol., 37, 2: 255–

264. 

GMINA Chełmek – sytuacja społeczno-gospodarcza, 2008. http://www.chelmek.pl/ 

GÓRECKA E., 1993 – Geological setting of the Silesian-Cracow Zn–Pb deposits. Kwart. 

Geol., 37, 2: 127–145. 

GÓRECKA E., 1996 – Mineral sequence development in the Zn–Pb deposits of the Silesian-

Cracow area, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154: 26–36. 

ISO 11464. 1999 – Soil quality – pretreatment of samples for physico-chemical analyses. 

International Organization for Standardization. 

ISSMER K., 2000 – Optical methods in the grain-size analysis of fine-grained 

sediments. Geol. Quart., 44, 2: 205–210. 

KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKA-TERELAK T., 

MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH 

C., 1995 – Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i 

WWA. Bibiloteka Monitoringu Środowiska. Warszawa. 

KASZA I., 1992 – Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów 

gliniastych, pylastych i ilastych. Prz. Geol., 40, 5: 323–325. 

KOCOWICZ A. , 2000 – Zróżnicowanie składu granulometrycznego gleb Karkonoskiego 

Parku Narodowego. Opera Corcontica 37: 98–102. 

KONDRACKI J., 2000 – Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 

KUREK S., SOBCZYŃSKI P., SZUWARZYŃSKI M., WOJNAR E., 1977 – Złoża  rud w 

rejonie chrzanowskim. Pr. Inst. Geol.: 45– 1.  

LIS J., PASIECZNA A., 1995a – Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państw. Inst. 

Geol., Warszawa. 



 21 

LIS J., PASIECZNA A., 1995b – Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1: 200 000. Państw. 

Inst. Geol., Warszawa. 

LIS J., PASIECZNA A., 1997 – Anomalie geochemiczne Pb–Zn–Cd w glebach na Górnym 

Śląsku. Prz. Geol. 45, 2: 182–189. 

LIS J., PASIECZNA A., 1999 – Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1:25 000. 

Promocyjny arkusz Sławków. Państw. Inst. Geol., Warszawa. 

OCENA jakości powietrza w województwie małopolskim w 2004 r. Kraków, marzec 2005 r. 

http://www.krakow.pios.gov.pl/ 

PROGRAM ochrony środowiska dla powiatu chrzanowskiego,  2005.  http://www.powiat-

chrzanowski.pl/ 

PROGRAM rewitalizacji gminy Chełmek, 2008. http://www2.chelmek.pl/ 

PRUSINKIEWICZ Z., KONYS L., KWIATKOWSKA A., 1994 – Klasyfikacja uziarnienia 

gleb i problemy z nią związane. Roczn. Glebozn.45, 3/4: 5–20. 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. DzU Nr 165, poz. 1359. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 

klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 

prowadzenia monitoringu oraz interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. DzU 

Nr 32, poz. 284. 

RÓŻKOWSKI A., SIEMIŃSKI A., (red.), 1995 – Mapa ognisk zanieczyszczeń wód 

podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, 1:100 000. 

Państw. Inst. Geol., Warszawa. 

RUTKOWSKI J., 1972 – Osady stefanu GZW. Pr. Inst. Geol., 61: 539–56. 

SALMINEN r. (red.), 2005 – Geochemical Atlas of Europe. Part 1. Geological Survey of 

Finland. Espoo. 

SASS-GUSTKIEWICZ M., 1985 – Górnośląskie złoża rud Zn–Pb w świetle migracji 

roztworów mineralizujących. Zesz. Nauk. AGH 1032. Geologia 31. 

SASS-GUSTKIEWICZ M., 2001 – The Upper Silesian Zn–Pb sulfide ore deposits (Poland) 

and ore forming processes. The Joint 6
th

 Biennal SGA-SEG Meeting – Geological 

Excursion Guide. Kraków. 

SIEDLECKI S., 1952 – Utwory geologiczne obszaru między Chrzanowem a Kwaczałą. Biul. 

Inst. Geol.,60: 5–151. 

SZUWARZYŃSKA K., BOGACZ A., SZUWARZYŃSKI M., BĄK M., KRYZA A., 2001 – 

Mapa geologiczno-gospodarczo-sozologiczna miasta i gminy Chrzanów, skala   1:25 

000. Przeds. Geol., Kraków. 

SZUWARZYŃSKI M., 1984 – Stratygrafia utworów triasu w kopalni Trzebionka. Rudy 

Metale,  29, 12: 527–532. 

SZUWARZYŃSKI M., 1993 – The lead and zinc ore deposits in the vicinity of 

Chrzanów. Geol. Quart., 37, 2: 209–228. 

SZUWARZŃSKI, M. 1996 – Ore bodies in the Silesian-Cracow Zn–Pb ore district, 

Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154, 9–24. 

SZUWARZYŃSKI M., 2003 – Rejon chrzanowski. W: Hydrogeologia polskich złóż kopalin i 

problemy wodne górnictwa (red. Z. Wilk), T. II: 316 – 385. AGH Kraków. 

SZUWARZYŃSKI M., 2008a – Kopaliny użyteczne ziemi chrzanowskiej i ich 

wykorzystanie. W: Studia z dziejów miasta i regionu. Wyd. Muzeum w Chrzanowie. 

SZUWARZYŃSKI M., 2008b – Geologia i złoża kopalin. W: Szczegółowa mapa 

geochemiczna Górnego Śląska 1:25 000, ark. Chrzanów. Państw. Inst. Geol., 

Warszawa. 

WILK Z. (red.), 2003 – Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa. T. 

I.  AGH, Kraków. 



 22 

WITCZAK S., ADAMCZYK A., 1994 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych 

wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. 1. Biblioteka 

Monitoringu Środowiska. Warszawa. 

ŻERO E., 1956 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000, ark. Chrzanów. 

Państw. Inst. Geol., Warszawa. 

 


