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1. CELE I METODY OPRACOWANIA

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego gminy 
Połaniec. Cel ten był realizowany poprzez zapoznanie się z dostępną literaturą, publikacja-
mi tematycznymi, materiałami archiwalnymi i opracowaniami kartograficznymi. Ponadto 
prześledzono oficjalne strony internetowe dotyczące omawianego regionu, wyniki badań 
dotyczące zanieczyszczeń i klimatu oraz dane statystyczne. Przeprowadzono również ob-
serwacje w terenie. Sporządzono fotografie wybranych zagadnień dotyczących środowiska 
przyrodniczego gminy.

Charakterystyki tej dokonano na podstawie dostępnych opracowań kartograficznych 
takich jak:

- Mapa topograficzna w skali 1:50 000, arkusz Staszów
-Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Pacanów i Połaniec
-Atlas Hydrologiczny Polski (1987)
Na postawie szkiców do objaśnień mapy geologicznej Polski, arkusza Połaniec i Pacanów 

zostały wykonane następujące załączniki: mapa poziomicowa, geomorfologiczna, geologiczna, 
występowania surowców mineralnych i hydrogeologiczna gminy Połaniec. Natomiast mapa 
topograficzna gminy stanowi fragment mapy topograficznej arkusz Staszów w skali 1:50 000. 
W opracowaniu zamieszczono wiele rycin opracowanych na podstawie map zamieszczonych 
w pozycji (Bieleccy 2005) i ze strony internetowej omawiającej stan środowiska w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Przy opracowaniu tych map posłużona się programami komputerowymi 
takimi jak: Adobe Photoshop CS, IrfanView, Paint. Niektóre dane zostały zestawione w tabe-
lach, wykresach. Zamieszczono również zdjęcie satelitarne gminy Połaniec i okolic.

Do napisania pracy posłużono się bogatą literaturą. Wiele istniejących opracowań w swej 
treści zawiera wiadomości ogólne dotyczące środowiska przyrodniczego, bądź szczegółowe 
dotyczące bezpośrednio gminy.

Wiadomości dotyczące historii omawianego obszaru odnajdujemy w pracach autorów 
ściśle powiązanych z tym regionem m.in.: Chomentowska, Michalski (1994), Lawera, Bata 
(1999), Tarnowski (1994), Warchałowski (1994).

Problemy dotyczące budowy geologicznej i surowców mineralnych gminy Połaniec 
zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do mapy geologicznej Polski autorstwa 
Walczowskiego (1972), a także Rusinowski (1973).

Przy opisywaniu zagadnień dotyczących gleb posłużono się literaturą autorstwa: 
Dobrzański (1966), Drozd, Licznar, Licznar, Weber (2002), Kowda (1984).

Informacje dotyczące klimatu uzyskano z opracowań: Chromov (1973), Martyn (2000), 
Okołowicz (1969).

Środowiskiem roślin i zwierząt w ujęciu ogólnym jak i regionalnym oraz warunkami 
wodnymi oraz wpływem elektrowni Połaniec na przyrodę opisywali m.in.: Bieleccy (2005), 
Matuszkiewicz (1993), Starkel (1989), Trampelr (1990), Juda-Rezler (2000), Przekwas (1994),  
Maciak (1999).
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 2. RYS HISTORYCZNY

Badania archeologiczne pozwoliły ustalić, że pierwsza osada na terenie gminy Połaniec 
datowana jest na wiek XI. Prawdopodobnie gród ten znajdował się w Winnicy, w meandrze 
Czarnej przy ujściu tej rzeki do Wisły. Osada ta była niewielka, ogrodzona ziemnymi wa-
łami, których wysokość dochodziła do 10 metrów. W jego obrębie znajdowały się obiekty 
mieszkalne, półziemianki kryte słomą. W części centralnej znajdował się „zamek” kasztelana 
była to budowla naziemna, drewniana o solidnej konstrukcji, stanowiąca w razie sforsowania 
wałów przez nieprzyjaciela, ostatni punkt oporu obrońców grodu (Chomentowska, Michalski 
1994). W niewielkiej odległości od tego miejsca na skarpie wiślanej zwanej Winna Góra 
(fot. 1) znaleziono ślady istnienia kolejnych dwóch osad. Na podstawie badań znalezionych 
tam naczyń ceramicznych pierwszą osadę datuje się na X-XI wiek, zaś drugą (na szczycie 
wzniesienia) na XII-XIII wiek. Jak można sądzić z zapisu Jana Długosza: „miasto Połaniec 
było kiedyś położone na górze, naprzeciwko Wisły…”, miejscem pierwotnej lokalizacji 
Połańca była Winna Góra. Rok 1191 to umowna data powstania Połańca, osady na skarpie 
wiślanej. Kolejna wzmianka dotycząca Połańca w kronikach Długosza pochodzi z 1241. 
W tym roku w okolicach Połańca na terenie dzisiejszej wsi Tursko Wielkie rozegrała się 
bitwa z Tatarami, która zakończyła się klęską rycerstwa polskiego. Do końca XIII wieku 
w źródłach historycznych znaleźć można zaledwie kilka wzmianek o Połańcu. W 1321 
roku Władysław Łokietek, rozszerzył przywileje wójta połanieckiego, zezwalając mu m.in. 
na lokowanie wsi na prawie niemieckim, wówczas powstało kilka wsi w okolicach Połańca.  
W 1340 roku Połaniec liczył około 400 mieszkańców, po wielkim wylewie Wisły w 1350 roku 
został on przeniesiony przez Kazimierza Wielkiego w obecne miejsce, gdzie miało znacznie 
lepsze warunki rozwoju (Warchałowski 1994). Zmiana lokalizacji w dolinę Czarnej spowo-
dowała rozwój miasta, znajdowało się na ważnym szlaku handlowym, wiódł tędy królewski 
trakt z Krakowa do Sandomierza, a także droga wodna na Wiśle. W XV wieku Połaniec liczył 
około 180 domów i blisko 1000 mieszkańców (Warchałowski 1994). W mieście znajdował 
się dwór należący do króla, zwarta drewniana zabudowa skupiała się wokół rynku z ratuszem 
i kościoła. Istniały dwa punkty celne na moście na Czarnej i obok przeprawy przez Wisłę. 
Połaniec w tym czasie nie posiadał murów obronnych, ani umocnień ziemnych. Ochronę 
przed najazdami stanowić miały warunki naturalne takie jak rozlewiska rzek, bagna, mo-
czary. Od 1442 roku Połaniec był przekazywany różnym możnowładcom min. wzięty pod 
zastaw przez Dersława Jastrzębca, gdy Władysław Warneńczyk zbierał finanse na wojnę 
przeciw Turkom, ofiarowany Annie Rytwiańskiej (Lawera, Bata 1999). Dopiero na początku  
XV wieku miasto zostało wykupione przez Zygmunta Starego. Przynależność Połańca 
do możnowładców odbiło się negatywnie na rozwoju miasta, właściciele starali się osiągnąć 
jak największe zyski nie troszcząc się o gospodarkę i wygląd miasta. Przez druga połowę  
XV wieku Połaniec borykał się z najazdami Tatarskimi i licznymi pożarami, co nie pomaga-
ło w umocnieniu gospodarczym miasta. Dopiero w drugiej połowie XVI wieku nastąpiło 
ożywienie gospodarcze. Rozwinęła się żegluga na Wiśle, handel, rolnictwo, nad brzegiem 
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Wisły na terenie dzisiejszej Winnicy istniało kilka spichlerzy, gdzie gromadzono zboże przed 
spławem do Gdańska. W 1562 pożar zniszczył prawie połowę miasta. Po pożarze Połaniec 
odbudował się szybko i wkroczył w okres najpomyślniejszego rozwoju w swoich dziejach. 
W 1588 roku w mieście było 284 domy, 30 ogrodów, 6 folwarków, 9 jatek, łaźnia, młyn. Już 
14 lat później liczba tych obiektów wzrosła dwukrotnie. M. Bogucka i H. Samsonowicz 
(„Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej”) zaliczają Połaniec do II grupy 
miast małopolskich pod względem liczby ludności, a do III grupy pod względem znaczenia 
handlowego. Ze względu na swe położenie i rolę, jaką odgrywał dla Ziemi Sandomierskiej 
Połaniec odwiedzali dostojnicy dworscy, a także królowie m. in. Zygmunt Stary, królowa 
Bona, Jadwiga, Zygmunt August, hetman Jan Twardowski. Spokojny okres w historii miasta 
został przerwany w 1606 roku. W wyniku konfliktu między Zygmuntem III Waza, a ma-
gnatami doszło do wybuchu rokoszu Zebrzydowskiego. Uczestnicy buntu przeciw królowi 
zgrabili folwarki, miasta i wsie, ofiarą grabieży padły także Połaniec, Brzozowa i Zdzieci. 
W rezultacie grabieży po raz kolejny Połaniec został zniszczony. Przez następne lata miasto 
ubożało, przyczyniały się do tego ustawy sejmowe ograniczające prawa mieszczan na ko-
rzyść szlachty. W 1648 nastąpił wylew Wisły, który spowodował kolejne szkody w mieście. 
Taki kataklizm powtórzył się jeszcze w roku 1650, 1652 i 1655. Skutkiem powodzi było 
zniszczenie plonów, głód, epidemia cholery, która pochłonęła wiele ofiar. W 1657 roku 
Połaniec splądrowały i spaliły oddziały Jerzego II Rakoczego z Siedmiogrodu. Po najeź-
dzie Rakoczego Połaniec leżał w ruinie. Większość domów spłonęła, miasto opustoszało, 
liczba mieszkańców nie przekraczała 556 osób. W 1664 nastąpił kolejny wylew Wisły, 
doprowadzając do kolejnych zniszczeń. Kolejny rozwój Połańca nastąpił w XVI wieku, gdy 
do miasteczka przybyła ludność żydowska, która posiadała liczne przywileje, co pozwoliło 
jej rozwijać gospodarkę. Dzięki temu, że kolejni władcy potwierdzali te przywileje, lud-
ność żydowska zyskała w Połańcu duże znaczenie, posiadała ona rzeźnie, kramy kupieckie, 
browarnie. W 1744 według spisu ludności wPołaniec liczył około 750 mieszkańców w tym 
ponad 100 Żydów (Warchałowski 1994). Pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku spowodował, 
że Połaniec został odcięty od głównych rynków zbytu. Po przeciwnej stronie Wisły z zabo-
rze austriackim zorganizowano posterunek celny, handel towarami stał się nieopłacalny ze 
względu na wysokie cło, to prowadziło do dalszego upadku miasteczka.

Fot. 1. Skarpa wiślana zwana Winną Górą na Poskalu, fot. własna.
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W dziejach Połańca bardzo wyraźnie zarysował się okres Insurekcji Kościuszkowskiej. To 
tu 7 maja 1794 Tadeusz Kościuszko wydał słynny Uniwersał Połaniecki. Uniwersał burzył 
dotychczasowy porządek społeczny, chłopi zostali uwolnieni z poddaństwa, a tym co wstąpili 
do armii likwidował pańszczyznę (Warchałowski 1994). W ten sposób Kościuszko chciał 
zyskać chłopstwo do walki o wyzwolenie, jednak Uniwersał ten wywołał opór szlachty, 
która obawiała się uzyskania praw przez chłopów. Co roku dla uczczenie pamięci Tadeusza 
Kościuszki w Połańcu odbywają się uroczystości i msza na kopcu Kościuszki usypanym w miej-
scu gdzie odczytano Manifest.(fot. 2) Usypywanie kopca rozpoczęto w 1917 roku, w setną 
rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki (Lawera, Bata 1999). Obecność wojsk w pierwszym 
jak i kolejnych rozbiorach spowodowała zrujnowanie gospodarcze miasta. Mieszkańcy mieli 
obowiązek żywić przebywające tam oddziały. W czasie wojen napoleońskich nastąpiły kolej-
ne grabieże miasta. „Około 1820 roku Połaniec liczył 1662 mieszkańców... Majątek ziemski 
miasta skurczył się... Jedynym, pewnym wpływem do kasy miejskiej były dochody z opłat 
za zezwolenia na produkcję i sprzedaż wódki i piwa” jak pisał K. Warchałowski. Na upadek 
gospodarczy miasta miały wpływ liczne kataklizmy takie jak pożary, powodzie, zarazy, a także 
przygraniczne położenie w czasie rozbiorów i brak działalności przemysłu. W 1862 Połańcu 
ponownie wybuchł pożar, który zniszczył część zabudowy. Poprzez pobieranie opłat celnych 
na moście na Czarnej i możliwości sprzedaży wyrobów alkoholowych do kasy miasta wpływały 
pieniądze, które umożliwiły odbudowę i remont niektórych obiektów (Lawera, Bata 1999). 
Jednak szczęśliwych dni dla miasta nie było wiele, stracił on swe dawne znaczenie w mieście 
nie rozwijał się przemysł, a szlak nadwiślański nie był już tak istotny jak kiedyś. Po powstaniu 
styczniowym 1 czerwca 1869 roku Połaniec stracił prawa miejskie. W 1889 i 1903 Połaniec 
ponownie nawiedziły pożary, które były plagą tego i miasta, spowodowały one poważne straty. 
W 1913 roku w Połańcu mieszkało 4250 osób, z czego 2180 stanowili Żydzi. Społeczeństwo 
żydowskie zajmowało wysoką pozycje wśród mieszkańców, zajmowali się oni przeważnie 
handlem i usługami, mieszkali w murowanych domach w centrum miasteczka, mieli synagogę, 
kirkut i szkołę początkową. W 1914 roku do Połańca wkroczyły oddziały austriackie, później 
zajęły go wojska rosyjskie. Okupacja rosyjska trwała pół roku, a po bitwie pod Gorlicami, 
miasteczko ponownie znalazło się pod rządami austriackimi. Te wydarzenia spowodowały 
splądrowanie miasta, panował głód i choroby. W 1918 roku, gdy wojna zakończyła się Połaniec 
znalazł się w powiecie sandomierskim, a województwie kieleckim.

Po odzyskanie przez Polskę niepodległości dla Połańca zaczęły się lepsze lata. W 1919 roku 
w skład gminy wchodziły: Brzozowa, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Rybitwy, Kraśnik, Winnica, 
Ruszcza, Maśnik, Zrębin, Kamieniec, Łęg oraz 4 folwarki i szereg przysiółków. W 1922 roku 
liczba mieszkańców Połańca przekroczyła 3,5 tys. (Lawera, Bata 1999). Miasteczko zaczęło 
powoli rozwijać się, powstała Ochotnicza Straż Pożarna, zbudowano remizę, 7-klasową szkołę, 
istniała również szkoła żydowska, a w 1932 rozpoczęto budowę wałów przeciwpowodziowych 
wzdłuż Czarnej. Niestety 2 lata później powódź na Wiśle zalała Rybitwy, Maśnik, Ruszczę, 
Przychody, fala powodziowa dotarła również do Czarnej niszcząc wały i zalewając Zrębin, 
Kamieniec, Połaniec, Łęg, Brzozową. Klęska powodzi spowodowała zniszczenie upraw, 
co groziło głodem mieszkańców. W 1936 zakończono prace przy budowie wałów, po lewej 
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Fot. 2. Kopiec Kościuszki w Połańcu, fot. własna.

stronie Wisły i wzdłuż rzeki Czarnej, ta inwestycja miała oddalić zagrożenie zalania gminy. 
W kolejnych latach gmina systematycznie się rozwijała, coraz więcej osób było zatrudnionych 
w przemyśle, handlu i usługach jednak dominowało rolnictwo. W czasie wojny w Połańcu 
nie doszło do poważnych starć, przechodziły przez jego obszar odziały Armii Kraków wyco-
fujące się przed naporem niemieckim. Po klęsce oporu wrześniowego do miasta wkroczyły 
władze niemieckie, zlikwidowały one polska szkołę, utworzyły posterunek policji granato-
wej, zaczęły się aresztowania i wysyłki do Rzeszy na przymusowe roboty. Terror okupanta 
sprawił, że zaczął tworzyć się ruch oporu. W październiku 1942 zaczęły się pierwsze wywozy 
ludności żydowskiej do obozów koncentracyjnych. Nasilały się również prześladowania 
wobec Polaków, zostało rozstrzelanych kilku mieszkańców, a we wrześniu 1943 roku podczas 
pacyfikacji miasta zginęło 100 osób. Na terenie gminy działało kilka ugrupowań ZWZ AK, 
BCh i NSZ, szczególnie odznaczyli się zasługami z walce z okupantem „Jędrusie” (na ich 
cześć szkoła średnia w Połańcu przybrała imię Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”). 

Fot. 3. Nieistniejąca drewniana synagoga, fot. strona internetowa UMiG.
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Podczas wojny i okupacji gmina poniosła wiele strat, pomordowano ludność, którzy zginęli 
od bomb, pocisków inni zostali wywiezieni do obozów pracy lub zmarli na tyfus. Po wkro-
czeniu Armii Radzieckiej na ziemie połanieckie spadły kolejne represje. W październiku 
1944 roku NKWD i UB aresztowały kilkunastu mieszkańców gminy, zostali oni wywiezieni 
do Rosji do obozów pracy na Syberii. Zniszczono zabytkową synagogę (fot. 3) i kilkanaście 
budynków, część z nich spłonęła, panowały choroby i głód.

Następnym ważnym wydarzeniem zarysowującym się w kronikach gminy jest po-
wódź z lipca 1997 roku. Po przerwaniu nadwiślańskich wałów ochronnych w Rybitwach 
i Komorowie oraz wałów Czarnej, woda zalała m.in. siedem miejscowości w gminie Połaniec, 
wyrządzając ogromne szkody (Lawera, Bata 1999). Taka sama tragedia powtórzyła się w roku 
2001, na szczęście miała ona mniejsze rozmiary. W wyniku przerwania wałów na Czarnej 
zostało zalanych kilkanaście ulic miasta, a wiele sąsiednich miejscowości zostało podto-
pionych.

 Współczesna gmina i miasto Połaniec to malownicza okolica, w pejzażu której widnieją 
kominy elektrowni, które z roku na rok emitują coraz mniej zanieczyszczeń dzięki stosowaniu 
filtrów na kominy. Dzięki decyzji o budowie elektrowni region ten niegdyś biedny o słabych 
rolniczo glebach mógł się rozwinąć. Zagwarantowana praca ściągała ludność z całej Polski, 
a to powodowało rozbudowę miasta. Dziś elektrownia straciła już swoje znaczenie dla za-
trudnienia mieszkańców jednak wciąż jest ona głównym miejscem zatrudnienia okolicznej 
ludności. W ostatnich latach obserwuje się wyludnienie miasta, mieszkańcy przeprowadzają 
się od pobliskich wsi. Połaniec liczy obecnie liczy około 8 tysięcy mieszkańców, zaś cała gmina 
około 13 tysięcy. Miasto zajmuje 1741 ha, gmina 7492 ha. W skład gminy, oprócz Połańca 
wchodzą: Brzozowa, Winnica, Kamieniec, Kraśnik, Łęg-Zawada, Maśnik, Okrągła-Luszyca, 
Rudniki, Ruszcza-Kępa, Rybitwy, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonie, Zdzieci Stare, Dzieci 
Nowe, Zrębin (zał.2). Być może w następnych latach sąsiadujące wsie z Połańcem zostaną 
włączone w obszar miasta.

 Poniższy wykres przedstawia wydarzenia z poszczególnych lat i ich wpływ na rozwój 
gminy. Analizując go można zauważyć, że w historii tego obszaru przeważały wydarzenia, 
które wpływały negatywnie na rozwój miasta i sąsiednich miejscowości. Dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych zaczął się okres zmian na lepsze dzięki wielu inwestycjom, które spo-
wodowały rozbudowę gminy, a zwłaszcza miasta. Jednak w ostatnich lata rejon ten zaczął 
upadać, wpłynęła na to prywatyzacja zakładów pracy, co powoduje zmniejszenie liczby 
zatrudnionych oraz brak nowych inwestycji.

Ryc. 1. Wpływ wydarzeń na rozwój gminy w poszczególnych latach (opracowanie własne).
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1241 - bitwa z Tatarami
1321 - uzyskanie przywileju na lokowanie 

wsi na prawie niemieckim (powstało 
kilka wsi)

1350 - wylew Wisły
1350 - zmiana lokalizacji miasta
1442 - miasto należy do różnych możno-

władców
1500 - najazdy Tatarskie, pożary
1562 - pożar
1588 - rozwój handlu
1606 - rokosz Zebrzydowskiego
1648 - wylew Wisły
1650 - wylew Wisły
1652 - wylew Wisły
1655 - wylew Wisły
1657 - spalenie i splądrowanie miasta przez 

Jerzego II Rakoczego
1664 - wylew Wisły

1744 - przybycie ludności żydowskiej, któ-
ra posiadała liczne przywileje

1772 - rozbiór Polski, Połaniec odcięty 
od rynków zbytu

1820 - wojny napoleońskie
1862 - pożar
1889 - pożar
1903 - pożar
1914 - okupacja austriacka
1922 - rozwój miasta
1923 - powódz na Wiśle i Czarnej
1930 - rozbudowa miasta
1939 - II wojna światowa
1945 - rozwój i rozbudowa miasta
1954 - założenie sieci energetycznej
1971 - rozpoczęcie budowy elektrowni
1983 - zakończenie budowy elektrowni
1997 - powódź
2001 - powódź

3. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

 Położenie gminy Połaniec wyznaczają następujące współrzędne geograficzne:
kraniec północny 50° 30’N
kraniec południowy 50° 23’N
kraniec wschodni 21° 18’E
kraniec zachodni 21° 09’E

 Rozciągłość południkowa gminy wynosi 0° 09’E szerokości geograficznej, a rozciągłość 
równoleżnikowa 0° 07’N długości geograficznej. Największa wysokość n.p.m. to 191,2 m, 
najmniejsza natomiast 154,7 m n.p.m.

3.1 POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE
 Gmina Połaniec (74,92 km2) położona jest w południowo-wschodniej części kraju, w po-
łudniowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie staszowskim. 
Od wschodu graniczy z gminą Osiek, od północy z gminą Rytwiany, od zachodu z gminą 
Łubnice, a od południa z gminą Borowa, którą oddziela od gminy Połaniec rzeka Wisła 
(ryc. 2). W skład gminy wchodzą: Brzozowa, Winnica, Kamieniec, Kraśnik, Łęg-Zawada, 
Maśnik, Okrągła-Luszyca, Rudniki, Ruszcza-Kępa, Rybitwy, Tursko Małe, Tursko Małe 
Kolonia, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Zrębin i miasto Połaniec.
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Opracowano na podstawie: Bieleccy Anna i Tomasz,  
Środowisko geograficzno-przyrodnicze Ziemi Staszowskiej, Staszów 2005.

3.2 DOSTEPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Przez gminę Połaniec przebiega droga krajowa 79, droga wojewódzka 764 oraz drogi powia-
towe i gminne. Możliwa jest również przeprawa promowa na prawy brzeg Wisły do miej-
scowości Borowa, która odbywa się całorocznie przy niskich stanach wody i bez pokrywy 
lodowej. Przez obszar gminy przebiega również linia kolejowa PKP, która umożliwia dostawy 
węgla do Elektrowni Połaniec z Górnego Śląska (ryc. 3).

Ryc. 2. Położenie gminy Połaniec na tle powiatów.  Źródło: www.staszowskie.pl

Ryc. 3. Gmina Połaniec na tle dróg komunikacyjnych.
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3.3 POŁOŻNIE NA TLE JEDNOSTEK FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH
 Region fizycznogeograficzny (według Isačenko) to część powierzchni ziemi zachowująca 
terytorialną całość i wewnętrzną jedność. Wynika ze wspólnego rozwoju historycznego, 
położenia geograficznego, podobieństwa przebiegu procesów geograficznych, przestrzen-
nego powiązania części składowych.

 Według fizycznogeograficznego podziału (według Kondrackiego) gmina Połaniec leży 
(zachodnia część) w prowincji Wyżyny Polskiej, podprowincji Małopolskiej, makroregionie 
Niecka Nidziańska i mezoregionie Niecka Połaniecka. Wschodnia część tego obszaru położona 
nad Wisłą należy do prowincji Karpat zachodnich, podprowincji Północnego Podkarpacie, 
makroregionu Kotliny Sandomierskiej i mezoregionu Niziny Nadwiślańskiej (ryc. 4).

Ryc. 4. Położenie gminy na tle jednostek fizyczno-geograficznych
Opracowano na podstawie: Bieleccy, Staszów 2005.

PROWINCJA PODPROWINCJA MAKROREGION MEZOREGION

Wyżyny Polskie Wyżyna małopolska Niecka Nidziańska Niecka Połaniecka (syno-
nimy: Działy Połaniecko- 
Koprzywnickie, Wysoczyzna 
Połaniecka

Karpaty 
Zachodnie

Północne
 Podkarpacie

Kotlina 
Sandomierska

Nizina Nadwiślańska

Tab. 1. Podział gminy Połaniec na jednostki fizyczno-geograficzne (wg Kondrackiego 2000).
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3.4 CHARAKTERYSTYKA MEZOREGIONÓW
 Mezoregion Niecka Połaniecka nazywany również Działami Połaniecko- koprzywnickimi 
i Wysoczyzną Połaniecką zajmuje powierzchnie 930 km2. Jest to zapadlisko, które rozciąga się 
z północnego zachodu na południowy wschód pomiędzy Garbem Pińczowskim na południu, 
a Pogórzem Szydłowskim na północy (Kondracki 2000). Stanowi jeden z ośmiu mezoregio-
nów położonych w obrębie Niecki Nidziańskiej. Działy Połaniecko-koprzywnickie składają 
się z szeregu wzniesień rozczłonkowanych szerokimi dolinami rzek między innymi Czarnej 
i kilku mniejszych cieków. Wzniesienia te są niewielkie dochodzą do 220 m n.p.m.(Flis 1956). 
Nieckę Połaniecka wypełniają mioceńskie iły, gipsy i piaskowce przykryte częściowo przez 
lokalne utwory czwartorzędowe. Przeważają lekkie gleby bielicowe, rzadziej brunatne i lessy. 
Osią Niecki Połanieckiej jest koryto rzeki Wschodniej, która wpada w Połańcu do rzeki 
Czarnej. Rzeki te rozcinają płaską powierzchnie Niecki Połanieckiej, pochyloną ku Wiśle 
od 230 do 180 m i opadającą do Niecki Nadwiślańskiej (Bielecki 2005).

Nizina Nadwiślańska należy do makroregionu Kotlina Sandomierska, obejmuje ona 
rozległą dolinę Wisły od Krakowa po Zawichost zajmując powierzchnie 1880 km2. Stanowi 
jeden z jedenastu mezoregionów fizyczno-geograficznych Kotliny Sandomierskiej. Dolinę 
tą zalegają rzeczne osady czwartorzędowe o miąższości kilkunastu metrów, pod nimi zaś 
znajdują się utwory osadowe morza mioceńskiego. Obok tarasu zalewowego wyróżnia się 
wyższy taras piaszczysty, częściowo z wydmami i taras przykryty lessem. Od południa z Niziną 
Nadwiślańską łączą się odcinki ujściowe i stożki napływowe rzek (Kondracki 2000).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA
Obszar gminy Połaniec charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem utworów geologicznych 
zarówno pod względem stratygraficznym jak i litologicznym. Powierzchnia pokryta jest 
utworami czwartorzędowymi, porozrywanymi erozyjnie na wysoko położonych obszarach. 
Osady te zalegają płatami o niewielkiej miąższości (0 – 20 m), a w dolinie Wisły utwory 
te osiągają większą miąższość (30 m) i zalegają jednolicie. Pod powierzchnią czwartorzędową 
występują skały trzeciorzędowe, które całkowicie podścielają warstwy nadległe. Miąższość 
tych osadów jest zmienna, przedstawia ją tabela 2. Na podstawie otworów wiertniczych 
stwierdzono nierówne zaleganie spągu tych osadów, są one zdyslokowane w kierunkach 
pionowych i poziomych. O tych dyslokacjach mogły zdecydować różnice wysokościowe 
osadów prekambryjskich zalegających pod trzeciorzędowymi (Walczowski 1972).

Tab. 2.Wykaz otworów wiertniczych przeprowadzonych na terenie gminy Połaniec.

Nr 
otworu

Nazwa 
otworu

Formacja
Czwartorzęd Trzeciorzęd Jura Trias Dewon Prekambr

1 Ossala 34/10 0,0 – 5,0 5,0 – 423,2 - - - 413 – 420

2 Rudniki 21a 0,0 – 2,0 2,0 – 222,5 - - - -

3 Rudniki 21/7 0,0 – 11,5 11,5 – 286,5 286 – 322 322 – 355 - -
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4 Rudniki 25/7 0,0 – 4,0 4,0 – 251,0 - - 251 – 259 -

5 Okrągła 31/9 0,0 – 9,0 9,0 – 312,5 - 322 – 325 - -

6 Luszyca 33/9 0,0 – 6,4 64 – 250,8 - - - 250 – 272

7 Luszyca 1 0,0 – 1,5 1,5 – 298,8 227–255 - - -

8 Wymysłów 14/6 0,0 – 5,0 5,0 – 227,9 219–233 - - -

9 Rudniki 27/7 0,0 – 10,0 10,0 – 219,3 - - - -

10 Pióry 35/9 0,0 – 3,6 3,6 – 217,0 - - - 217 – 241

11 Tursko Małe 41 0,0 – 4,8 4,8 – 357,0 - - - -

12 Rudniki 23 0,0 – 2,0 2,0 – 261,3 - - 261 – 277 -

13 Połaniec 15 0,0 – 5,7 5,7 – 15,0 - - - 357 – 365

14 Połaniec 0,0 – 11,8 11,8 – 15,0 - - - -

15 Połaniec 14 0,0 – 3,5 3,5 – 15,0 - - - -

16 Łęg 13 0,0 – 10,3 10,3 – 25,0 - - - -

17 Łęg 37/9 0,0 – 5,0 5,0 – 254,9 - - 254 – 322 -

18 Połaniec 0,0 – 11,7 11,7 – 14,5 - - - -

19 Winnica 18 0,0 – 0,4 0,4 – 44,0 - - - -

20 Winnica 12 0,0 – 7,1 7,1 – 17,0 - - - -

21 Winnica 11 0,0 – 7,9 7,9 – 25,0 - - - -

22 Winnica 10 0,0 – 7,8 9,8 – 25,0 - - - -

23 Winnica 17 0,0 – 0,9 0,9 – 45,0 - - - -

24 Winnica 16 0,0 – 5,4 5,4 – 12,0 - - - -

4.1 CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Prekambr
 Najstarsze utwory geologiczne w rejonie Połańca wykształcone są w postaci mułowców 
z przewarstwieniami piaskowców, iłowców, wapieni piaszczystych i skał węglanowych. 
Zabarwienie tych skał jest różne: szare, zielonkawe i czerwone. Osady prekambru na te-
renie gminy rozpoznano czterema otworami wiertniczymi: Ossala 34/10, Luszyca33/9, 
Pióry 35/9, Tursko Małe 41 (tab. 2). Osady prekambru zalegają pod osadami mioceńskimi 
za wyjątkiem niewielkiego obszaru na północy gminy, gdzie występują na prekambrze osady 
paleozoiku i mezozoiku (ryc. 5) (Walczowski 1972).
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Ryc. 5. Szkic geologiczny odkryty z uwzględnieniem tektoniki.

Dewon
 Do osadów dewonu w omawianym obszarze należą dolomity krystaliczne i wapienie szare. 
Występowanie tych skał stwierdzono w trzech otworach wiertniczych: 4, 12, 17 (tab. 2). 
W otworze wiertniczym Nr  4-Rudniki 25/7 na głębokości 251 m stwierdzono spękane, 
zbrekcjowane i z licznymi żyłami kalcytu wapienie szare. Natomiast w otworze Nr  12-Rudniki 
23 na głębokości 261 m osady dewony reprezentują dolomity szare o pionowych spękaniach. 
W otworze Nr  17-Łęg 37/9 osady dewonu nawiercono na głębokości 254 m wykształcone 
są one w postaci dolomitów mikrokrystalicznych o pionowych spękaniach lokalnie zbrek-
cjowanych i przewarstwionych ciemnoszarymi wapieniami (Walczowski 1972).

Trias
Utwory triasu na podstawie otworów wiertniczych stwierdzono w Rudnikach i Okrągłej. 
W Rudnikach otwór wiertniczy Nr  3 (tab. 2) osady triasu nawiercono na głębokości  
322 m, tworzą go naprzemianległe piaskowce drobnoziarniste, mułowce pstre i niewielkie 
ilości czarnych iłowców. W otworze Nr  5-Okrągła 31/9 również na głębokości 322 m 
natrafiono na trias. Tworzą go wapienie gruboziarniste silnie tektonicznie zbrekcjowane 
(Walczowski 1972).

Jura
Osady jury na terenie gminy stwierdzono w trzech otworach wiertniczych. W otworze 
Nr  3-Rudniki 11/7 (tab. 2) na głębokości 286 m nawiercono szare, mikrokrystaliczne wapie-
nie ze spękaniami przewarstwione zbrekcjowanymi marglami. W otworze 8-Wymysłó 14/6 
(tab. 2) na głębokości 227 m również napotkano szare, mikrokrystaliczne, spękane wapienie 
przewarstwione marglami i wapieniami marglistymi. Otwór Nr 9-Rudniki 27/7 nawiercona 
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na głębokość 219 m, natrafiono tam na osady wapieni mikrokrystalicznych ze śladami liliow-
ców charakterystycznych dla wyższego Oksfordu (zał.1) (Walczowski 1972).

Kreda
Osady kredy na omawianym obszarze zostały oznaczone na podstawie otworów wiertni-
czych przeprowadzonych na południowy-zachód od granicy gminy Połaniec. Występują 
tam margle ciemnoszare, piaszczyste i wapienie margliste (Walczowski 1972).
Trzeciorzęd
Utwory kredy na terenie gminy Połaniec zostały przewiercone we wszystkich otworach 
wiertniczych, mają one różną miąższość i występują w różnej głębokości (tab. 2). Spąg 
trzeciorzędu reprezentują piaskowce, mułowce, wapienie i muszlowce osady te tworzą po-
ziom podgipsowy tortonu (zał.1). W partii środkowej tortonu występuje poziom gipsowy 
zbudowany z gipsów, anhydrytów i wapieni. Nadległy poziom, nadgipsowy tworzą margle 
ilaste, iły z wkładkami tufitów, mułowce bryłowe. Osady te w stropie przechodzą w iły morza 
sarmackiego, nazywane są również iłami krakowieckimi. Iły te odsłaniają się na płaskowyżu 
między doliną Czarnej i Wisły oraz na zboczach tych dolin(Walczowski 1972).
Czwartorzęd
Utwory czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnie obszaru gminy (zał.5). Do osa-
dów plejstoceńskich osadzanych w czasie zlodowacenia południowopolskiego należą: 
żwiry i piaski z głazami z rozmycia moreny, gliny zwałowe, lessy, iły krakowieckie, żwi-
ry i otoczaki z głazami. Pozostałością po zlodowaceniu środkowopolskim trwającym od  
ok.300 tys. do ok.130 tys. lat temu są osady: gliny zwałowe, lessy, piaski, mułki i żwiry wod-
nolodowcowe, częściowo rzeczne. Osadami pozostałymi po zlodowaceniu północnopolskim 
trwającym od 115 tys. do 10 tys. lat temu są: piaski i żwiry z głazami, piaski eoliczne piaski 
rzeczne tarasowe osiągające miąższość około 10 m występujące w dolinie Czarnej i Wisły. 
Tworzą one płaszczyzny piaszczyste, na których kształtują się wydmy. Osady holocenu, 
który rozpoczął się około 11,5 tys. lat temu przedstawia mapa geologiczna gminy Połaniec 
(zał.5)(Walczowski 1972).

4.2 TEKTONIKA
Przebieg wydarzeń tektonicznych badanego obszaru został ustalony na podstawie przepro-
wadzonych otworów wiertniczych na terenie gminy jak i w sąsiednich rejonach. Najstarszymi 
osadami rozpoznanymi na podstawie odwiertów, są osady wieku prekambryjskiego. 
Wynurzająca się powierzchnia prekambryjska została sfałdowana w fazie assyntyjskiej. 
W osadach rozpoznanych w wykonanych odwiertach występuje luka stratygraficzna od pre-
kambru do ordowiku jest to spowodowane erozją tych utworów, która nastąpiły po ich 
wynurzeniu i fałdowaniu. Pod koniec orogenezy bajkalskiej osady lądowe zaczynają się 
różnicować, od południa obszar ten uległ obniżeniu. W ordowiku na ten obszar wkroczyło 
morze osadzając niezgodnie do poprzednich utworów: żwiry, piaski, następnie wapienie 
margliste, wapienie i piaski przewarstwione iłami i mułowcami. Akumulacja tych osadów 
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trwała przez ordowik i sylur, następnie osady te zostały wynurzone i sfałdowane w czasie 
orogenezy kaledońskiej w fazie krakowieckiej. W dewonie ponownie na obniżony obszar 
wkroczyło morze, które pozostawiło osady dolomityczno-wapienne. Pod koniec paleozoiku 
z tego obszaru wycofało się morze, co było spowodowane orogeneza waryscyjską. Pod koniec 
permu w związku z ruchami tektonicznymi powstało obniżenie terenu, w które wkroczyło 
morze pozostawiając po sobie osady mułowców, wapieni i margli. Utwory te zostały stwier-
dzone w otworze wiertniczym w Okrągłej. Na podstawie luki sedymentacyjnej stwierdzonej 
w otworach przeprowadzonych w sąsiednich rejonach gminy można wnioskować, że od triasu 
do górnej jury rejon ten został poddany ruchom wynurzający fazy neokimeryjskiej. Następnie 
obszar ten został ponownie zalany morzem, osadziły się wówczas osady wapienne. W wy-
niku kolejnych ruchów fazy neokimeryjskiej teren ten został wynurzony, spowodowało to 
przerwę sedymentacyjną osadów przez dolną kredę. Na przełomie paleogenu i neogenu 
nasilają się ruchy górotwórcze, w ich rezultacie na omawianym terenie powstały spękania 
i przemieszczenia poziome i pionowe mas skalnych wzdłuż spękań. Po tych wydarzeniach 
w miocenie na obszar transgreduje (wkracza) morze tortońskie osadzając piaski, mułowce, 
wapienie i margle. Po tej transgresji zaznacza się stabilizacja, osady piaszczysto-mułowcowe 
przechodzą w serie anhydrytowo-gipsową, gipsowo-siarkowa lub wapienno-podgipsową 
(Stupnicka 1989). Akumulacja takiej serii była prawdopodobnie związana ze zmianami 
klimatycznymi - z klimatem ciepłym i suchym. Umożliwiał on aktywne parowanie słonej 
wody morskiej, ograniczył akumulację osadów nanoszonych z lądu, nastąpiła akumulacja 
chemiczna, wytrącanie się z wody morskiej siarczanów wapnia, które przekształciły się 
w siarkę i wapienie podgipsowe. Po kolejnych zmianach klimatycznych na klimat zimny 
i wilgotny z sąsiednich terenów lądowych do morza zostały nanoszone materiały ze denudo-
wanych (niszczonych) lądów. W wyniku tej denudacji na serię gipsową osadziły się kolejno 
piaskowce, mułowce i iłowce, układ tych utworów i ich znaczna miąższość świadczy o pogłę-
bianiu się morza. Pod koniec dolnego sarmatu w wyniku alpejskich ruchów górotwórczych 
morze stopniowo ustępowało, obszar zbudowany z iłów krakowieckich zaczął się wynurzać. 
Na wypiętrzający się teren nasuwały się płaszczowiny fliszowe Karpat powodując kolejne 
zniekształcenia w budowie podłoża. Po uformowaniu się zapadliska przedkarpackiego spły-
wające wody z Karpat naniosły żwiry, które również zaznaczają się w budowie geologicznej 
gminy. W pliocenie następuje ponowne wynoszenie Karpat, a w zapadlisku przedkarpackim 
ma miejsce intensywna erozja, która powoduje żłobienie głębokich dolin. Cykl ten został 
przerwany przez nasunięcie się lądolodu. Zlodowacenie południowopolskie pozostawiło 
moreny na wierzchowinach płaskowyżów, a żwiry w dolinach. W czasie ocieplenia żwiry 
te zostały wymyte, a morena usunięta. W czasie kolejnego zlodowacenia środkowopolskiego 
osadziły się lessy, a na nich gliniasta pokrywa morenowa, doliny zostały zasypane piaskiem 
i żwirem nanoszonym przez wody wypływające spod lodowca. W interglacjale emskim na-
stąpiło odnowienie dolin. Z kolejnego zlodowacenia północnopolskiego pozostały przewar-
stwienia piasków. W holocenie (zał.1) powstał taras wyerodowany w pokrywie utworzonej 
w zlodowaceniu północnopolskim, akumulacja torfów, czarnych dębów i osadów rzecznych, 
które budują obecne tarasy zalewowe (Walczowski 1972).
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5. RZEŹBA TERENU
Rzeźba terenu gminy Połaniec na ogół jest uzależniona od budowy geologicznej i lokalizacji 
struktur tektonicznych. Wysokość bezwzględna waha się od 154,7 m n.p.m. w Winnicy przy 
ujściu Czarnej do Wisły do 191,2 m n.p.m. w Połańcu. Wysokość względna wynosi 36,5 m. 
Omawiany obszar cechują znaczne różnice w urzeźbieniu. W części północno-wschodniej 
i zachodniej występuje rzeźba lekko falista obejmuje ona sołectwa Zdzieci Nowe, Zdzieci 
Stare, Rudniki, Okrągłą, Luszyce i miasto Połaniec. Natomiast w środkowej i południowej 
części gminy dominuje krajobraz równinny i doliny powstałe w wyniku działalności rzek 
(zał.3).

Rozwój rzeźby powierzchni na terenie gminy Połaniec rozpoczął się od wyłonienia po-
wierzchni inicjalnej, w której nastąpił początek formowania się tego obszaru (górny sarmat 
i dolny pliocen) (zał. 1). Na obszarze gminy występują następujące formy terenu (zał.4):
Dolnoplioceńska powierzchnia denudacyjna występująca w okolicach Połańca, Okrągłej oraz 
Turska Małego i Wielkiego charakteryzuje się brakiem ostańców powierzchni inicjalnej, które 
licznie występują w sąsiedniej gminie Pacanów. Powodem nie wystąpienia tej formy może 
być rozdolinienie płaskowyżu znajdującego się na lewym brzegu Wisły, tylko w tym miejscu 
odsłaniają się powierzchnie utworów trzeciorzędowych spod pokrywy czwartorzędowej. 
Kolejnym powodem braku ostańców jest cofanie się krawędzi doliny Wisły (fot. 4)

Fot. 4. Skarpa wiślana, fot. archiwum TK
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W czasie kolejnego cyklu erozyjnego zapoczątkowanego w końcu pliocenu powsta-
ła powierzchnia górnopliocenska erozyjno-denudacyjna. Ten cykl erozyjny przebiegał 
z mniejszą siła niż poprzedni, ponieważ na ten obszar nasunął się lądolód. Po tym cyklu 
erozji powstały głębokie wcięte do 60 m doliny, które do dziś zachowały się w Rudnikach, 
na zachód od Turska Małego oraz koło Rybitw.

Plejstoceńska powierzchnia denudacyjna występuje na płaskowyżu w miejscowościach 
Tursko Małe, Luszyca, Okrągła, Rudniki i Połaniec. Wypełnia ona nierówności powierzchni 
starszych od czwartorzędu. Powierzchnia ta zbudowana jest z piasków i żwirów z resztkami 
glin zwałowych i głazami narzutowymi.

Pokrywa eoliczna piaszczysta występuje w północnej części gminy. Są to osady powstałe 
podczas wiania suchych wiatrów niosących luźny materiał skalny. Najpierw opadały materiały 
grubsze (piaski), a następnie coraz drobniejsze skończywszy na pyłach lessowych.

Terasy wysokie (20 – 2 5m) zachowały się jedynie w zachodniej części gminy. Są to 
pozostałości dawnych den dolinnych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego były one 
zasypywane żwirem i piaskiem wodnolodowcowym.

Terasy średnie (3 – 4 m) zostały wytworzone przez wody holoceńskie, które erodo-
wały stare dno doliny. Pozostałości starego dna zachowały się jako terasy akumulacyjne, 
są one szczególnie rozcinane po prawej stronie Wisły, gdyż wody wiślane maja tendencje 
do podcinania lewego brzegu na którym położona jest gmina. Podcinanie to jest związane 
z napływem z przeciwnej strony wód rzek karpackich.

Stopnie deluwialne powstają u podstawy zboczy dolinnych z osadów przeniesionych 
przez wody z wzniesień i zboczy. Na terenach skąd osady te są naniesione rozwija się bujna 
roślinność. Stopnie deluwialne mogą również powstawać na polach uprawnych, łąkach 
i podmokłych nieużytkach. Wówczas rozdrobniona i nasiąknięta gleba przesuwa się zgodnie 
z nachyleniem terenu, aż do granicy pola uprawnego. Na granicy tej osady zatrzymują się 
tworząc czoło stopnia. Stopnie deluwialne na obszarze gminy występują w dolinie Czarnej 
od miejscowości Rudniki do doliny Wisły.

Powierzchnie stoków i krawędzi denudacyjnych mają różne formy łagodne, jeśli rzeka 
od dłuższego czasu płynie z dala od krawędzi doliny i strome, jeśli rzeka podpływa pod 
samo zbocze doliny. Wówczas erozja boczna rzeki doprowadzi do utworzenia się stromizny 
i ostrej krawędzi denudacyjnej jaka występuje w Winnicy i Podskalu.

Zagłębienia bezodpływowe na omawianym obszarze to przeważnie mokradła wystę-
pujące na terenie zalesionym. Powstały, gdy woda przepływająca po pochyłej powierzchni 
ilastej wypełnia napotkane zagłębienie terenu. Występują również mokradła śródwydmowe 
powstałe, gdy wsiąkająca woda natrafia na warstwę nieprzepuszczalnego podłoża, która 
następnie gromadzi się w zagłębieniu.

Zważywszy na liczne występowanie cieków na terenie gminy tarasy zalewowe zajmują 
znaczne obszary. Taras zalewowy jest dnem koryta rzeki powodziowej, dzieli się na taras 
niższy łęgowy i wyższy rędzinny. Taras łęgowy jest częściej zalewany wodami powodziowy-
mi, nawet podczas małych wezbrań. Tarasy rędzinne zalewane są podczas dużych wezbrań 
wody.
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Bardzo licznie w dolinie Wisły występują starorzecza. Jednym z powodów ich powstawa-
nia jest tendencja do płynięcia wód wiślanych od zbocz prawego ku lewemu tam dno doliny 
obfituje w liczne starorzecza. Wezbrane wody sypią wały wzdłuż koryt, po przerwaniu takiego 
wału rzeka nie powraca do starego łożyska lecz płynie nowym. Opuszczone przez płynącą 
rzeką zagłębienie między wałami pozostaje z resztkami wody tworząc starorzecza.

Rzeki płynące powoli o małym spadku meandrują przerzucając nurt rzeki z jednego 
brzegu na drugi. W rezultacie meandrowania i erozji bocznej tworzą się pagóry meandro-
we. Są one wycięte w płaskim dnie doliny, po pewnym czasie na skutek działalności wód 
powodziowych otaczające je starorzecza zostają zasypane i wówczas pagóry meandrowe 
przestają być widoczne.

Odsypy (plaże) występują wzdłuż większych cieków wodnych w obrębie wałów prze-
ciwpowodziowych. Zostały one usypane przez wody powodziowe po wewnętrznej stronie 
meandra rzeki.

Wydmy zajmują dość duży obszar głównie w południowo-zachodniej części gminy. 
Formują się one na terenach o podłożu piaszczysto-żwirowym, piaszczystym, na wierzcho-
winach płaskowyżów i w dolinach rzecznych.

Jeden z większych stożków napływowych znajduje się u ujścia rzeki Czarnej do Wisły. 
Został on utworzony z osadów nanoszonych przez wody powodziowe, jego powstanie 
zmieniło kierunek koryta Czarnej z SE na SEE.

 Wąwozy i parowy zajmują niewielką powierzchnię w okolicach Kopca Kościuszki. Formy 
te są powszechne w utworach lessowych, rzadziej spotykane na terenach ilastych. Kolejną 
formą, która zajmuje niewielką powierzchnię jest dolina wciosowa położona w sąsiedztwie 
wąwozów i parowów. Dolina ta odznacza się niewyrównanym spadkiem. Dolina  niecko-
wata zajmuje obszar w zachodniej części gminy, występuje również na niewielkim obszarze 
w północno-wschodnim krańcu miejscowości Rudniki. Dolina nieckowata charakteryzuje 
się łagodnymi zboczami, o niewielkim spadku dna i profilu poprzecznym bez załomów.

Dolina płaskodenna posiada płaskie dno i jest ostro odgraniczona od zboczy. Występuje 
ona wzdłuż Wisły i Czarnej.

Progi morfologiczne nazywane również skarpami występują w południowej części 
omawianego obszaru, zaznaczają się w rejonie Podskala i Winnicy. Stanowią one bardzo 
strome przejście z dna doliny Wisły na wierzchowiny płaskowyżów.

Krawędzie i podcięcia erozyjne również są zlokalizowane na południe od Połańca. Tam 
wody Wisły podmywają zbocze prowadząc do powstawania urwisk o ostro zarysowanych 
krawędziach pomiędzy doliną, a wierzchowiną płaskowyżu (Walczowski 1972).

6. SUROWCE MINERALNE
Rodzaj, ilość i jakość surowców mineralnych występujących w obrębie gminy Połaniec zależ-
na jest od budowy i wydarzeń geologicznych jakie miały miejsce na tym terenie. Występują 
na nim w niewielkich ilościach surowce energetyczne takie jak torf, chemiczne jak siarka, 
oraz najliczniejsze surowce skalne. Na załączniku 6 zaznaczony jest obszar występowania 
poszczególnych surowców oraz lokalizacja cegielni i odkrywek niektórych skał.
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6.1 SUROWCE ENERGETYCZNE
Z grupy surowców energetycznych w rejonie gminy stwierdzono występowanie torfu. 
Powstaje w wyniku torfienia polegającego na gromadzeniu i humifikacji (rozkła-
du) szczątków roślinnych w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. W zależności 
od długości trwania warunków beztlenowych mogą powstać utwory całkowicie 
zhumifikowane do których należą muły, lub częściowo zhumifikowane – torfy. Torf 
wykorzystuje się jako surowiec opałowy, rolniczy i ogrodniczy, niektóre rodzaje 
torfu zawierające ponad 15% bituminów służą do produkcji olejów mineralnych, 
wosków i parafiny (Rubinowski 1973). Na omawianym terenie surowce te wy-
stępują w rejonie Okrągłej i Tursku Wielkim, miąższość ich waha się od 1 do 2 m 
i zajmują one powierzchnie około 340 tys. m3 (zał.6). Utwory te nie są aktualnie 
eksploatowane, ale zostały odkryte stare wyrobiska świadczące o ich eksploatacji 
(Walczowski 1972).

6.2 SUROWCE SKALNE
Do surowców skalnych występujących w przypowierzchniowej warstwie na terenie gminy 
należą: iły krakowieckie, gliny aluwialne, lessy, gliny zwałowe, żwiry i piaski.

Skały ilaste stosowane są powszechnie w wielu gałęziach przemysłu do wytwarzania 
materiałów porcelitowych, fajansowych, kamionkowych, ogniotrwałych (Rusinowski 
1973). Cechą surowców ilastych decydującą o szerokim zastosowaniu jest ich pla-
styczność, związana z obecnością materiałów ilastych. Na terenie gminy występują iły 
krakowieckie, są to iły wieku mioceńskiego pochodzenia morskiego. Są one używane 
do produkcji cegły i w związku z tym na omawianym rejonie istniało wiele cegielni 
min. w Rytwianach, Zrębinie, Połańcu i Rudnikach. Ilość zasobów zdatnych do eks-
ploatacji szacowana jest na 100 mln m3, ich pokłady zajmują znaczną powierzchnię 
(zał.6). W dolinach iły osiągają miąższość 20 m i zalegają pod osadami czwartorzędo-
wymi, na zboczach dolin i na wierzchowinach są odsłonięte lub przykryte niewielką 
pokrywą piasku.

Kolejnym występującym tu surowcem są gliny. Gliny aluwialne, które zajmują największy 
obszar z rozpoznanych tam surowców mineralnych. Gliny te są surowcami ceramicznymi 
podobnie jak glina zwałowa, która występuje w znacznie mniejszych ilościach niż poprzed-
nia. Glina ta jest silnie zanieczyszczona żwirami i ma niewielką miąższość dochodzącą do  
2 m (zał.6).

Na omawianym obszarze znajdują się żwiry preglacjalne, wodnolodowcowe i rzeczne. 
Żwiry to obtoczone odłamki skał osadowych o średnicy powyżej 2 mm. Żwiry preglacjal-
ne występują na kulminacjach wzniesień i tworzą niewielkie skupiska, wodnolodowcowe 
w dolinie Wisły pod grubym nakładem mad i piasków i z tego względu nie są eksploatowane. 
Żwiry rzeczne eksploatowane są w korycie Wisły, ten rodzaj żwirów jest niewyczerpalny 
ponieważ ciągle jest odnawiany poprzez nanoszenie nowego materiału przez wody rzeczne 
podczas powodzi.
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Kolejnym surowcem rozpoznanym w granicach gminy jest pospółka. Jest to sypki su-
rowiec składający się z piasku i żwiru, znajduje on zastosowanie w budownictwie, drogo-
wnictwie. Pospółka zalega w wałach przykorytowych wzdłuż Wisły (zał.6).

Wśród piasków - luźnej osadowej skały okruchowej utworzonej z ziaren o średnicy  
0,1 – 2 mm na omawianym obszarze występuje zróżnicowanie ze względu na pochodzenie. 
Wyróżnia się utwory późnotrzeciorzędowe pozostawione przez morze mioceńskie oraz 
czwartorzędowe pozostawione przez zlodowacenia. Jako surowiec piaski mają szerokie 
zastosowanie min. w budownictwie i hutnictwie (fot. 5).

W niewielkiej ilości występują lessy, osady powstałe podczas plejstoceńskich zlodowaceń 
składające się głównie z drobnych okruchów kwarcu, nawianych przez wiatry. Lessy oma-
wianego obszaru nie są eksploatowane ze względu na znikome ilości, występują w okolicach 
Rudnik i Rybitw (Walczowski 1972).

Wśród występujących surowców mineralnych w obrębie gminy Połaniec eksploatowane 
są gliny, iły, żwiry, lessy, których wydobycie pokrywa potrzeby regionu. Eksploatacje ich 
prowadzone są wyłącznie systemem odkrywkowym. Efektem wydobywania tych surowców 
metodą odkrywkową jest przeobrażenie rzeźby terenu, powoduje ona powstanie wyrobisk, 
niszczy obszary zalesione.

Fot. 6. Odsłonięcie piasków w Połańcu, fot. własna.

6.3 SUROWCE CHEMICZNE
Surowcem chemicznym rozpoznanym na terenie gminy jest siarka. Występuje tu ona w otuli-
nie mioceńskich skał gipsowych. Przypuszczalnie wytworzona została drogą chemicznej me-
tamorfozy gipsu pod wpływem działania związków węglanowych. Siarka rodzima jest wyko-
rzystywana we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego, w przemyśle farmaceutycznym 
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i gumowym (Rubinowski 1973). Surowiec ten został stwierdzony w otworach wiertniczych 
Nr 6- Luszyca 33/9, Nr 8- Wymysłów 14/6, Nr 9- Rudniki 27/7, Nr 12- Rudniki 23 (ryc. 6) 
(Walczowski 1972).

Ryc. 6. Mapa rozmieszczenia złóż siarki rodzimej.

7. GLEBY
Gleba to powierzchniowa powłoka litosfery, składająca się z luźnych cząstek mineralnych 
i organicznych, powietrza i wilgoci. Zachodzą w niej przemiany materii mineralnej w orga-
niczną i odwrotnie pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów roślinnych i zwie-
rzęcych. Zróżnicowanie pokrywy glebowej zależy od położenia w określonej strefie klima-
tyczni-roślinnej, budowy geologicznej, rzeźby terenu, stosunków wodnych, działalności 
człowieka i czasu. Gleba to twór ożywiony w którym ciągle zachodzą procesy rozkładu 
i syntezy związków mineralnych i organicznych, ich przemieszczanie się i akumulacja. 
Glebami strefowymi nazywamy gleby występujące zgodnie z zasięgiem stref klimatycz-
nych, natomiast gleby o mniejszym zasięgu i nie związane z klimatem nazywane są glebami 
międzystrefowymi. Według podziału klimatyczno-glebowego gmina Połaniec leży w Pasie 
Subborealnym w strefie umiarkowanej wilgotnej, co powoduje występowanie tu gleb stre-
fowych brunatnoziemnych i bielicoziemnych, międzystrefowych gleb torfowych, czarnych 
ziem, murszowych, glejowych i rędzin. Gleby te wykształciły się z osadów trzeciorzędowych 
i czwartorzędowych (Drozd, Licznar, Licznar, Weber 2002).

7.1 RODZAJE GLEB
Na podstawie cech chemicznych, fizycznych i biologicznych, został dokonany podział 
gleb. Systematyka gleb wyróżnia dział gleb, a w obrębie niego kolejno: rząd, typ, podtyp, 
rodzaj, gatunek. Dział obejmuje gleby wytworzone pod znaczącym wpływem jednego lub 
wszystkich czynników glebotwórczych, w ramach działu wyróżnia się rzędy. Obejmuje 
on gleby o podobnym kierunku rozwoju, stopniu zwietrzenia, podobnym typie substancji 
organicznej czy powiązań z częścią mineralną. Niektóre rzędy mogą obejmować gleby 
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różniące się morfologicznie, ale powstające w podobnych warunkach. Typ gleb jest podsta-
wową jednostką systematyki gleb. Obejmuje ona gleby o jednakowym układzie głównych 
poziomów genetycznych i podobnych właściwościach. Tabela 3 prezentuje systematykę 
gleb występującą na ziemiach połanieckich (Drozd, Licznar, Licznar, Weber 2002).

Na terenie gminy występuje duża różnorodność gleb pod względem rodzaju i jakości. Jest 
to uwarunkowane min. rodzajem skały macierzystej na której wytworzyła się gleba, rzeźbą 
terenu i stosunkami wodnymi. W związku z tym na tym terenie występują różnorodne typy 
gleb, przeważające to: rdzawe, mułowe, brunatne, gruntowo-glejowe, opadowo-glejowe, 
płowe opadowo-glejowe i mady rzeczne (ryc. 7).

Ryc. 7. Rozmieszczenie typów gleb na terenie gminy Połaniec.
Opracowano na podstawie: Bieleccy, Staszów 2005.

7.2 CHARAKTERYSTYKA TYPÓW GLEB
Gleby brunatne właściwe mają profil słabo zróżnicowany, nie występuje w nich profil wy-
mywania (eluwialny). Charakteryzują się one odczynem obojętnym, rzadziej alkaicznym. 
Powstają z różnych utworów macierzystych bogatych w zasady. Struktura poziomu próch-
nicznego jest bardzo wyraźna i w znacznym stopniu wodoodporna, co stwarza korzystne 
warunki dla rozwoju systemu korzeniowego roślin uprawnych.

Gleby brunatne kwaśne zwane również dystroficznymi powstały ze skał kwaśnych, 
ubogich w zasady. Charakteryzują się kwaśnym odczynem na całej głębokości profilu i jego 
małym zróżnicowaniem. Gleby te są bardzo mało żyzne. Zajmują one przeważnie północne 
część gminy, gdzie stanowią gleby towarzyszące glebom rdzawym.

Cechą charakterystyczną gleb płowych jest wymycie węglanów i pionowe przemieszcze-
nie minerałów ilastych, wodorotlenków żelaza i glinu oraz niektórych form próchniczych. 
W związku z tym przemieszczeniem, zubożeniu ulega poziom próchniczy i eluwialny. Odczyn 
tych gleb jest kwaśny, lecz maleje w miarę głębokości (ryc. 7).
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Gleby rdzawe tworzą się z piasków zwałowych, wodnolodowcowych i tarasów akumula-
cyjnych w wyniku rdzewienia. Proces ten polega na tworzeniu rdzawej otoczki na ziarnach 
mineralnych przez kompleks próchnicy z wolnymi tlenkami żelaza i glinu. Odczyn tych gleb 
jest kwaśny. Większość tych gleb zlokalizowana jest w północne część omawianego terenu.

Gleby bielicowe powstają w klimacie umiarkowanym chłodnym i wilgotnym. Typowe 
gleby bielicowe tworzy roślinność lasów szpilkowych. Profil glebowy jest wyraźnie podzie-
lony na trzy poziomy (ściółka leśna, poziom wymywania i wmywania) nie występuje w nich 
poziom próchniczy. Charakterystyczne w tym typie gleb jest zróżnicowanie właściwości 
chemicznych i fizycznych poszczególnych poziomów. W związku z tym gleby bielicowe 
wykazują bardzo różnorodność wartość użytkową, a uprawiane wymagają intensywnego 
nawożenia (ryc. 7).

Skałą macierzystą gleb glejobielicowych są ubogie luźne piaski, rzadziej słabo gliniaste. 
Gleby te w górnej warstwie profilu wykazują oznaki bielicowanie, czyli przemieszczenia 
związków zasadowych w głąb profilu glebowego, a w dolnej silnego oglejenia gruntowego 
(odtlenienia substancji glebowej przy braku powietrza i nadmiarze wilgoci) (ryc. 7).

Czarne ziemie kształtują się z różnych skał macierzystych, najczęściej zawierających 
węglan wapnia przy udziale roślinności, głównie darniowo-łąkowej, rzadziej bagiennej. 
Związki organiczno-mineralne nadają tym glebom gruzełkowatą strukturę i czarną barwę. 
Wartość rolnicza czarnych ziem jest różna w zależności od miąższości poziomu próchniczego, 
fizycznych i chemicznych właściwości skał (ryc. 7).

Typ gleb opadowo-glejowych powstaje na terenach z występującymi w pobliżu utworami 
nieprzepuszczalnymi i dużą ilością opadów, warunkującą okresową stagnację wody w profilu. 
Charakterystyką profilu tego typu gleb jest silnie oglejona warstwa przypowierzchniowa 
sięgająca do 1,5 m od powierzchni. Gleby te wykazuję małą żyzność, najczęściej zaliczane 
sa do IV-V klasy bonitacyjnej. Gleby te występują w południowej części gminy.

Gleby gruntowo-glejowe są glebami mineralnymi z przeważającym poziomem próchnicz-
nym i glejowym. Poziom dolnego oglejenia sięga do 30 cm poniżej powierzchni terenu. Ich 
wartość użytkowania jest zróżnicowana, nadają się przeważnie pod użytki zielone, a w klasie 
bonitacyjnej mieszczą się w przedziałach III-V klasy.

Gleby mułowe powstają na obszarach okresowo lub stale zalewanych przez wodę. 
Warunkiem powstawanie tych gleb jest okresowe napowietrzanie substancji organicznej 
rozkładanej przez mikroorganizmy (humifikacja). Gleby te wraz w glebami gruntowo-gle-
jowe są zlokalizowane w środkowej części omawianego terenu wydłuż rzek gdzie występuje 
duża wilgotność gleby.

Gleby torfowe powstają na terenach bagiennych w warunkach nie zawierających wolnego 
tlenu sprzyjających powstawaniu torfu. Gleby te zawierają dość miąższy poziom organiczny 
dochodzący do 30 cm, co decyduje o żyzności tych gleb (ryc. 7).

Gleby murszowe powstają na terenach zabagnionych, które w znacznym stopniu zostały 
odwodnione i nastąpił w nich proces murszenia (kurczenia się i rozpadu na drobne ziarna 
masy organicznej na skutek utraty przez nią wody). Występują na terenach podmokłych 
obniżeń, pradolin oraz torfowisk poddanych zabiegom melioracyjnym (ryc. 7).
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Mady to gleby wytworzone w dolinach rzek na terasach zalewowych z osadów (namułów) 
rzecznych. Charakterystyczną cechą mady jest warstwowa budowa profilu glebowego, gdzie 
każda warstewka odpowiada wylewom rzeki. Warstwy te różnią się pod względem granu-
lometrycznym osadu, w zależności od miejsca sedymentacji w dolinie. Urodzajność mad 
jest zależna od budowy profilu, miąższości poszczególnych warstw, właściwości fizycznych 
i chemicznych (Drozd, Licznar, Licznar, Weber 2002), (Dobrzański 1966). Mady na obszarze 
gminy Połaniec zajmuję znaczny obszar, występują one wzdłuż Wisły.

.Tab. 3. Jednostki systematyczne gleb.

Dział Rząd Typ

II Gleby autogeniczne
II B. Gleby brunatnoziemne

II B1.Gleby brunatne właściwe
II B2.Gleby brunatne kwaśne

II B3.Gleby płowe

II C. Gleby bielicoziemne
II C1. Gleby rdzawe

II C2. Gleby bielicowe

III. Gleby 
semihydrogeniczne

III A. Gleby glejobielicoziemne III A1. Gleby glejobielicowe
III B. Czarne ziemie III B1. Czarne ziemie

III C. Gleby zabagnione
III C1. Gleby opadowo-glejowe
III C2. Gleby gruntowo-glejowe

IV. Gleby 
hydrogeniczne

IV A. Gleby bagienne
IV A1.Gleby mułowe
IV A2.Gleby torfowe

IV B. Gleby pobagienne IV B1. Gleby murszowe
V. Gleby napływowe V A. Gleby aluwialne V A1. Mady rzeczne

7.3 BONITACJA GLEB
Fizyczne, chemiczne, biologiczne i fizykochemiczne właściwości gleb wpływają na bonitację 
czyli na ich żyzność. Bonitacja gleb określa, w jakim stopniu gleba może być przydatna dla 
rolnictwa lub leśnictwa. Wyróżnia się żyzność gleb naturalną i efektywną, która powstała 
po przekształceniu gleby pod wpływem uprawy, nawodnienia i melioracji. Dlatego w odnie-
sieniu do gleb uprawnych należy mówić o żyzności efektywnej, która uzależniona jest od prze-
kształceń żyzności naturalnej w wyniku uprawy (Kowda 1984). Gleba jest klasyfikowana 
w sześciostopniowej skali, gdzie ziemia o klasie I jest najwyższej jakości, natomiast ta o klasie 
VI jest najmniej przydatna do wykorzystania w rolnictwie. Istnieje różnica w klasyfikacji gleb 
ornych, gleb pod użytkami zielonymi takimi jak łąka, czy pastwisko i gleb pod lasami. Gleby 
pod użytkami rolnymi w klasie III i IV, dzielą się na podgrupy oznaczone IIIa i IIIb oraz IVa 
i IVb. W przypadku gleb pod użytkami zielonymi, podział na podgrupy a i b nie występuje.

Poniższa rycina przedstawia orientacyjne rozmieszczenie gleb pod względem żyzności 
na terenie gminy Połaniec. Największy obszar zajmują gleby V klasy bonitacyjnej, są to gleby 
małożyzne. W klasie V znajdują się gleby bielicowe i brunatne wytworzone z piasków słabo 
gliniastych, podmokłe czarne ziemie, mady bardzo lekkie, rędziny płytkie i gleby wytworzone 
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z torfów płytkich. Na takich ziemiach może być uprawiane żyto, łubin, a z użytków zielo-
nych łąki. Gleby klasy I i II, czyli grunty o najlepszych i bardzo dobrych właściwościach 
do wzrostu roślin znajdują się w dolinach rzek i tarasach zalewowych. Do tej klasy zalicza się 
czarnoziemy, mady, czarne ziemie oraz gleby brunatne. Gleby te są odżywcze, przepuszczalne 
i wilgotne, co warunkuje szybki rozwój roślin bez konieczności nawożenia. Dają bardzo 
wysokie plony min. warzyw, buraków cukrowych, rzepaku, użytków zielonych, które jak 
np. łąki mogą być 3-krotnie koszone (Dobrzański 1966). Na terenie gminy Połaniec użytki 
rolne stanowią 61%, a użytki leśne 20%. Dane dotyczące sposobu użytkowanie gruntów 
przedstawione są w tabeli 4, natomiast dokładna bonitacja gleb i obszar jaki zajmuję za-
mieszczone są w tabeli 5.

Ryc. 8. Rozmieszczenie bonitacyjnych rodzajów gleb na terenie gminy Połaniec.
Opracowano na podstawie: Bieleccy, Staszów 2005.

Tab. 4. Użytkowanie gruntów w gminie Połaniec.

Gmina
Połaniec

Powierzchnie użytków rolnych (w ha)
w tym

Grunty orne Sady Użytki zielone Stawy
4 825 3163 163 1400 99

Tab. 5. Jakość gleb na terenie gminy Połaniec.

Gmina 
Połaniec

Klasy gleb (w ha)
Wskaźnik 
bonitacji

I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI
0,60

- 61 - 224 344 501 309 980 1185 840

7.4 ZANIECZYSZCZENIE GLEB
Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promie-
niotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. 
Czynniki zagrażające glebom można podzielić na naturalne np. erozja, pożary, susza, trzę-
sienia ziemi i antropogeniczne spowodowane przez człowieka jak np. zatrucie metalami 
ciężkimi i substancjami toksycznymi obecnymi w nawozach, zatrucie chemią roślinną, 
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eksploatacja kopalń, zabudowa miejska czy składowanie odpadów. Największe ilości za-
nieczyszczeń przedostają się do gleb i gruntów wraz ze ściekami, pyłami oraz stałymi i cie-
kłymi odpadami wytwarzanymi przez przemysł. Zakłady przemysłowe jak np. elektrownia 
emituje do atmosfery szkodliwe pyły i gazy, które następnie, na skutek depozycji z powie-
trza zanieczyszczają gleby. Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, 
fizycznym i biologicznym. Gleby stają się mniej urodzajne, co ujawnia się w zmniejszonej 
ilości i jakości plonów. Poniższa tabela przedstawia wyniki wykonanych badań w 1995  
i 2000 roku w ramach krajowego monitoringu środowiska. Wskazują one, że grunty użytko-
wane rolniczo na terenie gminy nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich (zawartość 
WWA w µg/kg gleby poniżej 200 gleba nie zanieczyszczona, 0-stopień zanieczyszczenia). 
Niską zawartość wykazuje również siarka siarczanowa (I-zawartość podwyższona). Aby 
nie dopuścić do całkowitego zniszczenia gleb, należy je rekultywować tzn. przywrócić im 
dawną funkcję biologiczną i wartość użytkową. Degradacja gleb może zostać ograniczona 
w wyniku przeprowadzenia odpowiednich zabiegów agrotechnicznych poprzez uzupełnienie 
niedoboru ważnych dla życia pierwiastków lub pokrycie zanieczyszczonej gleby warstwą 
próchnicy (Maciak 1999).

Tab. 6. Zawartość zanieczyszczeń gleb gminy Połaniec.

Gm
ina

 Po
łan

iec
 Lo

ka
liz

acj
a b

ad
ań

-O
krą

gła Rok 
badań

ph 
w KCl

Zawartość metali ciężkich w mg/kg gleby i sto-
pień zanieczyszczenia

Zawartość siarki 
S-SO4 w mg/100g 

gleby i stopień 
zanieczyszczenia

Zawartość 
WWA w µg/kg 
gleby i stopień 

zanieczysz-
czenia

Cd Cu Cr Ni Pb Zn

1995
6,0
0

0,37
0

11,5
0

12,5
0

11,3
0

16,4
0

46,7
0

1,50
I

93
0

2000
5,8
0

0,31
0

9,0
0

10,7
0

7,7
0

14,0
0

46,7
0

1,25
I

151
0

8. KLIMAT
Klimat to charakterystyczny przebieg zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie 
wieloletnim. Kształtują go trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg 
wody i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość 
n.p.m. (Chromov 1973).

Położenie Polski w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych przyczynia się 
do dużej zmienności warunków pogodowych. Według podziału klimatycznego Polski 
(Okołowicz 1969) gmina Połaniec znajduje się w Rejonie Podkarpackim, charakteryzuje 
się on klimatem przejściowym, ciepłym, znacznie zachmurzonym.
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8.1 TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
Średnia roczna temperatura powietrza na omawianym terenie wynosi około 7 – 8°C (badanie 
przeprowadzone w rejonie Osieka). Maksymalne temperatury występują w lipcu, średnia 
miesięczna tego miesiąca to około 17°C, minimalne w styczniu i lutym – od -1do -3°C(ryc. 9). 
Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Zależy ona silnie od tempera-
tury powietrza. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim 
znajdować. Średnia roczna wilgotność względna powietrza na omawianym terenie kształtuje się 
w granicach 78%. Wilgotność względna powietrza 78% oznacza, że powietrze zawiera 78% ilości 
pary nasyconej, która by mogła być w nim zawarta w tej temperaturze. Tabela 11 przedstawia 
średnie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego z trzech lat mierzone na dwóch 
stacjach meteorologicznych w Sukowie i Sandomierzu oddalonych od gminy Połaniec o około 
100 i 60 km. Wykazuje ona zróżnicowanie temperatur zwłaszcza w miesiącach zimowych, 
dochodzą one nawet do 6°C między poszczególnymi latami (Tarnowski 1994).

Pierwsze przymrozki pojawiają się średnio w pierwszej dekadzie (dziesięciu dni) paź-
dziernika, a ostatnie w pierwszej dekadzie maja. Okres wegetacyjny rozpoczyna się na po-
czątku pierwszej dekady kwietnia, a kończy się w połowie pierwszej dekady listopada. 
Długość okresu wegetacyjnego wynosi przeciętnie 213 dni.
Tab. 7. Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza na stacjach meteorologicznych w Sukowie i Sandomierzu.

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza atmosferycznego (oC)
Stacja Kielce-Suków (260 m n.p.m.)

Lata I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia Σ 
(temp.)

2001 -1,3 -1,5 2,2 7,4 13,9 14,6 19,4 18,4 11,7 10,8 1,6 -4,8 7,7
2002 -1,7 2,7 3,9 8,1 16,5 16,6 20,0 19,3 12,4 6,7 4,4 -6,3 8,6
2003 -3,3 -5,5 1,5 6,8 15,5 17,8 19,0 18,3 13,0 5,0 4,6 0,0 7,7

Stacja Sandomierz (217 m n.p.m.)
2001 -0,9 -0,6 2,9 8,6 14,7 15,2 20,1 19,2 12,1 11,0 1,9 -5,4 8,2
2002 -1,4 3,5 5,1 8,8 17,1 17,4 21,0 20,2 13,1 7,3 5,0 -6,1 9,3
2003 -3,5 -5,4 2,2 7,5 16,3 16,3 19,9 19,5 14,1 5,5 5,1 0,5 8,3
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8.2 OPADY ATMOSFERYCZNE
Do opadów atmosferycznych należą stałe lub ciekłe produkty kondensacji pary wodnej: 
deszcz, mżawka, śnieg, krupy oraz grad.

Roczna suma opadów atmosferycznych dla gminy Połaniec wynosi około 600 mm. 
W rozkładzie średnich miesięcznych wysokości opadów maksimum przypada na maj, 
czerwiec i lipiec (od 71 do 64 mm), najniższe sumy opadów notowane są w styczniu  
(22 mm) (ryc. 10). W lecie spada 40% rocznej sumy opadów, w zimie 15%, na jesieni 21%, 
natomiast wiosną 24% ogólnej sumy opadów w roku. Średnia liczba dni z opadem wynosi 
od 140 do 160. Maksimum opadów dobowych przypadających na okres wiosenno-letni jest 
związane z burzami pochodzenia frontalnego lub termicznego związanymi z intensywnym 
rozwojem konwekcji w ciepłej porze roku. Tabela 8 przedstawia roczne i miesięczne sumy 
opadów mierzone na stacjach pomiarowych w Sukowie i Sandomierzu w ciąg trzech lat.

Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną kształtuje się od 60 do 80 dni w roku. Opad śniegu 
nie oznacza pojawienia się pokrywy śnieżnej. Za dzień z pokrywą śnieżną uważa się taki, 
w którym o godzinie 7 rano pokrywa śnieżna o grubości min. 0,5 mm przykrywa więcej 
niż połowę obserwowanego terenu (Chromov 1973). Trwała pokrywa śnieżna zaczyna się 
tworzyć w listopadzie, a zanika w marcu.

Tab. 8. Średnie miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych na stacjach meteorologicznych w Sukowie i Sandomierzu.

Miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych (mm)
Stacja Kielce-Suków (260 m n.p.m.)

Lata I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia Σ 
(opad)

2001 41 21 52 148 59 96 294 70 52 19 40 27 918
2002 36 58 35 18 134 73 70 76 54 87 31 14 687
2003 40 9 30 50 74 23 128 61 40 51 22 42 570

Stacja Sandomierz (217 m n.p.m.)
2001 36 13 50 72 34 85 188 56 92 11 27 15 679
2002 13 26 20 35 46 77 83 36 39 85 19 10 489
2003 17 10 9 33 78 46 61 16 42 42 19 16 389
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8.3 PREDKOŚĆ I KIERUNKI WIATRU
Na klimat omawianego terenu duży wpływ mają czynniki cyrkulacyjne powietrza. Dociera 
tu z zachodu powietrze polarno-morskie, polarno-kontynentalne z północnego wschodu, 
arktyczne napływające z północy, zwrotnikowo-morskie i zwrotnikowo kontynentalne. 
Ze względu na topografię terenu gminy, siła wiatrów jest zróżnicowana, na wysoczyznach 
występują silniejsze wiatry, na terenach nizinnych słabsze. Poniżej (tab. 9, 10, 11, ryc. 11, 
12) przedstawione są kierunki i prędkości wiatrów panujących na składowisku popiołów 
w miejscowości Pióry, wartości te mogą być nieco inne dla terenów zabudowanych.

Tab. 9. Średnie 24-godzinne wartości prędkości i kierunku wiatrów w poszczególnych miesiącach 2005 roku.  
Dane ze stacji meteorologicznej w Piórach.

Miesiąc Kierunek (azymut) Prędkość (m/s)

Styczeń 165,08 2,09
Luty 130,66 1,73

Marzec 179,27 2,03
Kwiecień 183,71 1,69

Maj 179,93 1,35
Czerwiec 215,51 1,22

Lipiec 151,77 1,03
Sierpień 166,85 0,56
Wrzesień 146,91 0,86

Październik 164,10 1,28

Kierunki
wiatrów

Średnie kierunki
wiatrów w %

N -
NE 1,8 %

E 10,7 %
SE 22,0 %
S 28,3 %

SW 20,8 %

W 5,7 %

NW 0,6 %

Cisze 3,1 %

Tab. 10. Średni procentowy udział kierunki wiatrów 
w okresie od stycznia do października w 2005 roku.

Ryc. 11. Średni procentowy rozkład kierunku wiatrów 
w okresie od stycznia do października w 2005 roku.
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Kierunki
wiatrów

Średnie prędkości
wiatrów w m/s

N -
NE 2,0 %

E 1,4 %
SE 1,2 %
S 1,6 %

SW 1,7 %

W 2,4 %

NW 1,8 %

Cisze 0,3 %

Tab. 11. Średni procentowy udział prędkości wiatrów 
w okresie od stycznia do października w 2005 roku.

Ryc. 12. Średni procentowy rozkład prędkości wiatrów 
w okresie od stycznia do października w 2005 roku.

8.4 ZACHMURZENIE I USŁONECZNIENIE
Wartość średniego rocznego usłonecznienia rzeczywistego, czyli rzeczywistego oddzia-
ływania słońca, które jest zazwyczaj krótsze od możliwego w skutek zachmurzenia sięga 
prawie 1 800 godz./rok. Średnie usłonecznienie dobowe wynosi 5 – 6 godzin, latem jest 
dłuższe 9 godzin, a najkrótsze zimą 2 – 3 godziny. Wielkość usłonecznienie zależy nie tylko 
od położenia geograficznego, ale także od temperatury, zachmurzenia i zanieczyszczenia 
powietrza (Okołowicz 1969).

Średnie roczne zachmurzenie na terenie gminy jest mało zróżnicowane. Najmniej za-
chmurzone niebo notuje się w miesiącach letnich, wtedy zachmurzenie wacha się w granicach 
50 – 55%. Danuta Martyn (2000) definiuje dni pogodne jako dni ze średnim zachmurzeniem 
poniżej 20%, dni pochmurne jako te podczas, których średnie zachmurzenie jest większe 
od 80%. Zachmurzenie, czyli stopień pokrycia nieba przez chmury określany jest również 
w skali od 0 do 8 (8 oznacza pełne zachmurzenia, 0 – brak zachmurzenie). Na omawianym 
obszarze wynosi ono średniorocznie 4,5 – 5 co stanowi niewielki wskaźnik w skali kraju. 
Ilość dni zachmurzonych w roku wynosi 148, pogodnych 43.

Porównując wielkość czynników wpływających na klimat takich jak: wysokość opadów 
atmosferycznych i temperaturę zaobserwowanych na terenie gminy Połaniec, oraz przebieg 
izohietów (linie łączące punkty na mapie o takich samych wielkościach opadów) i izoterm 
(linie łączące punkty na mapie o takich samych temperaturach) w Atlasie Hydrologicznym 
Polski (1987) zauważamy podobieństwo. Niewielkie zmiany mogą być spowodowane czasem 
obserwacji w przypadku Atlasu jest to średnia roczna z wielolecia, a dane przedstawione 
w pracy dotyczą 2005 roku.
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9.0 WARUNKI WODNE
Obszar zajmowany przez gminę Połaniec stanowi rejon, w którym użytkowe poziomy wód 
podziemnych występują w obrębie piętra czwartorzędowego. Czwartorzęd tworzą tu osady 
holoceńskie i plejstoceńskie. Utwory holoceńskie, zalegają na dnie dolin rzecznych jako 
osady mad, piasków rzecznych i torfów. Utwory plejstoceńskie to osady piasków rzecznych, 
wydmowych, lodowcowych z głazami, gliny zwałowe i lessy (Bielecki 2005). Miąższość tych 
utworów jest różna, większa z nieckach rzek, mniejsza na wzniesieniach. Warstwy wodono-
śne stanowią osady rzeczne takie jak piaski i żwiry pokrywające ilasto-mułowcowe osady 
trzeciorzędu (iły krakowieckie). Wodonośność utworów czwartorzędowych uzależniona 
jest od ich miąższości, która zależy głównie od morfologii stropu podłoża mioceńskiego. 
Potencjalna wydajność studni wynosi 10 – 30 m3/h stwierdzono ją na obszarach pradoliny 
Wisły i lokalnie w dolinie rzeki Wschodniej i Czarnej. Natomiast na obszarach płytkiego 
występowania utworów miocenu wydajności studni nie przekraczają 10m3/h. Teren gmi-
ny jest obszarem o niskiej wodonośności, który nie odpowiada kryteriom użytkowym 
(ryc. 13). Użytkowy poziom wodonośny występuje w piaszczysto - żwirowych osadach 
rzecznych doliny Wisły i jej dopływu - Kanału Strumień. Swobodne zwierciadło wody 
występuje na głębokości do 5 m poniżej powierzchni terenu. Miąższość wodonośnych 
osadów czwartorzędowych wynosi 5 – 10 m. Większą miąższość w przedziale 10 – 20 m 
stwierdzono tylko w dolinie Wisły (na północ od jej obecnego koryta). Miąższość osadów 
wodonośnych w dolinie rzeki Wschodniej osiąga od 5 do 20 m. Wody te występują w prze-
stworkach czwartorzędowych osadów piaszczystych. Wydajności potencjalne studni nie 
przekraczają 10 m3/h. Użytkowy poziom wodonośny w dolinie Czarnej stanowią czwarto-
rzędowe piaszczyste osady rzeczne. Swobodne zwierciadło wody kształtuje się na głębokości  
5 – 15 m poniżej powierzchni terenu. Wydajności potencjalne wierconych studni są niskie 
i nie przekraczają 10 m3/h (Walczowski 1972).

Ryc. 13. Obszary niewodonośne i punkty regionalne.

 Opracowano na podstawie: Bieleccy, Staszów 2005



35

9.1 WODY POWIERZCHNIOWE
Sieć rzeczna gminy Połaniec jest bardzo bogata, na tym terenie występują rzeki: Wisła, 
Czarna, Wschodnia oraz mniejszy ciek - Kanał Strumień, oraz liczne mniejsze strumienie, 
kanały melioracyjne i zagłębienia bezodpływowe o charakterze starorzeczy. Główną rzeką 
ziemi połanieckiej jest Wisła (rzeka I rzędu), jej lewobrzeżnym dopływem uchodzącym 
między Winnicą, a Zawadą (zał.2) jest Czarna (rzeka II rzędu), a tej rzeki prawobrzeż-
nym dopływem jest Wschodnia (rzeka III rzędu), która wpada do Czarnej na wysokości 
Połańca przy ulicy Zrębińskiej. Rzeka Czarna ma długość 71 km (11,2 km na terenie gminy 
Połaniec) i płynie przez siedem gmin województwa świętokrzyskiego, jej średni roczny prze-
pływ z wielolecia to około 7 m3/s. Uchodzi ona do Wisły na 221 km tej rzeki na wysokości  
154,7 m n.p.m. Na terenie gminy na rzece występuję trzy mosty drogowe (fot. 6) oraz kilka 
mniejszych kładek. Jest ona obwałowana lewostronnie na odcinku od Łęgu do Rudnik 
i prawostronnie od Winnicy do Połańca. Rzeka Wschodnia to największy dopływ Czarnej, 
do której uchodzi na wysokości 160,3 m n.p.m., wielkość powierzchni zlewni to 630,3 km2, 
a średni roczny przepływ z wielolecia kształtuje się na około 3 m3/s. Długość tego cieku 
wynosi 48,5 km w tym 5,5 km na terenie gminy. Obie te rzeki posiadają gęstą sieć meliora-
cyjną. Przy południowo-zachodniej granicy gminy w miejscowości Kamieniec w malow-
niczej okolicy wśród lasów położone są stawy hodowlane – Sieragi (zał. 2). Zajmują one 
powierzchnię ponad 100 ha, obrzeża stawów są miejscem siedliska ptactwa i drobniejszej 
zwierzyny. Kolejnym ważnym zbiornikiem wodnym jest zbiornik retencyjny o powierzchni 
2,6 ha lustra wody znajdujący się przy ujściu Wschodniej do Czarnej. Rzeka Wschodnia 
uchodzi to Czarnej kanałem młyńskim i tzw. kanałem ulgi (Bieleccy 2005). Ujście to jest 
regulowane przy pomocy jazu (fot. 7). Kanał strumień wpada do Wisły około 3,5 km od ujścia 
Czarnej do Wisły w miejscowości Rybitwy. Strumień ten płynie w szerokiej polodowcowej 
dolinie, ukształtowanej równolegle do Wisły. Ma długość około 34 km (4 km na terenie 
gminy Połaniec), powierzchnia zlewni wynosi około 312 km2 (Machulak 2001).

Fot. 6. Most nad rzeką Czarną w Połańcu, fot. własna.
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Fot. 7. Jaz na Wschodniej w Połańcu, fot. własna.

9.2 WODY PODZIEMNE
Na występowanie wód podziemnych wpływa ukształtowanie terenu, budowa geologiczna, 
wielkość opadów atmosferycznych oraz rozmieszczenie i gęstość sieci rzecznej. Zmienność 
tych czynników powoduje zróżnicowanie w zasobności i możliwości wykorzystania wód 
podziemnych. Występowanie wód podziemnych pierwszego poziomu przedstawione jest 
na załączniku 7.

Obszar pierwszego poziomu wód podziemnych kształtujący się na głębokości 0 – 2m 
występuje w dnach dolin rzecznych, wąwozów i parowów oraz sporadycznie na płaskowyżach. 
Zajmuje on znaczną powierzchnie na terenie gminy, zasoby tych wód wiążą się z podłożem 
ilastym, które było kilkakrotnie erodowane i zasypywane w okresie neogenu. Kolejny poziom 
wód podziemnych występuje od 2 do 10 m obejmuje rozległy obszar gminy. Poziom ten 
obejmuje tarasy z okresu zlodowacenia północnopolskiego, a także obszary na wierzcho-
winach, które mają dużą pojemność wodną na skutek spłaszczania się nieprzepuszczalnej 
powierzchni ilastej ze stropem skał nieprzepuszczalnych. Tereny pierwszego poziomu wód 
podziemnych na głębokości 5 – 10 m występują w piaskach i żwirach na podłożu ilastym. 
Natomiast poziom wody od 10 do 20 m głębokości wiąże się z występowaniem żwirów 
z głazami utworzonymi z rozmytej moreny zlodowacenia południowopolskiego z nakładem 
lessów i moreny, zlodowacenia środkowopolskiego. Poziom ten występuje w dwóch miej-
scach na terenie gminy, w okolicach Kraśnika i pomiędzy Połańcem, a Rybitwami. Do ob-
szaru występowania pierwszego poziomu wód głębinowych poniżej 20 m zostały zaliczone 
tereny z odsłaniającymi się na powierzchni osadami nieprzepuszczalnymi. Na zboczach 
dolin występują lokalnie wody płytkie 0 – 0,5 m od powierzchni tereny. Wyciekają one 
z piasków, a po wypłynięciu z pokrywy ilastej nie wsiąkają, tylko spływają po nachylonej 
powierzchni. W takich miejscach powstają często mokradła i torfowiska. Między innymi 
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obszar występowanie takich płytkich wód jest zlokalizowany przy ulicy Zrębińskiej, gdzie 
wyciekająca woda spowodowała podtopienie i zawilgocenia nowo wybudowanych domków 
jednorodzinnych. Na terenach tych woda opadowa nie wsiąka, ale spływa po powierzchni. 
Tereny z możliwością okresowego występowanie wód powierzchniowych zostały wydzie-
lone w miejscach o urozmaiconej rzeźbie pokrytej utworami nieprzepuszczalnymi. Duże 
ilości wody zbierają się tam w okresie wiosennych roztopów i ulew. Budowa omawianego 
terenu nie sprzyja koncentrowaniu się wód podziemnych i wypływaniu ich na powierzchnię. 
Występuje tu niewiele źródeł min. w Kraśniku, Żapniowie - na lewym zboczu doliny Wisły. 
Znacznie więcej jest wycieków wodnych, które ściśle wiążą się z występowaniem i ułoże-
niem nieprzepuszczalnych osadów stanowiących spąg utworów przepuszczalnych. Woda 
spływająca w piaskach po nieprzepuszczalnym podłożu na załamaniach zboczy wycieka, 
nawadniając znaczne powierzchnie. Takie wycieki licznie występują na prawym zboczy 
doliny rzeki Czarnej (Walczowski 1972).

Wyżej przedstawione poziomy wód podziemnych są ściśle powiązane z gęstością sieci 
rzecznej badanej jednostki. Liczne rzeki, kanały i strumienie na terenie gminy Połaniec 
wpływają na głębokość występowania wód podziemnych. Największą powierzchnię gminy 
zajmują poziomy wodonośne od 0 do 2 m i od 2 do 5 m poniżej terenu, są one zlokalizowane 
wzdłuż cieków i na obszarach nizinnych (zał.7).

9.3 STAN CZYSTOŚCI WÓD
Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i in-
nymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Zasadniczymi 
przyczynami pojawienia się tych substancji są ścieki komunalne, przemysłowe, zanieczyszcze-
nia obszarowe, wody deszczowe oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Pobór wody i emisja 
ścieków na terenie gminy Połaniec przedstawia poniższa tabela (Bieleccy 2005).

Tab. 12. Pobór wody i emisja ścieków w gminie Połaniec.

Nazwa 
zakładu

Woda pobrana z ujęć 
zakładu

 (w tys. m3)
1) podziemna

2) powierzchniowa

Odbiornik 
ścieków

Ścieki odprowadzone (w tys. m3/rok)
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Elektrownia 
w Połańcu

206
1120265

Wisła 
grunt

1120356
51 571 571 - -

PGKiM 
Połaniec

36
-

Czarna 407 407 407 - -

Oceną stanu czystości wód powierzchniowych obowiązującą do 11 lutego 2004 roku 
jest trzystopniowa klasyfikacja czystości wód i wody pozaklasowe. Woda I klasy czystości 
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nadaje się do picia, klasy II do hodowli zwierząt, III do nawadniania upraw, klasa n.o.n.-
wody nie nadające się do picia. Klasy czystości wód na terenie gminy są prezentowane 
na poniższych rycinach w oparciu o wyniki monitoringu stanu czystości rzek 2003 roku. 
Od 11 lutego 2004 według Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska obowiązuje 
pięciostopniowa klasyfikacja stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Ocenę jakości wód przygotowuje się na podstawie wskaźników fizyko-chemicznych i bak-
teriologicznych (ryc. 15 i 16). W 2003 roku w ocenie fizyko-chemicznej badanych rzek gminy 
Połaniec stwierdzono wody klasy III i odcinek rzeki Czarnej zaliczony do wód pozaklasowych. 
W ocenie ogólnej rzeka Wschodnia i Czarna uzyskała dużo lepsze wyniki w roku 2003 niż 
w latach ubiegłych (tab. 13, 14). Odnotowano poprawę jakości wód zarówno we wskaźnikach 
fizyko-chemicznych jak i bakteriologicznych. Wśród wskaźników decydujących o stopniu 
zanieczyszczenia fizyko-chemicznego rzek dominowały: azotyny, fosfor ogólny, fosforany, 
zawiesina, mangan, odczyn pH, ChZT-Cr i ChZT-Mn. Pod względem bakteriologicznym 
II klasę czystości uzyskał niewielki odcinek rzeki Wschodniej od ujęcia wody pitnej przy 
ulicy Zrębińskej do ujścia tej rzeki do Czarnej, która natomiast prowadzi wody pozaskalowe, 
aż do wysokości oczyszczalni ścieków. Dalej wody tej rzeki osiągają klasę III, tak jak pozostały 
odcinek rzeki Wschodniej znajdujący się w obrębie gminy. Wskaźnikiem wykazującym zanie-
czyszczenia bakteriologiczne i decydującym o klasyfikacji wody jest wskaźnikiem miana Coli 
typu kałowego. Ogólną klasyfikację rzek gminy Połaniec prezentuje rycina 14.

Ryc. 15. Stan czystości rzek gminy Połaniec w roku 2003. 
Klasyfikacja fizyko-chemiczna.

Opracowano na podstawie: Stan środowiska 
województwa świętokrzyskiego w roku 2003.

Ryc. 14. Stan czystości rzek gminy 
Połaniec w roku 2003. Klasyfikacja 

ogólna.
Opracowano na podstawie: 

Stan środowiska województwa 
świętokrzyskiego w roku 2003.

Ryc. 16. Stan czystości rzek gminy Połaniec w roku 2003. 
Klasyfikacja bakteriologiczna.

Opracowano na podstawie: Stan środowiska 
województwa świętokrzyskiego w roku 2003.



39

Ryc. 17. Zmiany stężeń wskaźników zanieczyszczenia rzeki Wschodniej (punkt pomiarowo-kontrolny w Zrębinie).

Tab. 13. Zmiany stanu czystości wód rzeki Wschodniej w latach 1999 – 2003.

Rok badań Długość badanej rzeki
Udział długości rzeki w poszczególnych klasach czystości według oceny 

ogólnej
I II III non

km km km km km %
1999 48,5 - - 27,7 20,8 42,9
2000 48,5 - - 12,4 36,1 74,4
2001 48,5 - - 0,5 48,0 99,0
2002 48,5 - - 2,2 46,3 95,5
2003 48,5 - - 35,2 13,3 27,4

Ryc. 18. Zmiany stężeń wskaźników zanieczyszczenia rzeki Czarnej (punkt pomiarowo-kontrolny w Połańcu).

Tab. 14. Zmiany stanu czystości wód rzeki Czarnej w latach 1999 – 2003.

Rok badań Długość badanej rzeki
Udział długości rzeki w poszczególnych klasach czystości według 

oceny ogólnej
I II III non

km km km km km %
1999 61,0 - - 40,2 20,8 34,1
2000 61,0 - - 40,2 20,8 34,1
2001 61,0 - - 40,2 20,8 34,1
2002 61,0 - - 15,9 45,1 73,9
2003 61,0 - - 45,0 16,0 26,2
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O zanieczyszczeniu wód podziemnych mówimy wtedy, gdy następuje niekorzystna 
zmiana ich cech fizycznych, chemicznych lub bakteriologicznych. W gminie Połaniec istnieje 
jeden punkt regionalnej sieci monitoringu jakości wód podziemnych, który jest zlokalizo-
wany w Tursku Małym (ryc. 19), jest to studnia wiercona, głębinowa o głębokości filtra  
11,8 – 15,8 m. Według badań przeprowadzonych w roku 2003 w ramach monitoringu 
jakości zwykłych wód podziemnych województwa świętokrzyskiego wody występujące 
tu w utworach czwartorzędowych uzyskały III klasę czystości, zostały przekroczone dopusz-
czalne zawartość żelaza i manganu (dane-Stan środowiska województwa świętokrzyskiego 
w roku 2003).

Na obszarze gminy znajdują się dwa ujęcia wody powierzchniowej i jedno wody pod-
ziemnej wyżej omówione, które jest użytkowane przez elektrownie im. Tadeusza Kościuszki 
w Połańcu. Pozostałe ujęcia znajdują się na rzece Wschodniej (ujęcie pitnej wody dla gminy) 
i Wiśle (ujęcie wody dla elektrowni w Połańcu) (ryc. 19). Na omawianym terenie występuje 
oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 1998 roku. Jest ona oczyszczalnią mechaniczno-
biologiczną z gospodarką osadami o przepustowości do 15000 m3/d.

10. ŚWIAT ROŚLINNY I ZWIERZĘCY
Gmina Połaniec jest gminą o charakterze miejsko-rolniczym, w związku z tym teren ten sprzyja 
istnieniu bogatego świata roślinnego i zwierzęcego. Wpływają na to również min. warunki 
klimatyczne, wodne i glebowe. Świat roślinny i zwierzęcy jest układem dynamicznym, jego 
dzisiejszy stan jest aktualnym etapem jego rozwoju. Dzisiejszy świat ożywiony gminy Połaniec 
jest kształtowany zarówno przez warunki środowiska fizyczno-geograficznego, a także rezultatem 
wpływów wynikających z społeczno-gospodarczej działalności człowieka (Matuszkiewicz 1993). 
Współczesny skład flory i fauny gminy ustalił się w wyniku zmian w okresie polodowcowym.

10.1 FLORA
Flora to ogół gatunków roślin występujących na powierzchni Ziemi i współtworzących bios-

ferę (Starkel 1999). Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej wyróżnia się trzy jednostki: 
krainę, dzielnicę i mezoregion. Omawiana gmina leży (według Tramplera) w Krainie VI. 
Małopolskiej, północna część tego terenu w Dzielnicy VI.9 Środkowopolskiej w mezoregionie 
VI.9c Niecki Połanieckiej, południowa natomiast w Dzielnicy VI.10 Niziny Sandomierskiej 
w mezoregionie VI.10a Niziny Nadwiślańskiej (ryc. 20).

Ryc. 19. Wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych 
i oczyszczalnia ścieków w gminie Połaniec.

Opracowano na podstawie: Bieleccy, Staszów 2005.
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Najbardziej naturalną formację przyrodniczą stanowią użytki leśne i zadrzewione (20% 
ogólnej powierzchni gminy, około 1500 ha), składające się w większości z drzewostanów 
iglastych (sosna zwyczajna (fot. 8), czarna, jodła, modrzew, świerk) i w mniejszości z gatun-
ków liściastych (dąb, buk, brzoza (fot. 9), grab, klon, lipa, jesion, olcha). Do szaty roślinnej 
ekosystemu leśnego prócz drzew należą krzewy i rośliny runa. Z krzewów występuje min. 
jałowiec, czeremcha, kruszyna, kalina, bez czarny, głóg, trzmielina, a runo leśne stanowi min. 
czarna jagoda, borówka, jeżyny, maliny i grzyby. Do zbiorowisk roślinnych należą również 
z bogata florą łąki, pastwiska, sady i pola uprawne.

Ryc. 20. Podział przyrodniczo-leśny gminy 
Połaniec.

Opracowano na podstawie: Bieleccy,  
Staszów 2005.

Fot. 8. Las sosnowy, fot. własna. Fot. 9. Brzoza, fot. własna.

10.2 Fauna
Fauna to ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze(Starkel 
1999). Według regionalizacji zoogeograficznej gmina Połaniec położona jest w Krainie 
Południowobałtyckiej, Dzielnicy Bałtyckiej (według Jakubowskiego).

Świat zwierząt związany jest z występującą na danym obszarze roślinnością. Ze zwierząt 
dziko żyjących występują: sarny, jelenie, dziki, zające, lisy z mniejszych min. jeże, nietoperze, 
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kuny. Najłatwiejsze do zauważenia są ptaki, gdzie najliczniej występują wróblowate: wró-
ble, gile, sroki, szpaki. N otwartych przestrzeniach występują bociany, rybitwy, bażanty 
i kuropatwy. Najwięcej ptaków wodnych można obserwować nad Wisłą i stawami rybnymi 
w Sieragach, żyją tam kurki wodne, łabędzie, dzikie kaczki, czaple (fot. 10). W wodach 
na terenie gminy można złowić min. karpia, leszcza, sandacza, węgorza, szczupaka. Licznie 
występują płazy i gady wśród których można wyróżnić zaskrońca, żmiję, padalca, jaszczurkę, 
ropuchę zwyczajną (fot. 11), zieloną i paskówkę.

Fot. 10. Czapla, fot. Internet. Fot. 11. Ropucha zwyczajna, fot. Internet.

10.3 CHRONIONE OBSZARY I OBIEKTY PRZYRODY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ
Na terenie gminy znajduje się częściowy, leśny rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie” 
(ryc. 21). Rezerwat w znaczeniu przyrodniczym to teren o szczególnych wartościach przy-
rodniczych bądź krajoznawczych. Jest jedną z form ochrony przyrody, która ma na celu 
zachowanie przyrody w stanie pierwotnym lub ochronę znajdujących się tam rzadkich 
okazów fauny lub flory, czy osobliwych zjawisk geologicznych. Wyróżnia się rezerwaty ścisłe, 
gdzie chroniona jest cała przyroda i częściowe, gdzie chronione są tylko niektóre składniki 
przyrody, a czynności gospodarcze są w odpowiedni sposób ograniczone (Wolski 2002).

Ryc. 21. Lokalizacja rezerwatu przyrody w gminie Połaniec.
Opracowano na podstawie: Bieleccy, Staszów 2005.
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Rezerwat „Zamczysko Turskie” został utworzony w roku 1979, zajmuje powierzch-
nię 2,45 ha na niewielkim, pagórkowatym wzniesieniu. Jest to rezerwat częściowy, 
w którym ochronę objęto rzadko spotykany starodrzew lipy (lipy szerokolistne) 
(fot. 12) z grabem zwyczajnym i wiązem. Teren, na którym rośnie to zbiorowisko 
charakteryzuje się dużą wilgotnością, a w obniżeniach gdzie wilgotność jest większa 
rośnie wiąz szypułkowy i gęste zarośla. Na obszarze rezerwatu występuje także brzo-
za brodawkowata, grab i buk zwyczajny. W rezerwacie dominują lasy nad niewielką, 
trawiastą polaną śródleśną. Runo leśne jest bujne i bogate gatunkowo, rośnie tu min. 
podagrycznik właściwy, zdrojówka rutewkowata, starzec gajowy, kuklik pospolity, 
czyściec leśny. W rezerwacie stwierdzono występowanie 9 gatunków drzew, 11 gatun-
ków krzewów, 75 gatunków roślin zielnych oraz 11 gatunków mszaków. Drzewostan 
stanowi głównie sosna, lipa i grab, pojedynczo występuje wiąz górski i dąb. Nazwa 
rezerwatu pochodzi od pozostałości fortyfikacji w postaci ziemnych wałów obronnych 
o kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczonych regularnym obniżeniem w kształcie 
fosy (fot. 13). Wały te związane są ze wczesnym osadnictwem na tych terenach, się-
gającym XVI wieku (Grdeń 1998).

Fot. 12. Starodrzew lipy w rezerwacie przyrody 
„Zamczysko Turskie”, fot. A. Komorowski

Fot. 13. Rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie”, 
fot. A. Komorowski
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Na terenie gminy znajdują się również pomniki przyrody. Pomnikami przyrody nazywane 
są pojedyncze obiekty lub skupiska przyrody ożywionej i nieożywionej o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Odznaczają się one 
indywidualnymi, wyróżniającymi je cechami np. dużymi rozmiarami, sędziwością (Wolski 
2002). Z obiektów przyrody ożywionej w miejscowości Ruszcza w parku podworskim rosną: 
dwa dęby szypułokwate, grab i klon pospolity, dwie lipy szerokolistne, wszystkie te drzewa 
wyróżniają się dużymi rozmiarami zarówno w obwodzie jak wysokości. Prócz tych obiektów 
znajduje się tam również osiem dębów szypułkowatych liczących około 500 lat oraz jeden 
dąb szypułkowaty „Kościuszko” liczący około 700 lat, przed którym prawdopodobnie odpo-
czywał Tadeusz Kościuszko 5 maja 1974. W Połańcu rośnie kilka wiązów szypułkowatych, 
które stanowią pomniki przyrody. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą 
min. głazy narzutowe, jeden z takich głazów o obwodzie 266cm. znajduje się przed szkołą 
podstawową w Połańcu(Bieleccy 2005).

11. WPŁYW ELEKTROWNI POŁANIEC NA STAN ŚRODOWISKA
Decyzję o powstaniu elektrowni w Połańcu podjęto w 1971 roku, a budowę rozpoczęto 
w 1973 roku. Pierwotnie planowano budowę elektrowni w Osieku, ale po odkryciu tam 
bogatych złóż siarki podjęto decyzję o lokalizacji w Połańcu. Przyczyn lokalizacji tego zakładu 
właśnie w tym miejscu było wiele, min. zapotrzebowanie na źródła energii w południowo-
wschodniej części kraju, usytuowanie nad Wisłą ze względu na pobór znacznych ilości 
wody przez elektrownię, dogodna komunikacja dla dostawy paliwa opałowego i przesyłania 
energii i podgrzanej wody do pobliskich miast, budowa na glebach najniższych klas o małej 
przydatności rolniczej, słabo zalesionym terenie i z ograniczoną budową. Również znaczenie 
miała możliwość rozbudowy obiektu w późniejszych latach i usytuowanie zakładu w miejscu 
dogodnych warunków demograficznych dla uzyskania siły roboczej.

Elektrownia Połaniec im. Tadeusza Kościuszki uzyskuje moc produkowanej energii 
1800 MW (8 bloków po 225 MW), co daje jej piątą pozycję w kraju. Jej udział w całości mocy 
elektrycznej zainstalowanej w Polsce wynosi 5,5% (Internet: www.electrabel). Rozpoczynająca 
pracę elektrownia spełniła wszystkie ówczesne oczekiwania ekologiczne z odsiarczaniem 
i odazotowaniem spalin włącznie, jak też bardzo dobrymi urządzeniami odpylającymi, 

Fot. 14. Elektrownia Połaniec, fot. A. Komorowski Fot. 15. Elektrownia Połaniec, fot. własna.
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ograniczeniem hałasu, ochroną wód i unieszkodliwianiem ścieków (materiały z Internetu: 
www.retsat). Elektrownie cieplne są źródłem 27% zanieczyszczeń antropogenicznych na świe-
cie. Zanieczyszczenie antropogeniczne to takie, które są następstwem działalności człowie-
ka. Poprzez modernizację zakładu w celu dostosowania produkcji do międzynarodowych 
wymagań w zakresie ochrony środowiska, a także stosowanie węgla o mniejszej zawartości 
siarki do spalania i biomasy, elektrownia znacznie zmniejszyła emisję zanieczyszczeń.

Elektrownia na stałe wpisała się w krajobraz regionu. Z oddali widnieją kominy, które 
dzięki zastosowaniu filtrów coraz mniej zanieczyszczają powietrze, a obszar zajmowany 
przez elektrownie jest doskonale widoczny na zdjęciu satelitarnym (fot. 15, 16).

Fot. 16. Zdjęcie satelitarne gminy Połaniec.

11.1 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
Wielkość zanieczyszczenia powietrza uzależniona jest od szeregu czynników takich jak 
rodzaj i wielkość spalania paliw, stosowanie elektrofiltrów, instalacji odsiarczania spalin. 
W ostatnich latach elektrownia dokonała wiele posunięć, mających na celu zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń min. przez budowę instalacji odsiarczania spalin, podniesienie efektyw-
ność pracy bloków energetycznych oraz stosowanie paliw o małej zawartości siarki. Istotne 
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znaczenie na wpływ zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na środowisko ma wysokość 
źródła emisji. Zanieczyszczenia emitowane na znacznej wysokości podlegają wymieszaniu 
w atmosferze i transportowi na dalekie odległości, a więc ich wpływ na zanieczyszczenie 
lokalne jest mniejszy. Kominy elektrowni Połaniec mają wysokość 250 m i są one zaliczane 
do wysokich źródeł emisji (wysokość kominów powyżej 100m) ( Juda-Rezler 2000).

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego nazywamy wprowadzeniem substancji 
stałych, ciekłych i gazowych, w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, 
klimat, przyrodę żywą, wody, gleby lub spowodować inne szkody w środowisku. Różnorodne 
skutki mogące wyniknąć z obecności zanieczyszczeń związane są z ich rodzajem i stężeniem. 
Elektrownia jest punktowym emitorem zanieczyszczeń, emitująca pyły, dwutlenek siarki, 
tlenek azotu, tlenek węgla oraz metale ciężkie (tab. 15, ryc. 22). Wszystkie te zanieczyszczenia 
działają niekorzystnie na środowisko przyrodnicze. Zanieczyszczenia powietrza są wchła-
niane przez ludzi głównie w trakcie oddychania, przyczyniają się do powstawania schorzeń 
układu oddechowego takie jak bronchit, astma, rozedma płucna, choroby układu krążenia 
i alergii. Działają one również niekorzystnie na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, 
transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają gleby i wody, zwiększają kwasowość wody pitnej 
co powoduje wzrost zawartości ołowiu, miedzi, cynku, glinu, kadmu w wodzie dostarczanej 
do instalacji rurociągowej. W skali globalnej zanieczyszczenia mają wpływ na zmiany klima-
tyczne, powodują korozje metali i materiałów budowlanych ( Juda-Rezler 2000).

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wielkości i rodzaju emisji zanieczyszczeń wy-
prowadzanych z elektrowni Połaniec na przestrzeni dziesięciolecia, została ona również 
przedstawiona graficznie. Analizując poniższe przedstawienie wyraźnie obrazuje się znaczny 
spadek wszystkich zanieczyszczeń.

Tab. 15. Zestawienie wartości zanieczyszczeń emitowanych przez Elektrownię Połaniec w latach 1995 – 2004.  
(Dane z elektrowni).

Rok Emisja SO2

Mg
Emisja NO2

Mg
Emisja Pyłu

Mg
Emisja CO

Mg
Emisja CO2

Mg
Emisja Fluoru

Mg

1995 64608 15366 11090 423 6527919 57
1996 75105 15177 7407 493 6438251 57
1997 74010 10931 7487 268 6488691 58
1998 65092 10970 5200 329 6165596 53
1999 40663 11696 2397 195 6269137 45
2000 41405 12503 3437 199 6514566 63
2001 38969 12455 1388 357 6441108 49
2002 37157 11727 1759 239 6149124 51
2003 30602 11979 1889 187 6593959 50
2004 24383 11266 1614 343 5678281 41
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Ryc. 22. Wartości zanieczyszczeń emitowanych przez Elektrownię Połaniec w latach 1995 – 2004.

11.2 WODY
W elektrowni cieplnej woda wykorzystywana jest do schładzania urządzeń, skraplania pary 
w procesie wytwarzania energii elektrycznej, uzupełniania strat w obiegu parowo-wod-
nym oraz do czynności sanitarnych, bytowo-gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej. 
Elektrownia Połaniec posiada otwarty układ chłodzenia. Obieg otwarty polega na jedno-
krotnym użyciu wody pobranej z rzeki. Podgrzana woda schładzana jest poprzez rozbryzg, 
a następnie zrzucana bezpośrednio do rzeki Wisły (fot. 17).

Fot. 17. System otwartego schładzanie wody. Elektrownia Połaniec, fot. strona internetowa UMiG.
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11.2.1 ZMIANY FIZYCZNE I CHEMICZNE WÓD PRZY OTWARTYM OBIEGU 
CHŁODZENIA
Ochładzanie wody podgrzanej wpływa na bilans wody w przyrodzie, oddziałuje na środowi-
sko, wprowadzając zmiany w ekosystemie rzeki. Zmienia się biotop i biocenoza środowiska 
wodnego. Biotop to nieorganiczna część ekosystemu, pod wpływem zrzucanej wody może 
ulec zmianie: temperatura wody, gęstość i lepkość wody, zawartość rozpuszczonych gazów 
(O, CO2), zawartość substancji rozpuszczonych. W warunkach naturalnych temperatura 
wody zmienia się pod wpływem warunków meteorologicznych w ciągu roku, miesiąca i doby, 
proces ten został zaburzony przez dostarczanie się do cieku wód podgrzanych. Strefa chło-
dzenia obejmuje 90 – 95% długości rzeki znajdującej się pod wpływam wody podgrzanej 
w elektrowni, na tym odcinku zanika różnica temperatur, a pozioma wykazuje małe zmiany. 
W głębszych odcinkach rzeki i znajdujących się bliżej strefy zrzutu woda uzyskuje wyższe 
temperatury (ryc. 23). Zależna od temperatury jest gęstość i lepkość wody, wpływa ona min. 
na strugowy przepływ ciepłej i zimnej wody oraz jej mieszanie. Rozpuszczony w wodzie tlen 
umożliwia życie organizmów. Jego nasycenie w wodzie zależy od temperatury, im wyższe 
tym szybsze utlenianie substancji organicznej (samooczyszczanie się wody). Pozytywnym 
skutkiem zrzutu wody jest lepsze natlenienie wody w rzece, co znacznie przyspiesza proces 
samooczyszczenia Wisły. Również nasycenie wody dwutlenkiem węgla zależy od tempe-
ratury. Jego wzrost w wodzie powoduje wytrącanie się węglanu wapnia i jego osadzanie 
na dnie, a także wzmożony rozwój fitoplanktonu (roślinny składnik planktonu). Przed od-
prowadzeniem do wód powierzchniowych ścieków z elektrowni są one oczyszczane z metali 
ciężkich i zawiesin w nowoczesnej chemiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Pozwala 
to na uzyskanie stężeń metali ciężkich w odprowadzanej wodzie na poziomie spełniającym 
wymagania norm jakość (Przekwas 1994).

Ochładzanie się wody w rzece wzdłuż jej biegu.
Rozkład temp. Wody w korycie rzeki, w odległości 400 m (strefa mieszania) i 2200 m  

(strefa chłodzenia) od ujścia kanału wody podgrzanej.
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11.2.2 WPŁYW WÓD PODGRZANYCH NA WARUNKI ŻYCIA FLORY I FAUNY
Spośród organizmów żywych żyjących w wodach wyróżnia się organizmy wyższe zwierzęce 
(ryby, skorupiaki, mięczaki) i roślinne oraz organizmy niższe tworzące zawiesinę (plankton). 
Użytkowanie wody przez elektrownię wpływa na organizmy żywe w sposób bezpośredni 
gdy przepływają one wraz z wodą przez urządzenia obiegu chłodzącego, oraz w sposób po-
średni gdy znajdują się w podgrzanych wodach rzeki. Organizmy żywe przepływające przez 
urządzenia chłodzące są narażone na uszkodzenia, działanie chemiczne oraz szok termiczny 
spowodowany nagłymi zmianami temperatury w skraplaczu (wzrost temp. o 8 – 14°C) i rzece 
(spadek o 3 – 6°C). Ryby odgrywają znaczną rolę w zachowaniu biologicznej równowagi 
w ekosystemie, a ich ochrona przed niekorzystnym wpływem podgrzanych wód ma rów-
nież znaczenie gospodarcze. Najbardziej narażone na uszkodzenia i śmierć są organizmy 
planktonu i osobniki małe, które nie zostały wychwycone przez specjalne ochronne sita. 
Według badań śmiertelność planktonu spowodowana przepływem przez obieg chłodzący 
wynosi około 12%. Badania przeprowadzone nad wpływem podwyższonych temperatur 
wód Wisły przy elektrowni w Połańcu wykazały przyspieszenie rozwoju i przyrost biomasy 
planktonu o 24% na odcinku około 25 km do zakładu (Przekwas 1994). Szybki rozwój 
i bogatość planktonu wpływa na liczebność i wzrost ryb w okolicach zrzutu wody. Miejsce 
to cieszy się mianem znakomitego łowiska wśród wędkarzy.

11.3 ODPADY
W wyniku wytwarzanie energii przez spalanie węgla powstaje produkt spalania jakim są po-
pioły i żużle nazywane odpadami paleniskowymi. Ilość tych odpadów zależy od jakości 
i kaloryczności paliwa i zawartości w nim popiołu (tab. 16). Część z tych odpadów wyko-
rzystywana jest w energetyce, budownictwie, drogownictwie, do wyrównywanie terenów 
czy nawożenia gleb. Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwuje się wzrost wykorzystania 
opadów powstałych przy Elektrowni Połaniec (ryc. 24). Elektrownia posiada dwa składo-
wiska odpadów przemysłowych „Pióry”, „Tursko”(ryc. 25) (Bieleccy 2005).

Ryc. 23. Wyniki pomiarów hydrotermicznych w Wiśle poniżej Elektrowni Połaniec.  
Źródło: Przekwas M, Warszawa 1994.
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Tab. 16. Składowiska Elektrowni Połaniec. Źródło: Bieleccy, Staszów 2005

Składowisko Charakter składowiska
Powierzchnia 

składowiska w ha
Nagromadzenie 
odpadów w Mg

Powstanie składowiska

„Pióry” pyły z elektrofiltrów, popiół, żużel 90,5 13 911 100 1979
„Tursko” produkty odsiarczanie spalin 8,6 18 020 1998

Ryc. 24. Wykorzystanie gospodarcze odpadów paleniskowych w Elektrowni Połaniec.  
Wykonano na podstawie: Bieleccy, Staszów 2005.

Ryc. 25. Rozmieszczenie składowisk odpadów w gminie Połaniec. Wykonano na podstawie: Bieleccy, Staszów 2005.
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11.3.1 WPŁYW ODPADÓW NA ŚRODOWISKO.
Odpady paleniskowe odłożone na składowiskach wpływają niekorzystnie min. na powie-
trze atmosferyczne, wody i organizmy żywe. Wielkość zanieczyszczenia atmosfery przez 
pylenie składowiska zależy min. od prędkości wiatru, temperatury i wilgotności otoczenia, 
stanu powierzchni składowiska. W celu zmniejszenia pylenia odpadów stosuje się zabiegi 
techniczne i biologiczne. Do technicznych należy min. zraszanie powierzchni pylących 
wodą, granulowanie odpadów paleniskowych, a do biologicznych wykonywanie zabiegów 
agrotechnicznych i uprawa specjalnych roślin (fot. 18). Zabiegi te są wykonywane w zależ-
ności od stanu składowiska i pory roku (Przekwas 1994).

Wielkość negatywnego wpływu odpadów przemysłowych na wody zależy od stężeń, 
zasięgu zanieczyszczeń, bliskości wód powierzchniowych i gruntowych od składowiska, 
a także od warunków podłoża. W celu zmniejszenia pylenia na składowisku „Pióry” stosuje 
się stałą instalację zraszającą, wykorzystane do tego celu wody zostają oczyszczone w zbior-
nikach osadowych (fot. 19). Natomiast na składowisku „Tursko” gromadzony jest czasowo 
gips. By zmniejszyć jego negatywne oddziaływanie na środowisko wierzchnią warstwę 
poddaje się zraszaniu, a odcieki kierowane są do rowów opaskowych. Wody wykorzystane 
w tym procesie są odpowiednio zabezpieczone, aby zanieczyszczone nie dostały się do wód 
powierzchniowych i gruntowych (Przekwas 1994).

Na zdrowie ludzkie szczególnie negatywnie wpływają pyły o średnicy mniejszej niż 3μm. 
Tak małe cząstki pyłu zatrzymują się w drogach oddechowych, może to doprowadzić do nie-
wydolności układu krążenia, zmianami w płucach i wystąpieniem krzemowej pylicy płuc. Prócz 
tych chorób pyły drażnią błony śluzowe oczu i górnych gród oddechowych. Zagrożeniem 
dla zwierząt jest nadmierna kumulacja mikroelementów w organizmach. Badanie przepro-
wadzone na dżdżownicach żyjących w otoczeniu składowiska wykazały silne stężenie metali 
ciężkich, w porównaniu z zwierzętami żyjącymi 400 m od hałdy. Taki sam wpływ składowisko 
ma na roślinność. Pobierają one nadmiar mikroelementów z gleby lub bezpośrednio z pyłów 
osadzonych na liściach. Pyły również zatykają szparki oddechowe roślin, uszkadzają tkanki 
powierzchniowe i ograniczają dostęp światła. Jednak przeprowadzone badanie nie wykazały 
podwyższonych stężeń metali ciężkich w roślinach wyhodowanych w pobliży hałdy od tych 
uprawianych poza zasięgiem wpływu składowiska (Przekwas 1994).

Fot. 18. Składowisko popiołów „Pióry”, fot. własna. Fot. 19. Składowisko odpadów przemysłowych „Pióry”. 
W tle elektrownia, fot. własna.
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12. PODSUMOWANIE

Gmina Połaniec leży w południowo-zachodniej część województwa świętokrzyskiego i połu-
dniowo-wschodniej części powiatu staszowskiego. Pod względem fizyczno-geograficznym za-
chodnia część gminy Połaniec leży w prowincji Wyżyny Polskiej, podprowincji Małopolskiej, 
makroregionie Niecka Nidziańska i mezoregionie Niecka Połaniecka, wschodnia część 
natomiast należy do prowincji Karpat Zachodnich, podprowincji Północnego Podkarpacia, 
makroregionu Kotliny Sandomierskiej i mezoregionu Niziny Nadwiślańskiej. Przez oma-
wiany obszar przebiega droga krajowa, wojewódzka oraz drogi powiatowe i gminne.

Rzeźba terenu gminy Połaniec uzależniona jest od budowy geologicznej i lokalizacji 
struktur tektonicznych. Obszar gminy cechują różnice w urzeźbieniu, występuje tu rzeźba 
lekko falista, równinna i dolinna, która powstała poprzez działalność rzek. Wysokości bez-
względne wahają się od 154,7 m n.p.m. do 191,2 m n.p.m.

Budowa geologiczna jest zróżnicowana zarówno pod względem stratygraficznym jak 
i litologicznym. Powierzchnia pokryta jest utworami czwartorzędowymi, a pod nimi znajdują 
się zdyslokowane pionowo i poziomo utwory trzeciorzędowe. Na terenie gminy wykonano 
szereg otworów wiertniczych, które pozwoliły na dokładne rozpoznanie budowy geologicz-
nej. Przeważają tu wapienie, piaskowce, piaski, iły i gipsy. Wymienione utwory nie różnią się 
od utworów występujących na sąsiednich terenach i są zgodne z osadami zamieszczonymi 
na mapie geologicznej Polski. Na podstawie otworów wiertniczych ustalono przebieg 
wydarzeń tektonicznych. Na tym terenie miały miejsce liczne ruchy górotwórcze, a naj-
starsze rozpoznane dyslokacje w ułożeniu osadów wystąpiły w proterozoiku. Następowały 
tu transgresje i regresje mórz i lodowców, wynurzenia i obniżenia terenu, co przyczyniło 
się do powstania różnorodnego podłoża skalnego.

Występowanie surowców mineralnych ich rodzaj, ilość i jakość zależne są od budowy i wy-
darzeń geologicznych. Na terenie gminy występują złoża torfu, siarki, a także surowce skalne 
takie jak: gliny, iły, żwiry, lessy, które są eksploatowane na skale regionalną. Eksploatacja tych 
utworów wpłynęła na przeobrażenia rzeźby terenu, powodując powstanie wyrobisk.

Na terenie analizowanej gminy występują różne typy i podtypy gleb. Największą po-
wierzchnie zajmują gleby aluwialne, które występują w obrębie dolin rzecznych i bielicoziem-
ne, które najczęściej występują w kompleksach leśnych. Większość gleb w gminie zaliczana 
jest do V i VIb klasy bonitacyjnej, są ty gleby o małej urodzajności dla uprawianych na nich 
roślin. Rolnictwo nie odgrywa na tym obszarze dużej roli.
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Położenie w obrębie Rejonu Podkarpackiego ma wpływ na warunki klimatyczne gminy 
Połaniec. Suma rocznych opadów wynosi tu 600 mm, przy czym najwięcej opadów przypada 
na maj i lipiec, najmniej na styczeń. Usłonecznienie rzeczywiste dla gminy wynosi około 
1 800 godzin rocznie, a średniorocznie zachmurzenie to 4,5 – 5 stopienia pokrycia nieba 
przez chmury. Średnie roczne temperatury wynoszą około 7 – 8°C, maksymalne notowa-
ne są w lipcu, średnia miesięczna tego miesiąca to 17°C, minimalne natomiast w styczniu 
i lutym to około -1, -3 °C (średnia miesięczna). Okres wegetacyjny na omawianym terenie 
wynosi około 213 dni i rozpoczyna się na początku pierwszej dekady kwietnia, a kończy 
się w połowie pierwszej dekady listopada. Przeważają wiatry południowe, a najsilniejsze 
wieją z kierunku zachodniego.

Sieć rzeczna gminy Połaniec jest gęsta. Obszar gminy odwadniają rzeki I rzędu – Wisła, 
II – Czarna i III – Wschodnia, ponadto liczne są kanały, strumienie i źródła. Znajdują się 
tu również stawy rybne i niewielki sztuczny zbiornik retencyjny. Wody podziemne są rów-
nie bogate. Największą powierzchnię gminy zajmują poziomy wodonośne od 0 do 2 m  
i od 2 do 5 m poniżej terenu, są one zlokalizowane wzdłuż cieków i na obszarach nizinnych. 
Wody rzeczne zaliczane są do III i pozaklasowej skali czystości, pod względem ogólnym, 
odnotowuje się znaczna poprawę czystości wód w porównaniu do ubiegłych lat. Na obsza-
rze gminy znajdują się dwa ujęcie wody powierzchniowej i jedno wody podziemnej oraz 
oczyszczalnia ścieków.

Obszar gminy wchodzi w skład geobotanicznej Krainy Małopolskiej. W lasach, które 
stanowią 20% ogólnej powierzchni gminy występuje przeważnie drzewostan iglasty, w mniej-
szych ilościach drzewa liściaste. Bogaty jest również świat zwierzęcy, teren gminy według 
regionalizacji zoogeograficznej położony jest w Krainie Południowobałtyckiej. Spotkać 
tu można min. sarny, jelenie, dziki, zające, wśród ptaków bociany, rybitwy, bażanty oraz 
wiele innych zwierząt. Na omawianym terenie znajduje się częściowy rezerwat przyrody 
w którym na uwagę zasługuje rzadko spotykany starodrzew lipy. Występują również liczne 
pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.

Znajdująca się tu elektrownia cieplna w znacznym stopniu wpływa na środowisko przy-
rodnicze gminy. Wydziela ona do atmosfery zanieczyszczenia powstałe podczas spalanie 
paliw, wpływa na faunę i florę Wisły na odcinku w którym elektrownia zrzuca podgrzana wodę 
wykorzystaną podczas schłodzenia urządzeń oraz składuje popioły. Wszystkie te wymienione 
czynniki powodują degradację środowiska, w celu jego ochrony elektrownia zobowiązana 
jest do zmniejszania emisji zanieczyszczeń, zabezpieczenia odpadów, redukcji hałasu oraz 
oczyszczania wody przed jej ponownym wprowadzeniem do środowiska.

Gmina Połaniec to obszar o charakterze miejsko-rolniczym, o bogatym środowisku 
przyrodniczym. Mimo iż znajduje się tu duży zakład przemysłowy stan środowiska jest 
zadowalający. Teren ten posiada dogodne warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku, 
sprzyja temu m. in. przebiegająca przez gminę droga krajowa Kraków-Sandomierz, warto-
ści historyczne, bogata sieć rzeczna, ukształtowanie terenu (planowana jest budowa toru 
saneczkarskiego na skarpie nad Wisłą).
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Górny Ordowik
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Archaik

Neoarchaik
Mezoarchaik
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Wykonano na podstawie: Mizerski Włodzimierz, Geologia  Polski  dla  geografów, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
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