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Odpowiednie zaopatrzenie gleb uprawnych w selen, a następnie po
ziom jego stężenia w paszach i pokarmach jest bardzo istotny dla zdrowia 
ludzi i zwierząt. Zbyt niskie, jak i nadmierne ilaści tego pierwiastka 
w glebach prowadzą często do zaburzeń w normalnym rozwoju organiz
mów zwierzęcych.

Występowanie selenu w glebach było dotychczas stosunkowo mało ba
dane, a w odniesieniu do gleb naszego kraju  jest prawie nieznane. Powo
dem tego jest to, że poza tzw. „prowincjami selenowymi” pierwiastek ten 
jest silnie na ogół rozproszony w skałach i glebach (stężenie Se <  2 ppm) 
i jego oznaczenie nasuwa wiele trudności analitycznych. Ilości selenu 
w glebach nie zanieczyszczonych związane są przede wszystkim z rodza
jem skały macierzystej, intensywnością procesów przemywania i prze
mieszczania selenu w profilu glebowym oraz z sorpcją selenu przez tlen
ki żelaza i substancję ilastą gleb.

Celem przedstawionych badań było wstępne określenie zawartości se
lenu w podstawowych rodzajach i gatunkach gleb Polski. Całkowitą za
wartość selenu oznaczono w próbkach glebowych pobranych przez służbę 
kartograficzną z terenów nie objętych lokalnym oddziaływaniem zanie
czyszczeń przemysłowych.

Ogółem oznaczono selen w 54 profilach glebowych (tj. 190 próbkach 
z poszczególnych poziomów genetycznych) z terenu siedmiu byłych woje
wództw: katowickiego, kieleckiego, koszalińskiego, lubelskiego, rzeszow
skiego, warszawskiego i zielonogórskiego.

Do oznaczeń selenu zastosowano metodę kolorymetryczną z dwuami- 
nobenzydyną (DAB), zgodnie z procedurą Stantona i Mac Donalda.

Z uzyskanych danych wynika, że zawartość selenu w badanych gle
bach Polski układa się w dość wąskich granicach niskich stężeń: od 0,04 
do 0,65 ppm (przy średniej zawartości 0,28 ppm). W związku z tym za
sobność gleb uprawnych w selen może okazać się w wielu przypadkach 
niewystarczająca z punktu widzenia potrzeb zwierząt. Odnosi się to prze
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de wszystkim do gleb wykształconych z piasków luźnych i słabo glinia
stych, wykazujących zawartość poniżej 0,1 ppm Se, tj. na poziomie ilości 
krytycznych w glebach. Na takich glebach rośliny mogą często zawierać 
niewystarczające dla zwierząt ilości selenu.

Bogatsze w selen okazały się gleby wytworzone z piasków lekkich 
i mocnych (ilości selenu dochodziły do 0,30 ppm) oraz gleby wytworzone 
z glin lekkich i pyłów (do 0,34 ppm Se). Największe ilości selenu stw ier
dzono w glebach wytworzonych z glin ciężkich i iłów (do 0,64 ppm Se), 
szczególnie w glebach ilastych, typu rędzin, zawierających szczególnie 
wysokie ilości części spławialnych (do 80%). Przeprowadzone obliczenia 
statystyczne co do zależności między zawartością selenu w glebach a za
wartością frakcji spławialnej, ilością próchnicy oraz odczynem wykazały 
istotny wpływ tylko frakcji spławialnej (współczynnik determinacji — 
76%). Wpływ substancji organicznej oraz odczynu na zawartość selenu 
w glebach okazał się mało istotny.

Zastosowana do oznaczeń selenu w glebach kolorymetryczna metoda 
z dwuaminobenzydyną (DAB) według Stantona i Mac Donalda okazała 
się dostatecznie czuła dla śladowych ilości selenu, ale ze względu na 
uciążliwość i długotrwałość jest stosunkowo mało przydatna do oznaczeń 
masowych.
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Рез юме

Проводились предварительные исследования по содержанию селена в культурных 
почвах Польши. При этом было опредлено общее количество селена (по колориметрическому 
методу) в 54 почвенных профилях представляющих главные виды и типы почв лежащих 
на территориях находящихся за пределом, воздействия промышленных загрязнений в 7 
бывших воеводствах (Катовице, Кельце, Кошалин, Люблин, Жешув, Варшава и Зелена Гура),

Содержание селена в исследуемых почвах помещалось в пределах 0,04-0,64 ppm, при 
средней 0,28 ppm. На фоне данных из других стран исследованные почвы следует причислить 
в большинстве случаев к содержащим сравнительно мало этого элемента. Особенно неболь
шие количества селена содержали почвы образованные из рыхлых песков с небольшой при
месью глины и в таких почвах может в первую очередь выступать его дефицит.

Содержание селена связано прежде всего с механическим составом почв, что было под
тверждено статистически, а в малой степени с количеством гумуса и реакцией почв.
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S u m m a r y

Prelimary investigations on the selenium content in cultivated soils of Poland  
were carried out. The total selenium content in 54 soil profiles representing main  
types and kinds of soils on the area outside the reach of -industrial contaminants 
was determined (by the colorimetric method) in 7 former provinces (Katowice, 
Kielce, Kraków, Lublin, Rzeszów, Warsaw and Zielona Góra).

The selenium content in the soils investigated varied within the limits of 
0.04—0.64 ppm, at the averąge of 0.28 ppm. The soils investigated can be 
assigned,, against the background of data from other countries, to relatively poor 
in this element. Particularly low content of selenium is -in soils developed from  
loses and slightly loamy sands, which can be assigned to those with full deficiency 
of this element.

The selenium content is connected, first of all,, with the mechanical composd- 
tion of soil, what has been proved statistically, and to the less — extent — with  
the amount of humus and with the soil reaction.
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