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WSTĘP

Gleba jest najważniejszym ogniwem w obiegu metali ciężkich w środowisku lą
dowym. Z ekologicznego i biologicznego punktu widzenia szczególnie dużą rolę 
odgrywa zdolność gleby do wiązania metali ciężkich i ich uwalniania z fazy stałej do 
roztworu glebowego.

Istnieje dość bogata literatura dotycząca wpływu różnych właściwości gleby na 
jej pojemność sorpcyjną w stosunku do metali ciężkich [2, 4-6]. Wskazuje ona, że 
zdolność gleby do wiązania tych składników i ich przeprowadzania z form łatwo roz
puszczalnych w połączenia trudno rozpuszczalne zależy głównie od odczynu, składu 
granulometrycznego i zawartości próchnicy. W miarę wzrostu pH oraz zawartości 
części ilastych i materii organicznej zwiększa się na ogół zdolność gleby do sorpcji 
metali ciężkich.

Celem niniejszej pracy było określenie desorpcji metali ciężkich (Cd, Cu, Ni, Pb 
i Zn) i ich fitotoksyczności w warunkach doświadczenia wazonowego zależnie od 
niektórych fizykochemicznych właściwości gleby.

MATERIAŁY I METODY

Gleby. Próbki gleb pobrano z warstwy 0-20 cm gruntów ornych (4 próbki) i 
użytków zielonych (6  próbek). Scharakteryzowano je pod względem składu granulo
metrycznego, zawartości C-organicznego, pH, kationowej pojemności sorpcyjnej i 
ogólnej zawartości metali ciężkich. Skład granulometryczny oznaczano metodą areo- 
metryczną Cassagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, pH — metodą potencjome- 
tryczną w zawiesinie 1 M KC1, zawartość C-organicznego — metodą Tiurina, 
pojemność sorpcyjną (7) — metodą Kappena i ogólną zawartość metali ciężkich — 
w ekstrakcie uzyskanym po digerowaniu próbki glebowej z mieszaniną 65% HNO3 i 
70% НСЮ4 na łaźni wodnej. Stwierdzono następujące ilości metali ciężkich: 0,54- 
2,61 mg Cd, 3,9-18,4 mg Cu, 3,2-22,4 mg Ni, 18,2-54,3 mg Pb i 41-163 mg Zn w 1 
kg s.m. gleby. Zawartościtf* wskazują, że pobrane próbki glebowe nie były w więk
szym stopniu zanieczyszczone metalami ciężkimi.
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Desorpcja metali ciężkich. Badanie desorpcji prowadzono w próbkach glebo
wych, do których wcześniej dodano metali ciężkich. Do kolbki miarowej o pojem
ności 100 cm odważono 10 g powietrznie suchej gleby przesianej przez sito o 
średnicy oczek 1 mm i dopełniono do kreski wodnym roztworem następujących soli: 
3 CdS04-8H20, CuS0 4-5H20, NiS04-7H20, Pb(N03)2 i ZnSC>4-7H20 w ilości 2 mg 
Cd, 30 mg Cu, 4 mg Ni, 60 mg Pb i 80 mg Zn na 1 kg gleby. Zawiesinę glebową wy
trząsano ręcznie przez 1 min i trzymano w ciemnym pomieszczeniu przez 3 dni. W 
czasie dwu pierwszych dni zawiesinę kilkakrotnie wytrząsano, w trzecim dniu pozo
stawiono w spokoju dla opadnięcia cząstek gleby.

Po trzech dniach pobierano pipetą 20 cm3 supernatantu i przesączano do naczy- 
aiia plastikowego. Kolbkę z zawiesiną glebową uzupełniano 20 cm3 Na2-EDTA w ta
kim stężeniu, aby koncentracja chelatora w zawiesinie glebowej wynosiła 0,1 x 10"“ 
mol/dm3. Energicznie wytrząsano, pozostawiano do następnego dnia i zawiesinę 
przesączano do innego naczynia plastikowego.

Ilość metalu zaadsorbowaną przez glebę obliczano z różnicy między ilością do
daną do gleby i ilością znalezioną w przesączu naczynka pierwszego. Ilość metalu 
ulegającą desorpcji określano z różnicy między ilością w przesączu naczynka pierw
szego i ilością w przesączu naczynka drugiego po odjęciu ilości oznaczonej w glebie 
wyjściowej w wyciągu 0,1 • 10"2 mol/dm3 roztworu Na2-EDTA. Zawartość metali 
ciężkich w ekstraktach glebowych oznaczano metodą absorpcji atomowej.

Doświadczenie wazonowe. Założono je w wazonach plastikowych mieszczą
cych 2 kg powietrznie suchej gleby. Na każdej glebie obejmowało ono 3 obiekty w 4 
powtórzeniach: 1. Kontrola — bez dodatku metali ciężkich, 2. Mała dawka metali 
ciężkich (Me-1) wynosząca 0,5 mg Cd; 7,5 mg Cu; 1,0 mg Ni; 15 mg Pb i 20 mg Zn 
na 1 kg gleby i 3. Duża dawka metali ciężkich (Me-4) — 4-krotnie większa od dawki 
obiektu 2. Metali ciężkich użyto w tych samych formach jak w badaniu desorpcji. 
Roślinami testowymi były kukurydza odmiany Santos DC i jako następcza roślina, 
pod którą metali ciężkich już nie stosowano, rzodkiew oleista odmiany Tetra Poznań
ska.

We wszystkich obiektach zastosowano jednakowe nawożenie podstawowe (NPK 
+ Mg). Na 8 glebach po kukurydzy przeprowadzono w następnym roku doświadcze
nie z rzodkwią. Metale ciężkie i nawozy mieszano z całą masą gleby. Kukurydzę ze
brano po 42, a rzodkiew po 46 dniach wegetacji.

Opracowanie statystyczne uzyskanych wyników wykonano mikrokomputerem 
Amstrad PC 1512, używając programu ABSTAT 3,00.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Użyte w badaniach gleby różniły się dość znacznie składem granulometrycznym, 
zawartością C-organicznego, pH i pojemnością sorpcyjną (tab. 1). Pomimo to wszy
stkie one zasorbowały całą ;ilość dodanego ołowiu wynoszącą 60 mg/kg gleby. Z 
wprowadzonych 2 mg Cd na 1 kg gleby zostało zaadsorbowane 95-100%, z 30 mg 
Cu od 95 do 98%, z 80 mg Zn od 88 do 99% i z 4 mg Ni od 88 do 98%. Brak jak w 
przypadku ołowiu lub niewielkie zróżnicowanie między glebami w ilości zaadsorbo- 
wanych pozostałych metali ciężkich jest prawdopodobnie spowodowany zastosowa-
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T a b e l a  1

Właściwości gleb użytych w badaniach 

Properties of the soils used in investigation

Nr gleby 
No. of soil

% frakcji 
% of fraction 

< 0,02 mm
pH (KC1)

C-organiczny 
Organic С

%

T 
CEC 

mmol(+)/100 g

I 38 4,8 1,43
12Д

11 11 4,2 2,20 10,1

III 36 4,4 0,77 9,1

IV 19 5,6 1,45 13,9

1 V 43 5,7 4,31 39,4

I V I 42 5,4 1,93 19,9

VII 12 6,8 0,90 _ • )

VIII 7 4,7 0,63 5,9

IX 49 4,7 0,99 12,2

X 17 5,1 0,89 V  J
Nie oznaczono —  not determined.
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Rys. 1. Desorpcja metali ciężkich w % ich ilości zaadsorbowanej 
Fig. 1. Desorptio.i uf ' eavy metals as percent of their quantity adsorbed
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niem małej ich dawki — mniejszej lub nieodbiegającej w większym stopniu od po
jemności sorpcyjnej gleby w stosunku do tych składników.

Desorpcja wcześniej zaadsorbowanych metali ciężkich zależała zarówno od me
talu, jak i właściwości gleby (rys. 1). Największe zróżnicowanie pomiędzy glebami 
dotyczy desorpcji miedzi i niklu, najmniejsze kadmu i cynku. Pośrednie miejsce zaj
muje ołów. Zależnie od gleby roztwór Na2-EDTA desorbował od 2 do 81% zaadsor- 
bowanej ilości miedzi, 15-94% niklu, 65-96% kadmu, 62-93% cynku i 37-100% 
ołowiu.

Z uwzględnionych właściwości gleby największy wpływ na zdolność gleby do 
desorpcji zaadsorbowanych jonów miedzi, cynku i ołowiu miała pojemność sorpcyj-

Ta b e l a  2

Wpływ niektórych właściwości gleby na desorpcję metali ciężkich (współczynniki korelacji prostej) 

The effect of some soil properties on the heavy metals desorption (coefficients of simple correlation)

Desorbowany metal 
Desorbed metal

Frakcja 
Fraction 

< 0,02 mm
pH(KCi)

С —  organiczny 
Organie С

r  1
CEC

Cd -0,24 -0,18 -0,94*** o 00 *Л
|

Cu -0,25 - 0,67* -0,80** -0,95***

Ni 0,02 -0,80** -0,54 - 0,72*

Pb -0,13 - 0,74* -0,70* -0,92***

Zn -0,27 -0 ,50 -0,90*** -0,95***

Poziom istotności —  Significant at the level: —  P = 0,05;
— P= 0,01; — P = 0,001.

na (tab. 2). W miarę jej wzrostu obniża się wskaźnik ich desorpcji. Natomiast na de
sorpcję kadmu najbardziej oddziaływał C-organiczny (r = -0,94), a na desorpcję ni
klu— pH gleby (r = -0,80).

Poniżej podano równania regresji odnoszące się do desorpcji badanych metali 
ciężkich, wyrażonej w procentach ich ilości zaadsorbowanej w glebie, oraz współ
czynniki korelacji wielokrotnej:

1. Desorpcja Cd = 78,3 + 4,9 (pH) - 9,7 (% C) R = 0,99~j
2. Desorpcja Cu = 184,1 -19,4 (pH) -17,4 (% C) R = 0,97***
3. Desorpcja Ni = 215,3 - 27,8 (pH) - 11,4 (% C) R = 0»87^
4. Desorpcja Pb = 159,6 - 11,3 (pH) - 14,7 (% C) R = 0,96***
5. Desorpcja Zn = 98,3 - 5,7 (% C) - 0,3 (7) R = 0,98
Z podanych równań regresji wynika, że desorpcję zaadsorbowanych wcześniej 

Cd, Cu, Ni i Pb można obliczyć z równań uwzględniających pH i zawartość C-orga- 
nicznego w glebie. Jedynie równanie dla desorpcji cynku zamiast pH uwzględnia po
jemność sorpcyjną. Równania te wskazują więc na znaczny udział organicznej części 
glebowego kompleksu sorpcyjnego w wiązaniu metali ciężkich.
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Kukurydza -  Maize

Cz. nadziemne -  Tope Korzenie -  Roote

M IX X

Rzodkiew oleista -  Oil yielding radieh

Gieba -  Soil

Rys. 2. Plon roślin obiektów Me-1 i Me-4 w liczbach względnych (plon kontroli = 100)
Fig. 2. Yield of plants of objects Me-1 and M-4 in relative numbers (yield of control = 100)

Rzodkiew oleista okazała się bardziej wrażliwa na toksyczne działanie metali 
ciężkich niż kukurydza, pomimo że była uprawiana jako roślina następcza, pod którą 
nie stosowano bezpośrednio metali ciężkich (rys. 2). Mała dawka metali ciężkich 
(Me-1) istotnie hamowała wzrost i rozwój kukurydzy na glebach II, Ш i VII, a w 
przypadku rzodkwi, oprócz gleb II i III, także na glebach I, VIII i IX. Na glebie VII, 
podobnie jak na glebie X, doświadczenia z rzodkwią nie prowadzono. Duża (4-krot- 
nie wyższa od Me-1) dawka metali ciężkich działała toksycznie na kukurydzę z 10 
badanych na 7 glebach, a na rzodkiew z 8 badanych na 6 glebach, w tym na jednej 
glebie, na której kukurydza nie wykazywała żadnych zewnętrznych symptomów cho
robowych. Na wszystkich glebach z ujemną reakcją roślin na metale ciężkie na ogół 
większy spadek plonu obserwuje się w plonie korzeni niż w plonie części nadziem
nych. Szczególnie wyraźnie można to stwierdzić u kukurydzy. W przypadku rzodkwi 
taka zależność jest mniej widoczna ze względu na małą masę korzeni.

Brümmer [1] uważa, że poziom koncentracji metali ciężkich w glebie, przy któ
rym pojawiają się symptomy ich toksycznego działania na roślinach, zależy głównie 
od pojemności sorpcyjnej gleby. Przy jednakowej zawartości metali ciężkich ich to
ksyczność zmniejsza się w miarę wzrostu wartości T gleby. Zgodnie z tą hipotezą w 
naszym doświadczeniu należało oczekiwać największego ujemnego działania metali 
ciężkich na glebie VIII o najmniejszej pojemności sorpcyjnej, wynoszącej 5,9
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T a b e l a  3

Statystyczne zależności pomiędzy plonem roślin w obiekcie Me-4, 
wyrażonym w % plonu kontroli i właściwości gleb

Statistical relationships among yield of plants of object Me-4 expressed 
as percent of yield of control and properties of soils

Współczynnik korelacji
■ '

— Coefficient of correlation (r)

Właściwości gleby kukurydza —  maize
rzodkiew oleista 

oil-yielding radish
Properties of soil

części
nadziemne

tops

korzenie
roots

części
nadziemne

tops

korzenie
roots

Cząstki —  Particles 
< 0,02 mm

0,11 0,16 0,53 0,53

pH 0,49 0,52 0,92** 0,94***

C-organiczny —  Organie С 0,26 0,13 0,49 0,52

Pojemność sorpcyjna —  CEC 0,40 0,34 0,71* 0,72*

: Patrz tab. 2 —  see Table 2.

mmol(+)/100 g. Tymczasem najsilniej hamowały one rozwój roślin testowych na 
glebach II i III. Należy zaznaczyć, że obie te gleby wykazują spośród 10 badanych 
największe zakwaszenie (tab. 1). Jak wiadomo z innych prac [3, 5], kwaśne środowi
sko sprzyja rozpuszczalności i fitoprzyswajalności metali ciężkich.

Dominujący wpływ odczynu — w porównaniu z innymi właściwościami gleby 
— na fitotoksyczność metali ciężkich w naszym doświadczeniu potwierdzają współ
czynniki korelacji prostej (tab. 3). Szczególnie wysokie są one w przypadku użycia 
rzodkwi oleistej jako rośliny testowej. Mniej wyraźna zależność w odniesieniu do 
kukurydzy jest prawdopodobnie wynikiem większego niż rzodkwi zróżnicowania jej 
plonowania pomiędzy poszczególnymi glebami. Na przykład plon suchej masy czę
ści nadziemnych kukurydzy w obiekcie kontrolnym waha się — zależnie od gleby — 
w granicach od 6,3 do 21,6 g/wazon, natomiast odpowiedni zakres dla rzodkwi wy
nosi tylko 7,2-11,8 g/wazon. Wskazuje to, że kukurydza znacznie silniej niż rzod
kiew reagowała na inne — poza zawartością metali ciężkich — właściwości gleby, 
co mogło być przyczyną zniekształcenia zależności pomiędzy fitotoksycznością me
tali ciężkich a pH gleb.

WNIOSKI

1. Desorpcja dodanych do gleby metali ciężkich zależała zarówno od metalu, jak 
i właściwości gleby. Najsłabiej były wiązane w glebie kadm i cynk, najsilniej miedź i 
nikiel. Pośrednie mie jsce zajął ołów.

2. Z uwzględnionych właściwości gleby największy wpływ na desorpcję miedzi, 
cynku i ołowiu miała pojemność sorpcyjna Г, kadmu — zawartość C-organicznego i 
niklu — pH. W miarę wzrostu wskaźników wymienionych właściwości gleby 
zmniejszała się desorpcja metali ciężkich.
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3. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia rzodkiew oleista okazała się 
bardziej wrażliwa na toksyczne działanie metali ciężkich niż kukurydza.

4. Z badanych właściwości gleby największy wpływ na fitotoksyczność metali 
ciężkich miał odczyn gleby. Ze wzrostem pH gleby zmniejszało się na ogół ich fito- 
toksyczne działanie.
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Р е з ю м е

Соответствующие исследования охватывали 10 почв с различным гранулометрическим со
ставом, разной кислотностью, разным содержанием органического вещества и различной сорб
ционной емкостью (табл. 1). Целью исследований являлось определение десорбции  
предварительно прибавленных к почве тяжелых металлов (Cd, Cu, Ni, Pb и Zn) и их фитото
ксичности в условиях вегетационного опыта в зависимости от некоторых физико-химических 
свойств почвы. Тестовыми растениями были кукуруза и масличная репа как последственная 
культура.

Десорбция тяжелых металлов с использованием 0,01 М-ного раствора Na2-EDTA была обу
словлена видом металла и свойствами почвы. Наиболее слабо был связан с почвой кадмий и 
цинк, а наиболее сильно медь и никель. Промежуточное место занимал свинец. Среди исследу
емых свойств почвы самое сильное влияние на десорбцию меди, цинка и свинца оказывала 
сорбционная емкость, на десорбцию кадмия содержание органического вещества, а никеля —  
кислотность почвы. По мере повышения указанных показателей уменьшалась способность 
почвы к десорбции тяжелых металлов (табл. 2). Наиболее восприимчивой к токсическому во
здействию тяжелых металлов была масличная репа, хотя она возделывалась как последующая 
культура на которую тяжелые металлы не оказывали непосредственного воздействия. Среди 
исследуемых свойств почвы самое сильное влияние на фитотоксичность тяжелых металлов 
оказывала кислотность почвы. По мере роста значения pH снижалась, как правило, фитито- 
ксичность тяжелых металлов.
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PROPERTIES

Department of Agricultural Chemistry 
Agricultural University of Cracow

S u m m a r y

The respective investigations comprised 10 soils differing in granulometric composition, pH value, 
organic matter content and base exchange capacity (Table 1). Their aim was to determine desorption of 
heavy metals added earlier to the soil (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) as well as their phytotoxicity in the pot 
experiment depending on some physico-chemical properties of soil. The test plants were maize, and oil- 
bearing radish as an aftercrop.

Desorption of heavy metals by solution of 0.1.  10'2 mole Na2-EDTA per 1 cm3 depended on the me
tal as well as on soil properties. Cadmium and zinc were bound weakly with the soil, while most strongly 
—  copper and nickel, while lead occupied an intermediate position. Among the soil properties investiga
ted the strongest effect on the desorption of copper, zinc and lead was exerted by the base exchange capa
city, that of cadmium —  by the content of organic carbon and that of nickel by the pH value. Along with 
increasing of the above soil properties, decreased the soil capacity to desorb heavy metals (Table 2). Oil- 
bearing radish proved to be more sensitive to the toxic effect of the heavy metals than maize, although the 
former was grown as an aftercrop, for which no direct application of heavy metals took place. Among the 
soil properties under study the strongest effect on phytotoxicity of heavy metals was exerted by the soil 
reaction. Along with increasing the soil pH value decreased, as a rule, their phytotoxicity.
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