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WSTĘP

Proces przemieszczania się pierwiastków śladowych w profilach glebowych i 
ich wymywania zuboża glebę w pierwiastki niezbędne do życia roślin, zwierząt i 
człowieka. Ponadto zagraża skażeniem wód gruntowych i powierzchniowych, co 
jest niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku metali ciężkich o toksycznym działa
niu. W Polsce omawianym zagadnieniem zajmowało się wielu autorów [np. 
Borowiec, Gajda 1984; Chałubińska i in. 1980; Chłopecka, Dudka 1991 ; Chudecki 
i in. 1970; Czekalski, Kociałkowski 1963; Fic 1991 ; Gotkiewicz 1984; Koc 1992; 
Kopeć i in. 1984; Szerszeń i in. 1991].

Poglądy na temat rozmiarów procesu wymywania pierwiastków śladowych z 
gleby są rozbieżne. Niektórzy kwestionuj ą możliwość większego przemieszczania 
się metalicznych pierwiastków śladowych poniżej warstwy ornej, zwłaszcza w 
glebach średnich i ciężkich, nawet w warunkach znacznego zanieczyszczenia 
[McGrath, Lane 1989; Szerszeń i in. 1991; Williams i in. 1987]. Inni autorzy 
stwierdzali natomiast, że pewne ilości pierwiastków śladowych mogą być prze
mieszczane do głębszych warstw profilu glebowego, szczególnie w warunkach 
gleb lekkich, słabo próchnicznych i o niskim pH [McBride 1981; Cieśliński,

*Badania finansował Komitet Badań Naukowych.
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Mercik 1994; Chłopecka, Dudka 1991; Kabata-Pendias, Pendias 1993; Кос 1992; 
Kopeć i in. 1984], a nawet transportowane do wód podziemnych [Chałubińska i 
in. 1980; Fic 1991]. Od dawna nie kwestionowana jest natomiast możliwość 
wymywania, zwłaszcza z gleb lekkich, boru w formie jonów boranowych [Kaba
ta-Pendias, Pendias 1993 ; Święcicki 1964], nie ustalono jednak rozmiaru jego strat 
na tej drodze.

Celem niniejszych badań lizymetrycznych podjętych w latach 1991-1994 było 
prześledzenie wymywania 9 pierwiastków śladowych: B, Zn, Mn, Fe, Cu, Co, Ni, 
Cd i Pb w zależności od rodzaju gleby, poziomu nawożenia NPKMg i wapnowania 
na podstawie oznaczenia wymienionych składników w odciekach. W stosunku do 
boru, cynku, manganu i miedzi była to kontynuacja badań, prowadzonych od roku 
1977 [Ruszkowska i in. 1984, 1989, 1994].

METODYKA BADAŃ

Doświadczenie prowadzono w lizymetrach betonowych, powleczonych od 
wewnątrz żywicą epoksydową. Lizymetry, o powierzchni 1 m2 i głębokości 
1,3 m, wypełnione były trzema glebami, z zachowaniem naturalnych poziomów 
genetycznych: brunatną wytworzoną z piasku gliniastego, brunatną wytworzoną 
z lessu i płową wytworzoną z gliny, zwanymi w skrócie: glebą piaskową, lessową 
i gliniastą. W lizymetrach uprawiano: ziemniaki (1991 r.),jęczmieńjary (1992 r.), 
rzepak ozimy (1992/1993 r.) i pszenicę ozimą (1993/1994 r.). Pod rośliny stoso
wano corocznie nawozy mineralne w trzech zróżnicowanych dawkach.

Przy najniższym poziomie (NPKMg-I) dawki nawozów, w zależności od 
uprawianej rośliny, wynosiły w przeliczeniu na 1 ha: 50-100 kg N w formie saletry 
amonowej, 30-50 kg P2O5 w postaci superfosfatu, 50-80 kg K20  jako sól 
potasowa i 18 kg Mg w formie siarczanu magnezu. W obiektach NPKMg-II 
wymienione dawki podwojono, a w obiektach NPKMg-III -potrojono. Na wiosnę 
1992 r. gleby zwapnowano według 0,75 Hh.

Obiektami kontrolnymi były:
a) gleby ugorowane (bez roślin i nawożenia),
b) gleby nie wapnowane przy średnim poziomie nawożenia NPKMg.
Każdy obiekt miał 3 powtórzenia.
Przesącza, powstające z nadmiaru wody opadowej, zbierano do zbiorników 

polietylenowych lizymetrów ustawionych w piwnicy o temperaturze 2-10°C. Co 
miesiąc przesącza ważono i pobierano średnie próbki do analiz. Równocześnie 
analizowano próbki wód opadowych. W próbkach przesączy i wód opadowych 
po ich 20-krotnym zagęszczeniu, utlenieniu substancji organicznej perhydrolem i 
rozpuszczeniu suchej pozostałości w HC1, oznaczono metodą ASA wszystkie 
pierwiastki metaliczne (poprzednio stosowano metodę spektrograficzną). Ozna
czanie Cd, Co, Ni i Pb poprzedzono dodatkową ekstrakcją z APDC do fazy MIBK. 
Bor oznaczono kolorymetrycznie metodą kurkuminową po odparowaniu małej 
próbki wody z kurkuminą [Kabata-Pendias, red. 1978]. Każdego roku pobierano 
próbki gleb do analiz. Inne szczegóły metodyczne podano w poprzednich publi
kacjach [Pondel, Sadurski 1988; Ruszkowska i in. 1984, 1989, 1994, 1995; Sykut
1993].
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WYNIKI BADAŃ

Ilość przesączy glebowych

Najmniej przesączy uzyskiwano z gleby lessowej, najwięcej -  z niektórych 
obiektów gleby piaskowej. Z lizymetrów (tab. 1) ugorowanych otrzymywano 
dużo więcej przesączy niż z lizymetrów, w których rosły rośliny. Wpływ wy
ższych dawek NPKMg na zmniejszenie ilości przesączy, co stwierdzono w latach 
ubiegłych [Sykut 1993], zaznaczył się obecnie w istotnym stopniu jedynie na 
glebie gliniastej. Ilości przesączy z gleb ugorowanych były wprost proporcjonalne 
do ilości opadów; takiej zależności nie stwierdzono natomiast w lizymetrach z 
roślinami. Najwięcej przesączy uzyskano w roku drugim -  najsuchszym, a naj
mniejsze ich ilości w roku pierwszym o średniej ilości opadów. Decydował o tym 
zapewne różny rozkład opadów i temperatury w ciągu roku, a przede wszystkim 
odmienne zużycie wody przez kolejno uprawiane rośliny. Ogólnie biorąc, uzyski
wana ilość przesączy glebowych była ściśle związana z porą roku i przebiegiem 
wegetacji. We wszystkich trzech latach odciek wód z lizymetrów, w których 
uprawiano rośliny, był największy w marcu i kwietniu, a ustawał w maju, gdy 
rozpoczynał się intensywny wzrost roślin. Większe ilości przesączy odnotowano 
ponownie najwcześniej w .październiku, niekiedy dopiero w styczniu-lutym. Z 
ugorów natomiast uzyskiwano przesącza niemal bez przerwy przez cały rok, co 
wcześniej wykazał również Sykut [1993].

Stężenie pierwiastków w przesączach glebowych

Stężenia pierwiastków śladowych w przesączach glebowych z badań lizyme- 
trycznych mieściły się w szerokich zakresach (tab. 2). Dolną ich granicę stanowiły 
na ogół stężenia bardzo niskie (|ig/dm ): 0,1 dla kadmu i ołowiu, 0,2 dla kobaltu 
i niklu, 1 dla miedzi i cynku, 2 dla manganu, 3 dla żelaza, a tylko znacznie więcej 
dla boru, bo 20 |_ig/dm . Maksymalne stężenia (rzędu 200-600 |J.g/dm ) stwier
dzono w przypadku żelaza, cynku, boru i manganu, znacznie mniejsze -  ok. 
5-20 (J.g/dm dotyczy pozostałych pierwiastków. Mimo dużej zmienności, uzy
skane wyniki pozwoliły na ustalenie niektórych czynników, od których -  w 
większym lub mniejszym stopniu -  zależały stężenia poszczególnych pierwia
stków w przesączach glebowych.

Rodzaj gleby. W przesączach lizymetrycznych z gleby piaskowej stężenia Zn, 
Mn, Cd i Ni były stale wyraźnie większe niż w przesączach z dwu pozostałych 
gleb (tab. 3), zaś przesącza z gleby lessowej odznaczały się zwykle większym 
stężeniem Zn i Ni niż przesącza z gleby gliniastej. W niektórych próbkach 
odcieków uzyskiwanych z gleby piaskowej stwierdzono natomiast mniejsze ilości 
boru niż z dwu pozostałych gleb. Zakres stężeń Cu, Fe, Co i Pb w przesączach z 
różnych gleb był dość podobny.

Nawożenie. W obiektach z podwojonymi i potrojonymi dawkami NPKMg 
zaobserwowano w przesączach-niekiedy pewien wzrost stężenia miedzi, boru, 
kadmu i kobaltu. Różnice w stężeniu miedzi najwyraźniej uwidoczniły się w 
trzecim roku doświadczenia na glebie piaskowej (wzrost o 20-80%) i gliniastej 
(wzrost o 30—40%). Wpływ dawek NPKMg na stężenie boru w przesączach był 
na ogół niewielki i nieregularny, wyraźnie zaznaczył się on natomiast w stężeniu
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TABELA 1. Sumy opadów i średnie ilości przesączy 
TABLE 1. Sum of precipitation and mean amounts of leakage

Obiekt Przesącza -  Leakage [dm3/m2/rok-year]
i reaiiiieiii

Rok I - 1st year Rok I I - 2nd year Rok III -  3th year
Gleba piaskowa -  Sandy soil
Kontrola -  Control
NPKMg II 58 210 215
Ugór -  Fallow 405 373 452

X X X
NPKMg 1+Ca 41 205 216
NPKMg II + Ca 58 51 153 180 160 177
NPKMg 1П+ Ca 54 183 155
NIR -  LSD 66,0 144,5 101,1
Gleba lessowa -  Loess soil
Kontrola -  Control
NPKMg II 0 146 88
Ugór -  Fallow 274 254 391

X X X
NPKMg 1+ Ca 0 135 103
NPKMg II + Ca 0 0 118 127 84 91
NPKMg III+ Ca 0 127 86
N IR -L S D 80,9 90,9
Gleba gliniasta -  Loamy soil
Kontrola -  Control
NPKMg II 21 131 149
U gór-F a llow  333 294 388

X X X
NPKMg 1+ Ca 89 242 275
NPKMg II + Ca 62 61 207 211 191 202
NPKMg III+ Ca 32 183 141
N IR -L S D  43,3 52,5 101,6
Opady -  Precipitation [mm]

567 490 670
Rok I -  1st y ea r-N o v . 1, 1991-Oct. 31, 1992; Rok I I -2 n d  y e a r-N o v . 1, 1992-Oct. 31, 1993; 
Rok III -  3th y ea r-N o v . 1, 1993-Oct. 30, 1994

kadmu (wzrost о 20-70%) i kobaltu (wzrost o 10-60%) w przesączach z gleby 
lessowej i gliniastej.

Wapnowanie. Wpływ wapnowania na wymywanie pierwiastków śladowych 
okazał się najbardziej wyraźny na glebie piaskowej. Przesącza uzyskiwane z tej 
gleby z obiektu bez dodatku Ca odznaczały się większym lub nieco większym 
stężeniem większości pierwiastków, a zwłaszcza żelaza, cynku i boru (tab. 4) i to 
we wszystkich trzech latach, mimo iż ilości przesączy były tu niekiedy nawet 
większe niż w obiektach z glebą wapnowaną (tab. 1). Różnice w stężeniu pierwia
stków w przesączach uzyskanych z gleb lessowej i gliniastej, nie wapnowanych 
lub wapnowanych, ujawniły się wyraźnie dopiero w trzecim roku doświadczenia
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TABELA 2. Zakres stężeń pierwiastków w przesączach glebowych i wodach opadowych
[|ig/dm3]

TABLE 2. Ranges of trace element concentrations in soil leakages and in precipitation waters
[Hg/dm3]

Pierwiastek Przesącza glebowe Wody opadowe
Element Soil leakages Precipitation waters

Cu 1-18 2-34
Zn 1-359 29-308
Mn* 2-222 2-66
Fe 3-596 4-435
В 20-240 15-149
Cd 0,1-4,5 0,3-6,8
Со 0,2-5,9 0,2-6,6
Ni 0,2-20,5 0,2-10,1
Pb 0,1-10,9 3,7-192,0

* -  w kilku próbkach przesączy glebowych nie stwierdzono obecności Mn.
* -  in some samples of leakages were no Mn ions.

i to nie we wszystkich przypadkach. Ogólnie biorąc, rozrzut wyników był jednak 
wszędzie bardzo duży.

Ugorowanie gleb. Stężenie pierwiastków śladowych w przesączach z gleb 
ugorowanych było na ogół podobne do stężenia tych pierwiastków w przesączach 
z pozostałych obiektów. Wyjątek stanowił bor, którego zawartość w przesączach 
z ugorów była o 35-50% mniejsza odjego zawartości z gleb, na których uprawiano 
rośliny. Faict ten może wskazywać na zubożenie gleb ugorowanych w omawiany

TABELA 3. Stężenia* Zn, Mn, Cd i Ni [[|J.g/dm3] w przesączach glebowych w zależności od
rodzaju gleby

TABLE 3. Zn, Mn, Cd and Ni concentrations* [fig/dm3] in leakages in dependence on the kind
of soil

Gleba**- Soil** Zn Mn Cd Ni
Gleba piaskowa -  Sandy soil 83-249 15-139 0,97-3,00 5,91-12,40
Gleba lessowa -  Loess soil 13-25 6-10 0,16-0,50 3,50-7,55
Gleba gliniasta -  Loamy soil 3-15 1,2-9 0,09-0,70 1,40-3,43

*Zakresy średnich z obiektów z 3 lat -  Ranges of mean treatment values of three years.
**Ogólna zawartość pierwiastków [mg/kg] w wierzchniej warstwie gleb (0-20 cm) oraz pH (KC1) obiektów 
zwapnowanych (1994 r.).
**Total contents of trace elements [mg/kg] in upper layer (0-20 cm) of the soils and pH (KC1) of limed soils 
(1994):

Gleba Zn Mn Cd Ni pH (KCl)
Soil 0-20 cm 30-40 cm
Piaskowa 19-25 164-254 0,27-0,32 27-38 5,1-5,9 5,8-6,7
Sandy soil
Lessowa 26-32 3 9 2 ^ 9 5  0,30-0,37 51-75 6,4-7,0 6,8-7,0
Loess soil
Gliniasta 32-38 409-465 0,31-0,33 84-95 6,4-7,0 6,3-6,9
Loamy soil



TABELA 4. Wpływ wapnowania na stężenie [|ig/dm3] pierwiastków śladowych w przesączach glebowych
(w nawiasach zakres wahań) 

ing on trace element concentre 
(in the parenthesis ranges of fluctuations)

TABLE 4. The influence of liming on trace element concentrations [|ig/dm3] in soil leakages

Pierwia- Gleba piaskowa* -  Sandy soil* Gleba lessowa** -  Loess soil** Gleba gliniasta** -  Loamy soil**
stek ---------------------------------------------------------------------------------------------------     :--
Element NPKMg II__________NPKMg Il+Ca_________NPKMg II____________ NPKMg Il+Ca________NPKMg II__________ NPKMg Il+Ca
Cu 6,7 (4-18) 5,7 (1-13) 9 (6-11) 7 (6-7) 11 (7-14) 9 ( 4-13)
Zn 248 (59-359) 173 (66-292) 22 (21-23) 25 (23-28) 6 (1-9) 3 (1-6)
В 106 (44-250) 86 (48-204) 170 (161-178) 144 (111-178) 141 (100-187) 105 (15-143)
Fe 44 (4-134) 28 (9-76) 82 (58-107) 60 (44-76) 47 (9-76) 47 (9-94)
Mn 70 (3-179) 70 (9-222) 8 (5-11) 10 (7-13) 8 (2-12) 7 (2-14)
Cd 1,92 (0,74-3,80) 1,81 (0,69-4,20) 0,30 (0,24-0,37) 0,25 (0,24-0,25) 0,17 (0,09-0,34) 0,12 (0,03-0,31)
Со 1,07 (0,33-2,10) 0,88 (0,33-1,48) 1,33 (0,76-1,90) 1,33 (0,14-1,52) 1,61 (0,55-2,66) 1,21 (0,42-2,26)
Ni 9,87 (1,9-18,7) 8,50 (3,9-17,2) 7,72 (6,86-8,58) 7,55 (6,52-8,58) 3,07 (1,72-4,12) 2,97 (1,72-5,08)
Pb 2,03 (0,18^,30) 1,78 (0,36-4,20) 1,83 (1,00-2,67) 1,25 (0,50-2,00) 1,59 (0,27-3,59) 2,03 (0,27-6,41)

* Wyniki z 3 lat -  Results of the three years.
**Wyniki z ostatniego roku (1.11.93-31.10.94) -  Results of the last year (Nov. 1. ’93-Oct. 31. ’94).

M
. Ruszkowska, M

. Kusio, S. Sykut
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TABELA 5. Średnie roczne wymycie mikroelementów z gleby w zależności od badanych
czynników [mg/m2/rok]

TABLE 5. Mean annual leaching of trace elements from the soil in dependence on treatments
under investigation [mg/m2/year]

Gleba, obiekt 
Soil, treatment

В Zn Mn Fe Cu

Gleba piaskowa -  Sandy soil
NPKMg I + Ca 16,6 22,8 13,7 6,8 0,8
NPKMg II + Ca 13,3 26,5 11,5 9,4 0,8
NPKMg II 17,2 44,9 13,2 6,3 1,1
NPKMgHI + Ca 15,7 20,8 11,5 5,3 1,1
Ugór -  Fallow 26,3 100,2 47,7 22,6 2,2

Gleba lessowa - Loess soil
NPKMg I + Ca 11,5 1,3 0,5 4,5 0,5
NPKMg II + Ca 8,8 1,4 0,6 2,7 0,3
NPKMg II 11,8 1,7 0,6 3,6 0,5
NPKMgHI + Ca 10,8 1,5 0,6 3,2 0,4
Ugór -  Fallow 23,7 2,8 1,4 8,5 1,6

Gleba gliniasta -- Loamy soil
NPKMg I + Ca 19,0 1,4 0,9 6,7 1,3
NPKMg II + Ca 16,8 0,8 0,8 4,6 1,2
NPKMg II 14,3 0,7 0,6 4,9 0,9
NPKMgHI + Ca 14,5 1,3 0,8 6,1 1,0
U gór-F a llo w 22,2 2,4 1,7 11,5 2,2

mikroelement na skutek wzmożonego procesu wymywania, trwającego od 
1977r. [Ruszkowska i in. 1984,1989,1994]. Borjest bowiem pierwiastkiem łatwo 
migrującym w glebie [Kabata-Pendias, Pendias 1993; Święcicki 1964], a zwię
kszone ilości przesączy uzyskiwanych z gleb pozostawionych w ugorze (tab. 1) z 
pewnością przyspieszały ten proces.

Porównanie z wodami opadowymi. Zakres stężeń pierwiastków śladowych w 
wodach opadowych był na ogół podobny jak w przesączach glebowych z lizyme
trów, z kilkoma jednakże wyjątkami (tab. 2 i 3). W opadach atmosferycznych 
większe było stężenie Pb niż w przesączach z wszystkich gleb oraz większe 
stężenie Zn, Mn i Cd niż w przesączach z gleb lessowej i gliniastej. Fakt ten może 
wskazywać na kumulację w glebach wymienionych pierwiastków [Ruszkowska 
i in. 1996].

Wymywanie pierwiastków z gleby

W doświadczeniu lizymetrycznym stwierdzono dużo większe wymycie Zn, 
Mn, Cd i Ni z gleby piaskowej niż z dwu pozostałych gleb oraz dwu- do 
kilkakrotnie większe wymycie wszystkich pierwiastków z gleb ugorowanych w 
porównaniu z glebami uprawianymi (tab. 5 i 6). Zwiększone dawki NPKMg nie 
wpłynęły na wzmożenie procesu wymywania oznaczanych pierwiastków, głów
nie ze względu na mniejsze ilości przesączy otrzymywanych zwykle z obiektów 
z podwojonymi i potrojonymi dawkami nawozów (tab. 1). Na glebie piaskowej 
wapnowanie ograniczyło wymycie cynku o ok. 40%, a innych pierwiastków (z
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TABELA 6. Średnie roczne wymycie Cd, Co, Ni i Pb z gleby w zależności od badanych
czynników [mg/m2/rok]

TABLE 6. Mean annual leaching of Cd, Co, Ni and Pb from the soil dependent on studied 
treatments under investigation [mg/m2/year]

Gleba, obiekt Cd 
Soil, treatment

Co Ni Pb

Gleba piaskowa -  Sandy soil
NPKMg I + Ca 0,25 0,15 1,42 0,28
NPKMg II + Ca 0,26 0,13 1,22 0,24
NPKMg II 0,36 0,18 1,70 0,29
NPKMg III + Ca 0,26 0,15 1,14 0,25
U gór-F a llo w  0,62 0,65 3,92 0,97
Gleba lessowa -  Loess soil
NPKMg I + Ca 0,02 0,09 0,38 0,14
NPKMg II + Ca 0,03 0,04 0,42 0,15
NPKMg II 0,03 0,10 0,56 0,14
NPKMg III + Ca 0,03 0,08 0,42 0,14
U gór-F a llo w  0,08 0,32 1,71 0,55
Gleba gliniasta -  Loamy soil
NPKMg I + Ca 0,05 0,24 0,43 0,39
NPKMg II + Ca 0,04 0,22 0,34 0,34
NPKMg II 0,03 0,19 0,25 0,23
NPKMg III + Ca 0,03 0,20 0,26 0,22
Ugór -  Fallow 0,09 0,37 0,83 0,63

wyjątkiem Fe) о ок. 20-30%. Podobne, lecz słabsze działanie wapnowania 
uwidoczniło się w przesączach z gleby lessowej w stosunku do boru, cynku, 
żelaza, miedzi, kobaltu i niklu, natomiast na glebie gliniastej nieco mniejsze 
wymycie stwierdzono jedynie w odniesieniu do żelaza. Z gleby piaskowej 
w największej ilości wymywany był cynk, następnie bor, mangan i żelazo, podczas 
gdy z gleb: lessowej i gliniastej przede wszystkim wymywany był bor, następnie 
żelazo, a pozostałe pierwiastki w dużo mniejszych ilościach. We wszystkich 
glebach najmniejsze straty przez wymycie dotyczyły kadmu, kobaltu i ołowiu (tab. 
5 i 6).

DYSKUSJA

Stężenia cynku i miedzi w przesączach glebowych i wodach opadowych oraz 
boru w wodach opadowych były w latach 1991-1994 dużo mniejsze niż w latach 
poprzednich. Częściowo można to tłumaczyć inną metodyką oznaczania pierwia
stków śladowych, a częściowo -  zmianami w zanieczyszczeniu środowiska [Ru
szkowska i in. 1994, 1995]. Podobnie jednak jak w poprzednich latach stężenie 
Zn i Mn w przesączach z gleby piaskowej było wyraźnie większe niż w przesą
czach z gleb lessowej i gliniastej, co dla niklu stwierdzili również Wójcikowska- 
Kapusta i Turski [1988]. Nie wynikało to z większej zasobności gleby piaskowej 
w wymienione pierwiastki, gdyż przeciwnie, zawartość w niej Mn, Zn i Ni (formy 
ogólne i rozpuszczalne z DTPA) była wyraźnie mniejsza niż w pozostałych dwu



Wymywanie^ pierwiastków^ śladowych z gleby.. 19

glebach; pewien wpływ mógł mieć natomiast nieco niższy odczyn gleby piasko
wej (tab. 3). Większe stężenie Fe, Mn, Zn i Cu w naturalnych roztworach 
glebowych uzyskanych z gleb piaskowych niż z innych rodzajów gleb stwierdziła 
Kabata-Pendias [1984]. Podobnie i Kyzioł [1994] ustaliła, że zdolność gleb do 
uwalniania metali maleje w kolejności: piasek>less>glina.

Zakresy stężeń pierwiastków śladowych (Zn, Cu, Cd, Ni i Pb) w przesączach 
glebowych przedstawionych przez Chłopecką i Dudkę [1991] na podstawie do
świadczenia lizymetrycznego przeprowadzonego na piasku gliniastym na glinie 
są na ogół zbliżone do wyników podawanych w niniejszej pracy, z wyjątkiem 
niższych obecnie stężeń Zn niż podanych przez Chłopecką i Dudkę (177— 
792 pg/dm3). W ich doświadczeniu dodatek do gleby osadu ściekowego zasobne
go w metale ciężkie zwiększał wymywanie wszystkich oznaczanych pierwia
stków, a zwłaszcza cynku. Niejednakowe nasilenie wymywania ż gleb różnych 
pierwiastków śladowych wiąże się niewątpliwie z zagadnieniem sorpcji tych 
pierwiastków, a także z ich zawartością w glebach. Kyzioł [1994;] wykazała, że 
ołów był silniej sorbowany przez większość minerałów ilastych różnych gleb niż 
miedź i cynk, natomiast najsłabszą sorpcją w jej doświadczeniach charakteryzo
wał się kadm. Odnośnie kadmu wyniki obecnie omawianego; doświadczenia 
wskazują raczej na silną sorpcję tego pierwiastka, gdyż jego zawartość w glebach 
była dość duża (0,27-0,37 mg/kg), a jego stężenie w przesączach glebowych 
bardzo małe (tab. 3). Arżanowa [1977], na podstawie doświadczeń lizymetrycz- 
nych, stwierdziła, że Cu, Pb i Cd dodane do gleby brunatnej były silnie kumulo
wane w górnej części profilu, podczas gdy cynk był usuwany w głąb profilu. 
Możliwość znacznego przemieszczania się cynku do głębszych warstw gleb 
lekkich i słabopróchnicznych sugerowali również Cieśliński i Mercik [1994].

Jak dotąd, brak dostatecznej liczby danych doświadczalnych, które by wska
zywały jednoznacznie na wpływ nawożenia na wymywanie pierwiastków ślado
wych z gleby. W badaniach Kopcia i in. [ 1984], prowadzonych w warunkach dużej 
ilości opadów, nawożenie NPK nie zwiększało wymywania Zn i Mn. W obecnie 
prezentowanych wynikach podwojone i potrojone dawki NPKMg zwiększały 
jedynie w ograniczonym stopniu stężenie w przesączach glebowych niektórych 
tylko pierwiastków (Cu, Cd, Co) i to nie we wszystkich glebach. Ostatecznie fakt 
ten nie wpłynął na zwiększenie ich wymycia z gleby ze względu na mniejszą ilość 
przesączy w obiektach z bujniejszą roślinnością [Sykut 1993].

Nieco odmiennego zagadnienia dotyczą badania, w których wraz z nawozami 
wprowadzane są do gleb duże ilości pierwiastków śladowych. I tak przy stosowa
niu gnojowicy na użytki rolne stwierdzono w wodach drenarskich zwiększoną 
koncentrację Zn, Pb i Fe [Borowiec, Gajda 1984; Durkowski, Wesołowski 1990]. 
Podobnie Koc [1992] badając wpływ wieloletniego stosowania gnojowicy stwier
dził, że cynk zawarty w tym nawozie ulegał przemieszczeniu nawet do warstw 
90-150 cm, natomiast miedź podlegała akumulacji w wierzchniej warstwie gleb. 
W doświadczeniach Pawłata i in. [1990] wzrastające dawki gnojowicy zwiększały 
zawartość Fe w odpływach do wód gruntowych, lecz zmniejszały ilość Mn i Zn 
w tych odciekach. Przyczyn tego zjawiska autorzy jednak nie wyjaśnili.

Jak wiadomo, wapnowanie i związane z nim zmiany odczynu gleb, wpływają 
na zmniejszenie przyswajałności przez rośliny wielu pierwiastków śladowych. 
Wpływ wapnowania na proces wymywania tych pierwiastków z gleb okazał się 
mniej wyraźny i ujawnił się w istocie dopiero po kilkunastu latach prowadzenia 
doświadczenia. Jest interesujące, że wapnowanie, które w wybitny sposób oddzia
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łuje na zmniejszenie pobierania Mn przez rośliny, nie miało takiego wpływu na 
zawartość tego pierwiastka w przesączach glebowych, mimo znacznego zróżni
cowania odczynu gleb wapnowanych i nie wapnowanych [Ruszkowska i in., 
1996].

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. W warunkach omawianego doświadczenia lizymetrycznego wszystkie oz
naczane pierwiastki (B, Zn, Mn, Fe, Cu, Co, Ni, Cd i Pb) ulegały wymywaniu z 
gleb, jednakże w zróżnicowanych rozmiarach.

2. Wymycie z gleby piaskowej cynku, manganu, niklu i kadmu było kilka- do 
kilkanaście razy większe niż z gleby lessowej i gliniastej, mimo iż gleba piaskowa 
była uboższa w wymienione pierwiastki od pozostałych dwóch gleb. O wielkości 
wymycia w głównej mierze decydowało duże stężenie Zn, Mn, Ni i Cd w 
przesączach uzyskiwanych z tej gleby. Wielkość wymycia pozostałych pierwia
stków (B, Fe, Cu, Co i Pb) zależała w stosunkowo niewielkim stopniu od rodzaju 
gleby.

3. Z gleby piaskowej w największych ilościach był wymywany cynk, następnie 
bor, mangan i żelazo. Z gleby lessowej i gliniastej pierwsze miejsce pod tym 
względem zajmował bor, a następnie żelazo. Z wszystkich trzech gleb w najmniej
szych ilościach były wymywane kadm, kobalt i ołów.

4. Wymywanie pierwiastków śladowych z gleb, na których uprawiano rośliny, 
odbywało się prawie wyłącznie od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Na glebach 
ugorowanych migracja wód opadowych w dół profilu glebowego zachodziła z 
małymi przerwami prawie przez cały rok, w związku z czym straty pierwiastków 
śladowych przez wymycie były w tych obiektach dwu- do kilkakrotnie większe 
niż na glebach, na których uprawiano rośliny.

5. Podwojone i potrojone dawki nawozów mineralnych, stosowane w ilościach 
[kg/ha/rok]: 100-300 N, 60-150 P20 5, 100-240 K20  i 36-54 Mg nie wpłynęły w 
istotny sposób na wielkości wymycia badanych pierwiastków śladowych.

6. Stwierdzono wpływ wapnowania na zmniejszenie wymycia pierwiastków 
śladowych. Wpływ ten był największy na glebie piaskowej, gdzie wapnowanie 
zmniejszyło w pewnym zakresie koncentrację Zn, B, Fe i innych pierwiastków w 
przesączach glebowych, ograniczyło wymycie Zn o ok. 40%, a niektórych pier
wiastków o ok. 20-30%.
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THE LEACHING OF TRACE ELEMENTS FROM SOILS AS 
INFLUENCED BY SOIL TYPE AND FERTILIZATION 

(LYSIMETRIC STUDY)

Institute of Soil Science and Cultivation of Plants, Puławy

SUMMARY

A long-term lysimetric experiment was continued to study the leaching of trace elements from three soils: 
sandy, loess and loamy soils, as influenced by different levels of NPKMg fertilization and liming (0.75 
Hh). Fallowed soils (no plants, no fertilization and no liming) and fertilized but not limed soils were 
chosen as the control. The content of B, Zn, Mn, Fe, Cu, Cd, Co, Ni and Pb was determined in percolating 
waters (and in atmospheric precipitation) during three hydrological years ( 1 st Nov. 1991- 31 st Oct. 1994). 
Annual volumes of percolates depended not only on the amounts of total precipitation but also on the 
soil type and utilization manner of the soils. The contents of Zn, Mn, Cd and Ni in percolates were several 
times higher in the case of the sandy soil than those of the loess or loamy soils. The sandy soil was 
characterized by the highest leaching of zinc, manganese, boron and iron, the loess and loamy soils -  by 
the highest leaching of boron and iron. Cadmium, cobalt and lead were always leached in very low 
amounts. Markedly more percolating waters were collected from the fallowed soils thus the losses of all 
trace elements by leaching were here twice or more times higher than those from planted soils. The level 
of NPKMg treatment had a little effect on the leaching of the studied elements from the soils. Liming 
brought about a slight decrease of trace elements (Zn, B, Fe and some others) leaching, especially from 
the sandy soil.
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