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Abstract. The aim of the work was to determine the concentration and disposition o f heavy metals 
in soils o f Odra river valley in the region of Opole city. The total concentration o f Mn, Zn, Pb, Cr, 
Cu, Cd, Ni and some soil properties (including: texture, pH, organic carbon concentration and 
sorption properties) were examined in twelve soil profiles. The sampled alluvial soil varied in 
texture and contained high amount o f silt fraction. The high concentration and diversification o f 
total carbon content was also observed. Total contents of heavy metals ranged were: 74 ,8-545 ,0  
mg Mn, 13,6-56,5 mg Cr, 122,4-766,0 mg Zn, 14 ,0 -54 ,6  mg Cu, 30 ,4-137 ,0  mg Pb, 0 ,64-2 ,60  
mg Cd, 13,8-28,3 mg Ni/kg d.m. The heavy metal concentration can be presented by the following 
series: Zn>Mn>Pb>Cu>Cr>Ni>Cd. Contamination o f tested alluvial soils in the Opole area reflect 
the occurrence of floods and emission o f all contamination from the area o f the city.
Słowa kluczowe: metale ciężkie, zanieczyszczenia antropogeniczne, gleby aluwialne.
K ey w ords: heavy metals, contamination, alluvial soils.

WSTĘP
Ubocznym skutkiem działalności gospodarczej jest nadmierna kumulacja w śro

dowisku glebowym substancji toksycznych, w tym metali ciężkich. Ich stężenie w 
glebach zależy od wielu czynników, m.in. od charakteru skał macierzystych, proce
sów glebotwórczych kształtujących ich właściwości biogeochemiczne i antropopresji 
[Czarnowska 1999, Kozanecka i in. 2000]. Zawartość w glebach pierwiastków 
śladowych waha się w szerokich granicach, a ich nagromadzenie w najdrobniejszych 
frakcjach jest jednym ze wskaźników zanieczyszczenia tego środowiska [Gambuś 
1997].
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Główną przyczyną zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów aluwialnych po
łożonych w granicach miast są emisje pochodzące ze środków transportu, komunika- 
cji, zakładów przemysłowych oraz odprowadzane do rzek niedostatecznie 
oczyszczone ścieki komunalno-przemysłowe [Lewandowski i in. 1998, Kabata-Pen- 
dias, Pendias 1999]. W dolinach rzecznych, równocześnie z procesem aluwialnym 
zachodzi proces darniowy sprzyjający akumulacji masy organicznej. Ilość i skład 
jakościowy organicznych koloidów glebowych odgrywa istotną rolę w procesach 
przemieszczania, immobilizacji i transformacji metali ciężkich w profilu. Wytworzo
ne z osadów aluwialnych zadarnione gleby, położone między wałami przeciwpowo
dziowymi na terenie miasta Opola narażone są nie tylko na zanieczyszczenia 
komunikacyjne i przemysłowe, ale także na skażenia powodowane corocznymi wy
lewami powodziowymi, które są nośnikiem osadów o wysokiej koncentracji metali 
ciężkich.

Celem pracy było określenie wzbogacenia w metale ciężkie gleb doliny Odry 
występujących na terenie miasta Opola.

OBIEKTY I METODYKA BADAŃ
Obiektami badań było 12 profilów gleb aluwialnych zlokalizowanych wzdłuż 

lewego brzegu Odry w granicach administracyjnych miasta Opola. Próbki glebowe 
pobrano z reprezentatywnych miejsc analizowanego terenu, z uwzględnieniem sto
pnia narażenia gleb na działanie presji czynnika antropogenicznego: 
a/ teren Wyspy Bolko (potencjalnie niski poziom skażenia antropogenicznego): 

profile 1, 2, 3, 7, 8 , 9;
Ы tereny wokół uczęszczanych dróg i mostów (potencjalnie wysokie zagrożenie 

skażeniem antropogenicznym): profile 4, 5, 6 , 10, 11, 12.
Z terenów objętych badaniami pobrano średnie próbki glebowe (z powierzchni 

1 m2) w profilach 1-6 z warstw: 0-15 cm, 25-30 cm i 30-50 cm, a w profilach 7-12 
z warstwy 0-15 cm. W próbkach glebowych oznaczono podstawowe właściwości 
fizyko-chemiczne gleb i zawartość ogólną pierwiastków śladowych. Skład granu- 
lometryczny oznaczono metodą areometryczną Casagrande’ a w modyfikacji Prószyń
skiego, pH -  potencjometrycznie w zawiesinie roztworu 1 mol • dm- 3  KCl, zawartość 
węgla organicznego metodą Tiurina. Kwasowość hydrolityczną (Hh) oznaczono 
metodą Kappena, kationy wymienne (S) -  Ca2+, Mg2+, K+, Na+ -  w 1 mol • dm- 3  

octanie amonu. Dysponując wartościami Hh i S wyliczono pojemność sorpcyjną (T) 
i stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (V). Ogólną zawartość metali 
ciężkich w glebach (Mn, Cr, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni) oznaczono metodą AAS po ekstrakcji 
mieszaniną stężonych kwasów solnego i azotowego.

Uzyskane wyniki zawartości metali ciężkich w glebach badanych terenów porów
nano z ogólną ilością metali ciężkich w glebach ornych spoza obwałowania [Pisarek 
2001], a położonych najbliżej punktów pomiarowych. W celu statystycznej oceny 
wyników badań obliczono współczynniki korelacji i zmienności. Jednocześnie kon
centrację metali ciężkich w badanych glebach porównano z wartościami określający
mi tło geochemiczne gleb, zaproponowanymi przez Czarnowską [1996], obliczając 
współczynnik rozmieszczenia Mn, Cr, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni.
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WYNIKI I DYSKUSJA
Badane gleby aluwialne różniły się znacznie składem granulometrycznym (płp, 

glp, pgmp, gp, gsp) w zależności od miejsca sedymentacji (tab. 1). Analiza uziamienia 
wskazywała na dużą zawartość frakcji pyłu (25-42%) z tendencją malejącą w głąb 
profilu. Jedynie profil 3 charakteryzował się mniejszą ilością tej frakcji w poziomach 
powierzchniowych (18-21%). Natomiast zawartość części spławialnych w obrębie 
każdego z profilów nie wykazywała istotnego zróżnicowania. Badane gleby zaliczono 
do mad lekkich (profile 1,3, 5, 7, 9, 11), średniozwięzłych (profile 2, 4, 8 , 10, 12) i 
ciężkich (profil 6 ). Charakter skał macierzystych badanych gleb, związany z gospo
darką erozyjno-sedymentacyjną rzeki Odry oraz postępujący proces darniowy wpły
nęły na całokształt właściwości fizykochemicznych analizowanych gleb. 
Odzwierciedlał to ich odczyn, który wahał się od 6 , 6  do 7,4 i nie wykazywał większego 
zróżnicowania. Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (V) wynosił 
ponad 90%. Jedynie warstwa 30-50 cm w profilu 6  charakteryzowała się niższą 
wartością pHKC1 = 6,2 przy wartości V równej 82,4%.

Zawartość materii organicznej w badanych glebach była wysoka i zróżnicowana 
zarówno w obrębie profilów, jak i w poszczególnych punktach badawczych (1,24- 
9,46%). Wysoka zawartość węgla organicznego (średnio 5,6%) w próbkach z wszy
stkich analizowanych warstw glebowych związana jest z częstymi wylewami rzeki 
Odry przykrywającymi warstwy „dawnej” darni i nanoszeniem namułów zawierają
cych duże ilości zhumifikowanej materii organicznej. Procesy te przyczyniają się do 
transportu i przemieszczania związków humusowych i metali ciężkich w profilach 
badanych gleb, do nierównomiernego rozmieszczenia materii organicznej w profilu i 
wyższej jego kumulacji w warstwie środkowej.

Zawartość i rozmieszczenie metali ciężkich w profilach glebowych uwarunkowa
ne są ilością materii organicznej, właściwościami fizyko-chemicznymi gleb oraz 
przebiegiem procesów glebotwórczych. Naturalna zawartość pierwiastków ślado
wych w glebie zależy przede wszystkim od rodzaju skały macierzystej, będącej ich 
pierwotnym źródłem [Czarnowska 1996, Czarnowska, Bontruk 1995, Gambuś, Gra
bowski 1996, Kabata-Pendias, Pendias 1999].

W badanych glebach aluwialnych stwierdzono duże zróżnicowanie zawartości 
metali ciężkich w poszczególnych profilach i warstwach glebowych. Jest to zapewne 
wynikiem rozsegregowania osadów transportowanych przez rzekę, oraz depozycji 
poszczególnych frakcji i zanieczyszczeń w różnych miejscach [Gambuś, Grabowski 
1996]. Analiza korelacji pomiędzy zawartością С organicznego i składem granulome
trycznym a ilością metali ciężkich nie wykazała istotnych zależności podobnie jak w 
pracy Drozda i innych [2001].

W badanych madach zawartość Mn nie wykazywała w profilach 1, 2, 4, 5, 6  

wyraźnego zróżnicowania (rys. 1 ) i kształtowała się na poziomie średniej zawartości 
w glebach aluwialnych Polski [Kabata-Pendias, Pendias 1999]. Jedynie w profilu 3 
odnotowano zróżnicowanie profilowe w zawartości tego pierwiastka, a warstwa 
30-50 cm wzbogacona była czterokrotnie w stosunku do warstwy wierzchniej. 
Najwyższą zawartością manganu charakteryzował się profil 4 położony w sąsiedztwie 
najbardziej uczęszczanej w mieście trasy komunikacyjnej (most w centrum miasta).
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TABELA 1. W łaściwości badanych gleb 
TABLE 1. Properties o f investigated soils

Nr
profilu 
N o o f  
profile

Głębokość 
pobrania 
Depth of 
sampling 
[cm]

% zawartość frakcji о 0  w mm 
% of fraction with 0  in mm

рН ка С org.. 
С total 
[%]

T
[cmol(+)
/kg]

V
[%]

0 ,1 -0 ,02 <0,02 <0,002

1 0 -15 42 15 5 7,0 1,61 19,9 95,1
15-30 38 22 5 7,2 5,68 6,1 92,8
30 -50 36 23 5 6,9 6,66 5,3 91,7

2 0-15 41 34 8 6,7 7,19 19,1 92,2
15-30 36 30 9 7,1 6,85 15,8 96,7
30 -50 34 23 4 7,0 5,93 15,4 96,6

3 0-15 18 21 5 7,4 5,45 21,2 97,5
15-30 20 18 6 7,2 3,93 17,0 96,7
30-50 21 17 6 7,2 1,19 17,0 98,7

4 0-15 41 31 10 6,6 2,19 20,7 95,4
15-30 38 27 5 6,5 1,24 14,0 92,5
30-50 38 25 6 6,7 4,39 15,4 97,1

5 0 -15 38 19 8 6,7 7,90 7,3 90,6
15-30 27 20 7 6,9 7,34 16,3 98,2
30-50 26 24 9 7,0 4,33 21,2 98,4

6 0-15 23 44 10 6,8 5,53 22,1 96,4
15-30 35 42 10 6,6 8,75 21,1 94,3
30 -50 20 36 10 6,2 9,46 15,4 82,4

7 0-15 42 18 6 6,3 8,81 26,0 97,1
8 0-15 38 32 8 6,2 5,76 26,7 94,8
9 0-15 26 18 5 6,3 5,84 12,1 96,3
10 0 -15 37 28 6 6,3 4,24 30,1 98,3
11 0-15 35 20 8 6,4 9,47 10,5 97,1
12 0-15 28 34 10 6,3 5,20 18,6 96,2

T -  pojemność sorpcyjna -  CEC, V -  stopień wysycenia komleksu sorpcyjnego zasadami -  degree 
o f soil saturation with basic cations

Można zatem sądzić, iż czynnikiem wzbogacającym badane gleby w mangan, poza 
wpływem namułów z rzeki Odry (namuły Odry zawierają średnio 770 ppm Mn 
[Kabata-Pendias, Pendias 1999] oraz biologiczną akumulacją tego pierwiastka są 
także zanieczyszczenia antropogeniczne.

Zawartość chromu w badanych glebach wahała się od 13,6 do 56,5 mg/k g i w 
porównaniu do tła geochemicznego wg Czarnowskiej [ 1996] była nieznacznie wyższa 
w profilach 1, 3,4, 7, 11. Największe wzbogacenie w chrom stwierdzono w warstwie 
gleby 15-30 cm w profilu 3.

Zawartość cynku wykazywała najwyższą koncentrację w profilu 3 i osiągnęła 
wartość wskazującą na 25,5-krotne wzbogacenie w stosunku do tła geochemicznego, 
a jego nagromadzenie według oceny Gorlacha [Gambuś, Grabowski 1996] osiągnęło 
wartość zanieczyszczenia niebezpiecznego w profilach 1 , 2 , 3. 4. Wedłue tej samej
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TABELA 2. Klasy zanieczyszczenia gleb według Kabaty-Pendias i in. [1993] 
TABLE 2. Soil contamination classes by Kabata-Pendias at al. [1993]

Metal Numer profilu -  number o f soil profile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pb I I I II I I I 0 II I II I
Zn III II III II II I I I I I I I
Cu II I II I I 0 I I I 0 II I
Cd II I III II I I II I I I II I
Ni I 0 I 0 I 0 I I I 0 I 0

0 , 1, II, III -  klasy zanieczyszczenia gleb -  soil contamination classes

oceny, zawartość Ni, Cu i Cd w wymienionych glebach nie przekroczyła ilości 
określanych jako niebezpieczne. Spośród nich profil 3 (rys. 1) charakteryzował się 
najwyższą kumulacją Cu (współczynnik rozmieszczenia 8 ), Cd (współczynnik roz
mieszczenia 13), Ni (współczynnik rozmieszczenia 2,8). Najwyższą koncentrację 
kadmu odnotowano w profilu 4.

Zawartość Pb w badanych glebach była najwyższa w profilu 4 (teren w centrum 
miasta) i przekraczając wartość 100 ppm wskazywała według skali Gorlacha [Gam- 
buś, Grabowski 1996] na skażenie niebezpieczne. Współczynnik rozmieszczenia w 
stosunku do tła geochemicznego osiągnął wartość 14. W pozostałych profilach 
współczynnik ten był niższy i wahał się w granicach 3,1-10,0. Oceniając stopień 
zanieczyszczenia badanych gleb ołowiem, cynkiem, miedzią, kadmem i niklem 
zgodnie z kryteriami zaproponowanymi przez Kabatę-Pendias i innych [1993] można 
stwierdzić, iż analizowane profile glebowe charakteryzują się odmienną kumulacją 
metali ciężkich, wskazującą na cztery klasy ich zawartości (tab. 2 ): naturalną zawar
tość (stopień 0), podwyższoną zawartość (stopień I), słabe zanieczyszczenie (stopień 
II), średnie zanieczyszczenie (stopień III).

Analiza stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb doliny Odry na terenie 
miasta Opola wskazuje, iż najbardziej zanieczyszczonymi są profile gleb nr 1, 3 i 4. 
Profil 4 położony jest w sąsiedztwie najbardziej uczęszczanej w mieście trasy komu
nikacyjnej, zatem koncentracja metali ciężkich, a szczególnie ołowiu zależy tu od 
wpływu emisji z transportu i komunikacji. Profile nr 1 i 3 są zlokalizowane na Wyspie 
Bolko -  na terenie parkowym o znacznym ograniczeniu ruchu kołowego. W profilach 
2 i 11 położonych w bliskim sąsiedztwie profilu nr 3 (ok. 0,5 km) odnotowano także 
podwyższoną koncentrację Cr, Cu, Zn, Ni. Świadczy to o miejscowej presji czynnika 
antropogenicznego oraz zasobności w te pierwiastki namułów rzeki Odry. Zanieczy
szczenie te mogą się gromadzić stopniowo, także ze źródeł o niskiej zawartości 
[Kabata-Pendias, Pendias 1999].

Porównując średnie zawartości metali ciężkich w każdej z badanych warstw 
glebowych można je przedstawić w postaci następującego malejącego szeregu: 
Zn>Mn>Pb>Cu>Cr>Ni>Cd. Jednocześnie w badanych glebach uprawnych zlokali
zowanych na terenie miasta Opola i będących w najbliższym sąsiedztwie analizowa
nych mad ilości Cu, Pb, Cd, Ni były niższe (tab. 3), a w rezultacie odmienna była 
ocena ich zawartości -  głównie 0 i I stopień zanieczyszczenia. Jedynie koncentracja
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mg/kg s.m . - d.m. MANGAN

numer profilu - number of soil profile 

CHROM

numer profilu - number of soil profile

CYNK

numer profilu - number of soil profile

MIEDZ

numer profilu - number of soil profile
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KADM

numer profilu - number of soil profile

OŁÓW

numer profilu - number of soil profile

NIKIEL

numer profilu - number of soil profile

0-15 cm 15-30 cm 30-50 cm

RYSUNEK 1. Zawartość metali ciężkich w glebach doliny Odry 
FIGURE 1. Contents o f heavy metals in soils o f Odra river valley

chromu w glebach uprawnych była nieznacznie wyższa (średnio około 1 ,3 -krotna), 
co może być związane z ich wzbogaceniem w ten pierwiastek w wyniku stosowania 
nawożenia fosforowego. Analiza porównawcza zadamionych gleb aluwialnych oraz 
uprawnych na terenie miasta Opola wskazuje, iż spośród badanych pierwiastków 
śladowych rozmieszczenie w profilach glebowych jest najwyższe w przypadku cynku 
(współczynnik rozmieszczenia średnio 7). Świadczy to między innymi o wysokiej
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TABELA 3. Zakresy ogólnej zawartości metali ciężkich w glebach doliny Odry w porównaniu z 
ich zawartością glebach uprawnych z terenu miasta Opola
TABLE 3. Ranges o f total heavy metal contents in the valley of Odra river as compared to arable 
soils o f the Opole city area

Zawartość
Content

Mn Cr Zn Cu Pb Cd Ni
[mg/kg s.m. -  d.m.l

Gleby doliny Odry -  soils o f the Odra river valley
Warstwa -  layer 0 -15  cm
Średnia Mean 
Minimum 
Maximum  
V [% ]

239,3
77,2

490,0
49,12

29.4
19.4
50.4 
32,01

304,5
139.0
728.0  

67,60

35.3 
21,8
51.4 
26,85

75,3
43,5
96,9
21,32

1,53
1,04
2,30

27,45

21.3 
15,0
28.3 
20,22

Warstwa -  layer 15-30 cm
Średnia Mean 
Minimum 
Maximum  
V[% ]

240,4
76,4

530
76,45

31,1
13,6
56,5
46,59

422,1
123,6
766,0

54,09

33,7
14,0
54,6
43,32

74.4
30.4 

137,0
47,71

1,66
0,64
2,60

42,77

19,4
13,8
28,3
27,91

Warstwa -  layer 30-50  cm
Średnia Mean 
Minimum 
Maximum 
V [% ]

308,6
74,8

545,0
62,23

26,6
15,4
40,0
34,27

349,6
122,4
525,0

39,92

31.2 
14,6
42.2 
33,94

79,9
31,2

132,8
37,66

1,66
0,84
2,44

35,84

17,3
14.8
22.8 
17,48

Gleby uprawne miasta Opola -  arable soils o f the 0 pole city area
Średnia Mean
Minimum
Maximum
V [%]

223,1
154.5
293.6 

61

38,7
13.5
64.5 
38

59,4
41,3
87,6
23

15.1 
7,0

44.1 
73

28,8
16,4
53,0
37

0,48
0,38
0,75

20

10,6
6,1

18,3
34

V [%] -  współczynnik zmienności -  coefficient o f variation

koncentracji tego metalu w namulach Odry. Średnie zawartości metali ciężkich w 
glebach uprawnych układają się w nieco odmiennym szeregu: 

Mn>Zn>Cr>Pb>Cu>Ni>Cd.
Można zatem stwierdzić, iż zanieczyszczenia badanych gleb aluwialnych na 

terenie miasta Opola odzwierciedlają przebieg zjawisk powodziowych oraz dopływ 
zanieczyszczeń z obszarów miasta.

WNIOSKI
1. Zadarnione gleby aluwialne na terenie miasta Opola wykazują zróżnicowany skład 

granulometryczny przy znacznej zawartości frakcji pyłu oraz węgla organicznego.
2. Zawartość metali ciężkich wykazuje duże zróżnicowanie w obrębie profilów. 

Wśród badanych mad dominują gleby o podwyższonej zawartości niklu, kadmu, 
miedzi, cynku (58% badanych gleb) i ołowiu (67% badanych gleb). Na słabe 
zanieczyszczenie ołowiem, cynkiem, miedzią i kadmem wskazuje ok. 30% bada
nych gleb. Zanieczyszczenie w stopniu średnim stwierdzono jedynie w przypadku 
kadmu (8 % badanych gleb) i cynku (17% badanych gleb).
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3. Ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi badanych gleb dolinowych 
miasta Opola wskazuje na miejscowe oddziaływanie presji czynnika antropoge
nicznego.
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