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Abstract: The aim of the research was the estimation of the pollution degree by cadmium and 
lead o f the anthropogenic convent’s garden soils in Kraków. The concentration of cadmium in 
the investigated soils ranged from < 0.2 to 2.6 mg • kg-1 (in surface humus horizons from 0.6 to 
2.6 mg • kg-1) and lead from 5.0 to 548.9 mg • kg ' (in surface humus horizons from 31.5 to 548.9 
mg • kg-1). The majority of the examined soils according to the pollution scale proposed by 
IUNG [1993] was characterised by the increased content o f cadmium and lead.
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WSTĘP

Gleby krakowskich ogrodów klasztornych, ze względu na swoją lokalizację, 
charakteryzują się akumulacją różnego pochodzenia zanieczyszczeń miejsko-prze- 
mysłowych, a zwłaszcza zawartych w nich metali ciężkich. Liczne badania gleb ogrodów 
działkowych i przydomowych w obszarach miejskich, których kierunek zagospo
darowania był zbliżony do użytkowania ogrodów klasztornych [Chodak i in. 1995, 
Gambuś, Wieczorek 1995, Grodzińska i in. 1996, Szerszeń i in. 1996, Wójcik 1997, 
Jasiewicz i in. 1998, Dąbkowska-Naskręt, Kobierski 1998, Kahle 2000], wskazują na 
zanieczyszczenie ich metalami ciężkimi.

Ogrody zlokalizowane w obszarach miejskich są często jedynym źródłem warzyw 
i owoców dla użytkujących je osób, a produkowana w nich żywność bywa bezpośrednio 
konsumowana [De Kimpe, Morel 2000]. W większości badanych ogrodów klasztornych 
produkowane były warzywa i owoce. Istnieje więc potencjalne zagro-żenie, w razie 
wystąpienia podwyższonych zawartości metali ciężkich w glebie, włączenia tych 
(niekiedy bardzo toksycznych) pierwiastków w łańcuch troficzny. Z tego też powodu 
staje się konieczne oznaczenie ich zawartości. Do grupy szczególnie niebezpiecznych 
metali ciężkich mogących oddziaływać na skład produkowanej biomasy i zdrowie 
człowieka należą kadm i ołów [Alloway 1999]. Ołów i jego stopy należą do metali, 
które były od najdawniejszych czasów stosowane przez człowieka [Molenda 1987]. 
Pierwiastek ten mógł zatem przez wieki akumulować się w środowisku glebowym.
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Celem przeprowadzonych badań było określenie stopnia zanieczyszczenia kadmem 
i ołowiem gleb antropogenicznych wybranych ogrodów klasztornych.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badania przeprowadzono na materiale glebowym pobranym z 15 profili glebowych 

reprezentujących gleby 11 ogrodów klasztornych i jednego ogrodu przy budynku 
parafialnym, parafii Świętego Krzyża (tab. 1). Czynnikiem decydującym o wyborze 
materiału glebowego była lokalizacja ogrodów klasztornych i sposób ich zagos
podarowania. Ogrody, w których wykonano profile 1-9, znajdowały się w centrum 
Krakowa, a pozostałe na jego obrzeżach. Większość ogrodów użytkowana była jako 
ogrody warzywne. Próby glebowe pobrano ze wszystkich poziomów badanych profili 
i oznaczono w nich (po wcześniejszym wysuszeniu w temperaturze pokojowej i 
przesianiu przez sito o średnicy oczek 2 mm): skład granulometryczny metodą 
areometryczno-sitową według PN-R-04032 [1998], pH potencjometrycznie w KC1 
o stężeniu 1 mol • dm-3 i zawartość węgla organicznego zmodyfikowaną przez 
Oleksynową metodą Tiurina. Całkowitą zawartość kadmu i ołowiu oznaczono w 
pastylkach glebowych techniką spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRFS), 
przy użyciu aparatu SPECTRO X-LAB 2000, w Instytucie Ekologii Lądowej 
Politechniki w Zurychu.

WYNIKI I DYSKUSJA
Badane gleby krakowskich ogrodów klasztornych, które charakteryzowały się 

nienaturalnym układem i miąższością poziomów, zaliczono do działu gleb antropo
genicznych, do hortisoli (11 profili) i pararędzin antropogenicznych (2 profile). Tylko 
w przypadku dwóch gleb przekształcenia antropogeniczne były nieznaczne i zaliczono 
je do typów gleb, wytworzonych w wyniku oddziaływania naturalnych procesów 
glebotwórczych, odpowiednio do gleb brunatnych właściwych typowych i do rędzin 
właściwych (tab. 1).

Stosując nomenklaturę utworów glebowych według normy PN-R-04033 [1998] 
ponad 94% przeanalizowanych poziomów stanowiły utwory gliniaste z przewagą gliny 
piaszczystej i piaski ze znacznym udziałem piasku gliniastego. Zawartość frakcji iłu (o 
średnicy < 0,002 mm) wynosiła od 0 do 24%, przy czym w połowie poziomów nie była 
większa niż 5% (tab. 1).

Gleby krakowskich ogrodów klasztornych, które zaliczono do działu gleb antropo
genicznych, charakteryzowały się wysokimi wartościami pH (tab. 1). Tak wysokie 
wartości pH wynikają z obecności w tych glebach CaCOv Węglan wapnia był 
pochodzenia antropogenicznego i został wprowadzony do gleby wraz z gruzem 
budowlanym zawierającym okruchy zaprawy piaszczysto-wapiennej. Obecność 
węglanu wapnia w poziomach powierzchniowych i podpowierzchniowych gleb 
antropogenicznych, a brak w poziomach spągowych, świadczy o jego antropogenicznym 
pochodzeniu. Najniższymi spośród przebadanych gleb wartościami pH, zwłaszcza w 
poziomie powierzchniowym, charakteryzowała się gleba brunatna właściwa (profil 10). 
Wartości pH między poszczególnymi poziomami w profilach glebowych były nieznacznie 
zróżnicowane (tab. 1).



Kadm i ołów w glebach antropogenicznych ogrodów klasztornych Krakowa 129

TABELA 1. Lokalizacja, klasyfikacja systematyczna, zakresy pH i zawartości frakcji 0  <0,002 mm, 
węgla organicznego oraz kadmu i ołowiu w badanych glebach ogrodów klasztornych w Krakowie 
TABLE 1. Location, systematical classification, pH ranges and ranges of content of fraction 0  < 0,002 
mm, organic carbon, cadmium and lead in studied soils of convent's gardens in Kraków

Profil
nr
Profile
No.

Ogród klasztorny 
Adres
Convent's garden 
Address

Typ gleby 
Soil type 
[PTG 1989]

pH
KC1

Frakcja 
Fraction 
< 0,002 
mm (%)

С org. 
org. С 
( g - k g 1)

Cd Pb

mg - kg 1

1 Franciszkanie 
pi. Wszystkich 
Świętych 5

hortisol 6,7-7,1 
(7,0)

1-5
(2)

6,9-39,3
(39,3)

0,3-1,7 
(1,7) II

39,1-234,4 
(234,4) II

2 Kapucyni 
uL Loretańska 11

hortisol 6,7-6,8 
(6,8)

2-6
(2)

11,5-32,3
(32,3)

0,9-1,7
(1,7)1

521,6-548,9 
(548,9) III

3 Bernardyni
ul. Bernardyńska 2

hortisol 6,5-7,0 
(6,8)

0-10
(5)

0,2-25,2
(25,2)

<0,2-1,3 
(U3)I

5,5-167,6 
(167,6) I

4 Misjonarze 
ul. Stradomska 4

hortisol 6,7-7,2 
(6,7)

7—16 
(7) -

2,9-29,0
(29,0)

0,3-1,4 
(1,4)1

24,8-190,1
(172,4)1

5 Dominikanie 
uL Stolarska 12

pararędzina
antrop.

6,9-7,8 
(6,9)

2-5
(3)

3,0-21,2
(21,2)

0,3-1,2 
(1,2)1

77,6-545,5 
(293,4) III

6 Reformaci 
uL Reformacka 4

hortisol 6,4-7,2 
(6,9)

3-5
(5)

10,5-42,5
(20,6)

0,6-1,9 
(0,9) 0

240,0-408,3 
(269,8) II

7 parafia Św. Krzyża 
uL Św. Krzyża 23

hortisol 6,6-7,1 
(6,6)

1-5
(2)

0,5-32,1
(32,1)

<0,2-1,7 
(1,7) II

7,7-216,9 
(178,2) II

8 Felicjanki 
ul. Smoleńsk 6

pararędzina
antrop.

6,7-7,5 
(6,7)

1-10
(3)

0,3-27,3
(27,3)

<0,2-1,5 
(1,5)1

11,5-530,4 
(270,0) III

9 Augustianie 
ul Augustiańska 7

hortisol 6,3-6,7 
(6,7)

5-14
(6)

1,0-26,8
(26,8)

<0,2-1,7 
(1,7)1

7,9-86,8 
(86,8) I

10 Siostry Matki Bożej 
Miłosierdzia 
ul. Siostry Faustyny 
3 (Łagiewniki)

gl. brunatna
właściwa
typowa

4,8-6,5 
(5,2)

1-24
(1)

0,2-15,3
(15,3)

<0,2-0,6 
(0,6) I

5,1-31,5 
(31,5) I

11 Cystersi
uL Klasztorna 11 
(Mogiła)

hortisol 6,3-6,9 
(6,9)

2-20
(8)

0,1-18,8
(18,8)

<0,2-1,3 
0 ,3 )1

5,0-158,5 
(111,2) I

12 hortisol 6,7-7,5 
(6,9)

8-15
(9)

1,1-22,5
(22,5)

<0,2-1,0 
(1,0)0

14,9-281,8 
(125,9) I

13 Kameduli 
AL Konarowa 1 
(Bielany)

hortisol .6,8-7,5 
(6,8)

5-14
(5)

1,5-21,4
(21,4)

<0,2-1,6 
0 ,6 )1

34,9-162,8 
(162,8) I

14 hortisol 6,7-7,4 
(6,8)

3-6
(3)

3,2-20,7
(20,7)

<0,2-1,6 
(1,3)1

30,0-101,7 
(101,7) I

15 rędzina
właściwa

6,8-7,0 
(6,8)

2-4
(2)

7,7-50,3
(50,3)

2,1-2,6 
(2,6) I

111,1-123,4
(123,4)1

( . . . )  wartość dla poziomu powierzchniowego, 0--II1 stopień zanieczyszczenia metalami ciężkimi:
0 -  zawartość naturalna, I -  zawartość podwyższona, II -  shbc zanieczyszczenie, III -  średnie zanieczyszczenie 
( . . . )  value for surface horizon, 0—III pollution degree o f  heavy metals: 0 -  natural concentration, I -  elevated 
concentration, II -  slight pollution, III -  medium pollution
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Zawartość węgla organicznego w badanych glebach była najwyższa w powierz
chniowych, akumulacyjnych poziomach próchnicznych (z wyjątkiem hortisolu 
reprezentowanego przez profil 6) i wynosiła od 15,3 do 50,3 g • kg-1 (tab. 1). Skrajne 
wartości wystąpiły w glebach o naturalnej genezie -  minimalna w glebie brunatnej 
właściwej (profil 10) -  maksymalna w rędzinie właściwej (profil 15). W glebach 
zaliczonych do działu gleb antropogenicznych średnia zawartość węgla w powierz
chniowym, akumulacyjnym poziomie próchnicznym wynosiła 25,9 g • kg-1. Zwłaszcza 
hortisole, charakteryzowały się głębokimi poziomami próchnicznymi, których miąższość 
w kilku przypadkach przekraczała 100 cm.

K oncentracja kadmu w glebach ogrodów klasztornych wynosiła od <0,2 
do 2,6 mg • kg-1. Najwyższą jego zawartością: od 0,6 do 2,6 (średnio 1,4) mg Cd • kg-1 
charakteryzowały się poziomy powierzchniowe (tab. 1). W większości badanych gleb 
zawartość kadmu malała wraz ze wzrostem głębokości. Oznaczone zawartości kadmu 
w poziomach powierzchniowych badanych gleb, w większości przypadków nieznacznie 
przekraczają średnią jego zawartość występującą w wierzchnich warstwach gleb regionu 
krakowskiego, która wynosi 1,14 mg Cd- kg-1 [Gambuś, Gorlach 1995]; są jednak 
kilkukrotnie wyższe od średniej zawartości (0,20 mg Cd • kg-1) występującej w poziomach 
omo-próchnicznych gleb użytków rolnych Polski [Terelak, Pietruch 2000]. Ocenę stopnia 
zanieczyszczenia gleb badanymi metalami dokonano na podstawie skali zaproponowanej 
przez IUNG [Kabata-Pendias i in. 1993]. W powierzchniowych poziomach próchnicznych 
większości z analizowanych gleb (profile 2-5, 8-11 i 13-15) wystąpiła podwyższona 
zawartość kadmu (tab. 1). Hortisole z ogrodu Franciszkanów i z ogrodu przy budynku 
parafialnym parafii Sw. Krzyża (profile 1 i 7) zaliczyć należy, uwzględniając zawartość 
kadmu w poziomie próchnicznym, do gleb słabo zanieczyszczonych (stopień II). Naturalną 
zawartością Cd (stopień 0) charakteryzowały się: hortisol z ogrodu Reformatów (profil 6) 
i jeden z hortisoli z ogrodu Cystersów (profil 12), zlokalizowany w innej kwaterze niż 
pochodzący z tego samego ogrodu profil 11.

Ilość ołowiu w badanych glebach mieściła się w zakresie 5,0-548,9 mg • kg-1, przy 
średniej zawartości 124,0 mg w kg powietrznie suchej masy gleby (tab. 1). W 
próchnicznych poziomach powierzchniowych wynosiła ona od 31,5 do 548,9 (średnio 
191,9) mg Pb * kg-1. W poziomach powierzchniowych w większości gleb krakowskich 
ogrodów klasztornych wystąpiła podwyższona zawartość ołowiu (stopień I). Pozostałe 
gleby (tab. 1) ze względu na zawartość ołowiu w poziomach powierzchniowych, 
charakteryzowały się słabym zanieczyszczeniem -  stopień II (profile 1,6 i 7) lub średnim 
-  stopień III, jak miało to miejsce w glebach z ogrodów Kapucynów, Dominikanów i 
Felicjanek (profile 2, 5 i 8). Według Kabaty-Pendias i Pendias [1999] naturalna 
zawartość ołowiu w glebach nie powinna zbytnio przekraczać 20 mg • kg-1; natomiast 
zawartość dopuszczalna dla gleb uprawnych wynosi 100 mg Pb • kg-1 i w zależności 
od niektórych właściwości gleby (głównie odczynu i zawartości materii organicznej) 
może być podwyższona do 500 mg • kg-1. W badanych glebach tylko niektóre poziomy 
naturalnego podłoża skalnego, zazwyczaj piaski aluwialne, charakteryzowały się 
zawartością ołowiu poniżej 20 mg • kg”1. W profilach większości gleb były poziomy, 
w których koncentracja ołowiu przekroczyła 100 mg • kg-1, a w glebach z ogrodów 
Kapucynów, Dominikanów i Felicjanek (profile 2, 5 i 8) nawet 500 mg • kg-1 gleby. 
Duży wpływ na zwiększenie zawartości ołowiu w badanych glebach, zwłaszcza w 
głębszych warstwach, może mieć obecność w nich materiału pochodzenia antropo
genicznego. Ilość ołowiu w poziomach powierzchniowych badanych gleb na ogół
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Cd

mg ‘ kg’1

Pb

RYSUNEK 1. Zakresy i średnie zawartości kadmu i ołowiu w poziomach powierzchniowych gleb 
ogrodów klasztornych położonych w centrum i na obrzeżach Krakowa
FIGURE 1. Ranges and mean contents of cadium and lead in surface horizons of convent's garden soils 
situated in the center and outskirts of Kraków

znacznie przekroczyła jego średnią koncentrację, charakterystyczną dla wierzchnich 
warstw gleb uprawnych regionu krakowskiego [Gambuś 1993] i Polski [Terelak i in. 
1995], która wynosi odpowiednio 94,6 i 13,8 mg Pb • kg-1 gleby.

Lokalizacja ogrodów wpłynęła na zawartość ołowiu w poziomach powierzchniowych 
badanych gleb. Gleby ogrodów położonych w historycznym centrum Krakowa (profile 
od 1 do 9), charakteryzowały się ponad dwukrotnie wyższą średnią koncentracją ołowiu 
aniżeli gleby ogrodów z obrzeży miasta reprezentowane przez profile od 10 doi 5 (rys.
1). Średnie zawartości kadmu w poziomach 
powierzchniowych badanych gleb były na 
zbliżonym poziomie, niezależnie od położenia 
ogrodów. Wyższa koncentracja pierwiast
ków śladowych w glebach położonych w 
centrum miasta, w porównaniu z obszarami 
peryferyjnymi, jest jedną z charakterysty
cznych właściwości gleb terenów zurbanizo
wanych [Kabała 1995, Alexandrovskaya, 
Alexandrovskiy 2000].

Wyniki oznaczeń całkowitej zawartości 
kadmu i ołowiu opracowano statystycznie w 
celu określenia zależności między ich zawar
tością w poziomach powierzchniowych a 
wybranymi właściwościami badanych gleb. 
Jedynie zdolność do akumulacji kadmu w 
poziomach powierzchniowych była silnie 
zależna od zawartości w nich materii orga
nicznej (wyrażonej ilością węgla organicz
nego), co wyraża uzyskana wartość współ
czynnika korelacji prostej r = 0,8820, przy 
p < 0,001. Wartości współczynników kore
lacji między pozostałymi zależnościami były 
niskie i statystycznie nieistotne (tab. 2).

TABELA 2. Współczynniki korelacji prostej 
(r) określające współzależność między 
zawartością kadmu i ołowiu w poziomach 
powierzchniowych a wybranymi właściwoś
ciami gleby (n = 15)
TABLE 2. Simple correlation coefficients (r) 
describing relation between levels of cadmium 
and lead in surface horizons and selected 
properties of soils (n = 15)

- Cd Pb

Cd - -

Pb 0,1496 -

pH KCl 0,3849 0,3630

с org. 0,8820*** 0,2124

0  < 0,002 -0,2470 -0,2681

***p < 0,001
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TABELA 3. Zawartość form całkowitych Cd i Pb w wierzchniej warstwie gleb ogródków działkowych 
różnych miast Polski oraz w glebach ogrodów klasztornych w Krakowie
TABLE 3. Contents of total forms of Cd and Pb in soil surface layer of communal allotment gardens 
from different Poland's cities and in soils of convent's gardens of Kraków

Miasto -  City Cd Pb Autorzy -  Authors

mg • kg 1

Inowrocław [24] < 0,2-3,5 6,1-288,1 (36,2) Dąbkowska-Naskręt, Kobierski [1998]

Legnica [11] 0,5-1,0 (0,7) 54,7-570,0 (204,4) Chodak i in. [2000]

Sosnowiec [12] 1,40-2,82 (1,90) 94,0-294,0 (153,8) Szerszeń i in. [1996]

Sosnowiec [18] n.o. 74,5-338,8 (153,2) Jasiewicz i in. [1998]

Wałbrzych [14]* 1,74-3,95 (2,55) 68,8-160,5 (108,5) Wójcik [1997]

Wroclaw n.o. 17,2-659,3 Chodak i in. [1995]

Kraków [15] 0,96-4,08 (1,99) 32,4-179,4 (64,7) Gambuś, Wieczorek [1995]

Ogrody 
klasztorne w 
Krakowie [15] 
Convent's 
gardens in 
Kraków

0,6-2,6 (1,4) 31,5-548,9 (191,9) badania własne -  proper studies

* średnia z kilku lat, [...] liczba prób, (...) średnia arytmetyczna, n.o. -  nie oznaczono
* mean of some years, [...] number of samples, (...) arithmetic mean, n.o. -  not determined

Koncentrację całkowitych form kadmu i ołowiu oznaczonych w wierzchniej 
warstwie gleb ogrodów klasztornych w Krakowie, porównano z wynikami badań 
przepro-wadzonych w ogrodach działkowych Krakowa i innych miast Polski (tab. 3). 
Najniższa średnia zawartość kadmu w wierzchniej warstwie, została oznaczona w 
glebach ogrodów działkowych w Legnicy. Średnia zawartość kadmu w wierzchniej 
warstwie gleby z wybranych do badań ogrodów klasztornych w Krakowie była 
dwukrotnie większa niż w glebach Legnicy, ale niższa aniżeli w glebach ogrodów 
działkowych pozostałych miast, w tym także ogrodów działkowych Krakowa. 
Powierzchniowe poziomy gleb z legnickich ogrodów działkowych, oraz gleby 
krakowskich ogrodów klasztornych, charakteryzowały się najw yższą średnią 
zawartością ołowiu w wierzchniej warstwie, ale źródło zanieczysz-czenia jest inne w 
obu przypadkach.

W badanych glebach, pomimo wysokich zawartości zwłaszcza ołowiu, przemieszczanie, 
a także fitoprzyswajalność badanych metali ciężkich będą ograniczone. Jak podają Hiller 
[1995], Kabata-Pendias i Pendias [1999], Murray i Hendershot [2000] metale ciężkie 
w glebach o wysokiej wartości pH i dużej zawartości materii organicznej są silnie wiązane 
przez fazę stałą gleby. Do tej grupy należy zaliczyć większość badanych gleb, które 
charakteryzują się obojętnym lub zasadowym odczynem, obecnością w całym profilu (lub 
przynajmniej w poziomach powierzchniowych) CaC03 i dużą zasobnością w próchnicę.
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WNIOSKI
1. Obecność materiału antropogenicznego w glebach krakowskich ogrodów klasztor

nych oraz dopływ zanieczyszczeń atmosferycznych wpłynęły na znaczną koncen
trację ołowiu, która w kilku przypadkach przekroczyła 500 mg • kg-1.

2. W większości badanych gleb wystąpiła podwyższona zawartość kadmu i ołowiu, a 
jedynie gleby z ogrodów Kapucynów, Dominikanów i Felicjanek były średnio zanie
czyszczone ołowiem.

3. Średnia zawartość ołowiu w poziomach powierzchniowych gleb ogrodów położo
nych w historycznym centrum Krakowa była ponad dwukrotnie wyższa aniżeli w 
glebach ogrodów zlokalizowanych na obrzeżach miasta. Średnia zawartość kadmu 
była na zbliżonym poziomie niezależnie od lokalizacji ogrodu.

4. Należy się spodziewać słabego przemieszczania, a także ograniczonej fitoprzyswa- 
jalności badanych metali ciężkich z uwagi na wysokie wartości pH i dużą zawartość 
materii organicznej w glebach badanych ogrodów klasztornych.
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