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Abstract: The phytoremediation effectiveness of Cu and Pb contaminated soils in the vicinity 
o f copper smelters Legnica and Głogów was assessed on the basis o f their real quantities in 
biomass harvest per ha. The content of each heavy metal was compared with its quantity in the 
mobile fraction and total value in 0-20 cm depth horizon. The Cu uptake by cabbage and grass 
harvest did not exceed 62,4% of its quantity in mobile fraction and 0,53% of its total content in 
all fractions. The Pb values amount:to 74,0% and 1,27% respectively.
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WSTĘP
Efektywność metody fitoremediacji gleb zanieczyszczonych, a zwłaszcza jednej z 

podstawowych jej form -  fi to ekstrakcji -  zależy nie tylko od zdolności roślin do 
akumulacji składników w jednostce masy i od ilości wyprodukowanej masy, ale także 
od ilości składników w formie dostępnej. Rzeczywistą ilość składników związaną w 
jednostce masy można określić jako zmianę jednej formy składnika znajdującego się w 
środowisku na inną, np. w tym przypadku z formy mobilnej na związaną w biomasie. 
Stąd fitoekstrakcja może być stosowana do oceny rzeczywistej ilości składników, która 
może być usunięta z danej przestrzeni produkcyjnej wraz z określoną biomasą.
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Biologiczna dostępność pierwiastków, w tym również zaliczanych do grupy metali 
ciężkich, uwarunkowana jest przede wszystkim ich stężeniem w roztworze glebowym 
oraz szybkością procesów dyfuzyjnych. Ponadto na proces ten istotny wpływ mają 
czynniki środowiskowe, takie jak: wilgotność, potencjał oksydacyjno-redukcyjny, skład 
mineralny fazy stałej gleby oraz procentowy udział w niej substancji organicznej.

Metoda ekstrakcji sekwencyjnej opracowana przez Tessiera i współpracowników 
[Tessier i in. 1979] w wyodrębnionych operacyjnie frakcjach uwzględnia wymienione 
czynniki środowiskowe wpływające na mobilność pierwiastków śladowych w glebie.

Opierając się na wcześniejszych badaniach gleb będących w zasięgu Legnicko- 
Głogowskiego Okręgu Miedziowego, autorzy niniejszej publikacji założyli, że na 
podstawie określenia frakcji miedzi i ołowiu w glebach metodą ekstrakcji sekwencjnej 
można będzie prognozować ich dostępność dla roślin, a zatem pośrednio ocenić 
efektywność procesu fitoremediacji.

MATERIAŁ I METODY
Badania zlokalizowano na obszarze LGOM w zasięgu oddziaływania huty miedzi. 

Materiał do badań pobrano z trzech mezoregionów: Równiny Legnickiej, Wysoczyzny 
Lubińskiej oraz Wzgórz Dałkowskich. W podłożu tego obszaru, na głębokości 1000- 
1500 m występują permskie łupki miedzionośne, eksploatowane w LGOM. Utwory 
czwartorzędowe zalegają zwartą pokrywą na całym terenie objętym badaniami i wchodzą 
w głąb struktur Sudetów wzdłuż dolin^rzecznych. Zbudowane są z lodowcowych i 
wodnolodowcowych osadów zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego 
(gliny, żwiry i piaski) oraz osadów rzecznych holocenu (piaski, namuły).

Wytypowane powierzchnie badawcze były zlokalizowane w Rzeszotanach, okolicach 
Legnicy, Głogowa, Biechowie, Lubinie i Żukowicach. Próbki glebowe do badań pobrano 
z warstwy 0-20 cm. Kryterium doboru powierzchni badawczych była obecność roślin 
jedno- i dwuliściennych (trawa -  kupkówka i kapusta). Materiał roślinny do analiz 
zebrano w fazie kwitnienia -  kupkówkę i w fazie dojrzałości konsumpcyjnej -  kapustę.

W celu ogólnej charakterystyki badanego materiału glebowego w powietrznie suchym 
materiale wykonano następujące oznaczenia:
• skład granulometryczny -  metodą areometryczną Cassagrande’a w modyfikacji 

Prószyńskiego,
• odczyn (pH) gleby w roztworze wodnym 1 mol KC1 • dm-3,
• zawartość węgla organicznego (CQrg) -  metodą Tiurina.

Do oznaczenia metali śladowych próbki glebowe rozcierano w moździerzu agatowym 
do uzyskania cząstek o średnicy 0,1 mm. W tak przygotowanych próbkach oznaczono 
według metody Tessiera i in. [1979] zawartość Cu i Pb w następujących frakcjach 
zdefiniowanych operacyjnie jako:
•  Frakcja wymienna (FI) -  ekstrahowana w 1,0 mol MgCl2 • dm~3. Frakcja ta obej

muje metale występujące w roztworze glebowym w formie jonowej albo skomplek- 
sowanej oraz metale wiązane siłami elektrostatycznego przyciągania na ujemnie 
naładowanych miejscach wymiany stałych cząsteczek gleby; dostępna i stosunko
wo ruchliwa.
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♦ Frakcja związana z węglanami (Fil) -  ekstrahowana w 1,0 mol NaOAc • dm-3. 
Frakcja ta zawiera metale strącone z węglanami z także siarczanami i fosforanami. 
Ulega umchomieniu przy spadku odczynu środowiska.

♦ Frakcja związana z tlenkami Fe i Mn (FIU) -  ekstrahowana w 0,04 mol NH OH-HC1
• dm-3. Frakcja ta obejmuje metale zasorbowane lub strącone z tlenkami i wodoro
tlenkami Fe, Mn i AL, występującymi w postaci cienkich warstw lub w postaci drob
nych cząsteczek na minerałach glebowych; stabilna, ulega umchomieniu w warun
kach redukcyjnych.

♦ Frakcja związana z materią organiczną (FIV) -  ekstrahowana w 0,02 mol H N 0 3
• dm-3 i H20  oraz 3,2 mol NH4 OAc • dm-3 w 20% HNOr  Frakcja ta zawiera 
metale związane z substancją organiczną przez adsorpcję fizyczną, chemisorpcję, 
wytrącanie i tworzenie połączeń kompleksowych: stabilna, lecz ulega uruchomieniu 
w warunkach redukcyjnych.

♦ Frakcja rezydualna (FV) -  ekstrahowana w wodzie królewskiej. Jest to frakcja 
obejmująca metale związane w sieci krystalicznej minerałów pierwotnych i wtór
nych oraz połączone z minerałami ilastymi przez chemisorpcję i adsorpcję fizyczną.
Zawartość Cu, i Pb w otrzymanych wyciągach oznaczono techniką atomowej 

spektroskopii absorpcyjnej (ASA). Błąd analityczny metody wahał się w granicach 
6,8-7,2%.

Popiół po spaleniu materiału roślinnego w temperaturze 480°C rozpuszczono w 
20% HC1. W tak otrzymanych mineralizatach badane pierwiastki oznaczono również 
techniką ASA.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Istnieje bogata literatura dotycząca wpływu różnych właściwości środowiska 

glebowego na wiązanie metali ciężkich oraz przeprowadzania ich z form trudno 
dostępnych w formy łatwo dostępne dla roślin. Spośród nich największy wpływ przypisuje 
się takim właściwościom, jak: odczyn, potencjał oksydacyjno-redukcyjny, pojemność 
sorpcyjna w stosunku do kationów oraz zawartość próchnicy [Gambuś 1987, Reddy i 
in. 1995, Zhang i in. 1997]. Jednym z parametrów wpływających na ruchliwość jonów 
metali w glebie jest jej odczyn. Wzrost stężenia jonów hydroniowych w roztworze 
powoduje reakcję wymiany między nimi a zasorbowanymi jonami metali ciężkich. 
Maksymalną sorpcję jonów Cu+2 i Pb+2 obserwowano przy pH około 7,0 [Kyzioł 1991]. 
Bezpośrednie oznaczenie specyficznych połączeń metali w glebach, zdaniem Tessiera 
i in. [1979], jest bardzo trudne, ze względu na dużą różnorodność możliwych połączeń. 
Salbu i in. [1998] podają, że na podstawie ekstrakcji sekwencyjnej można obliczyć 
wskaźnik mobilności (WM) na podstawie następującego równania:

Т 1 Л | ,  FI + F il  _
W M = ------------------------------------------X 100

FI +  F il  +  F ill  +  FIV  +  FV
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TABELA 1. Podstawowe właściwości gleb 
TABLE 1. Basic soils properties

Miejscowość
Place

% frakcji o średnicy w mm 
% fractions with diameter in 
mm

% C
org.

PH ка

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

Rzeszotany 11 46 43 3,22 7,2
Legnica - 1 20 32 48 2,67 7,0
Legnica - 2 5 43 52 2,64 5,2
Legnica - 3 11 47 42 3,05 6,9
Legnica - 4 5 54 41 2,18 5,2
Głogów 8 54 38 2,73 6,8
Biechów 32 45 23 3,16 7,1
Lubin 31 27 42 2,16 6,6
Żukowice 57 27 16 2,98 6,8

TABELA 2. Średnia (n =12) zawartość frakcji miedzi i ołowiu 
w badanych glebach
TABLE 2. Mean (n =12) content of copper and lead fractions 
in examined soils

Miejscowość
Place

Frakcje -  Fractions

I II III IV V XFI-FV

mg • kg 's.m. -- mg • kg 1 d.m

Miedź -  copper

Rzeszotany 1,3 2,4 52,3 27,3 17,3 100,6
Legnica - 1 0,7 3,2 62,8 34,4 11,6 112,7
Legnica - 2 2,6 2,3 80,0 112,2 32,9 229,9
Legnica - 3 1,4 0,7 44,1 80,8 31,5 158,5
Legnica - 4 0,8 0,3 15,3 33,9 21,1 71,4
Głogów 2,4 1,4 41,8 29,9 11,3 86,9
Biechów 0,9 44,0 84,7 53,7 12,8 196,1
Lubin 0,6 4,2 13,3 34,7 12,3 65,1
Żukowice 3,0 5,5 85,6 2,0 7,1 103,1

Ołów -  lead

Rzeszotany 2,6 9,2 49,2 11,3 7,4 79,6
Legnica - 1 1,5 2,6 32,4 7,3 7,4 51,3
Legnica - 2 1,1 10,9 39,0 38,8 26,8 116,6
Legnica - 3 1,1 7,3 25,9 31,8 29,0 95,0
Legnica - 4 2,2 1,7 21,4 19,1 19,3 63,7
Głogów 1,2 2,8 30,0 7,4 10,9 52,2
Biechów 1,8 12,5 44,0 12,0 9,6 79,9
Lubin 1,4 96,4 102,3 62,7 19,2 282,0
Żukowice 3,3 21,6 40,8 10,7 9,0 85,4

Wymienieni autorzy uzna
ją  w ten sposób obliczoną 
ilość metali za dostępną dla 
roślin. Oznaczoną w bada
nych glebach LGOM ilość 
miedzi i ołowiu we frakcjach 
FI i F il nie należy 
przyjmować za dostępną dla 
roślin . W ynika to ze 
zróżnicowania odczynu mię
dzy badanymi glebami, któ
rych pH najczęściej waha się 
w gran icach  6 ,6 -7 ,2 , a 
odczynem środowiska, w 

którym ekstrahowana jest 
frakcja  F il, gdzie pH 
w ynosi 5,0 (tab. 1).W 
związku z tym tylko ilość 
jonów  m iedzi i ołowiu 
obecnych w roztworze gle
bowym i łatwo wymien
nych (n iespecyficzn ie  
związanych) -  FI należy 
przyjąć za dostępną dla 
roślin. Dlatego też w celu 
oceny efektywności meto
dy fitoekstrakcji przyjęto 
tylko ilość miedzi i ołowiu 
we frakcji FI jako aktualnie 
mobilną, a zatem dostępną 
dla roślin. Natomiast sumę 
analizowanych pierwiast
ków we frakcjach FI-FIV 
przyjęto jako potencjalnie 
mobilną, która może ulec 
uruchom ieniu  w skutek 
zmiany warunków środo
w iskow ych. Zaś sum ę 
p ierw iastków  we frak 
cjach F I-F V  jak o  ich 
całkowitą zawartość. W 
celu obliczenia rzeczywis
tej ilości miedzi i ołowiu, 
które mogą być wynie-
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□ Kapusta - cabbaac Я Trawa - arass

RYSUNEK 1. Procentowy udział Cu wyniesionej z plonem kapusty i trawy w stosunku do jej zawartości 
we frakcji I (100%)
FIGURE 1. Percent share o f Cu removed with cabbage and grass harvest in comparison with its content 
in fraction I (100%)

sione z danej przestrzeni produkcyjnej wraz z określoną biomasą, przyjęto plon kapusty 
370 Mg • ha-1 o zawartości suchej masy 10% oraz plon trawy 41,1 Mg • ha-1 o 
zawartości suchej masy 20% [Rocznik Statystyczny 2002].

Z badań wynika, że średni procentowy udział miedzi w odniesieniù do sumy wyod
rębnionych operacyjnie frakcjach badanych gleb układa się w następującym szeregu: 
FIU (42,7) > FIV (36,4) > FV (14) > Fil (5,7) > FI (1,2), a dla ołowiu: FIU (42,5) > FIV 
(22,2) > Fil (18, 2) > FV (15,3) > FI (1,8). Z powyższych szeregów wynika, że 
najm niejsze ilości analizowanych 
pierwiastków występują we frakcji 
najbardziej mobilnej) -  FI (tab. 2).
Natomiast 86% Cu i około 85% Pb 
występuje we frakcjach potencjalnie 
mobilnych (FI-FIV). Są to proporcje 
zbliżone do tych, jakie otrzymali inni 
autorzy (niezależnie od stosowanych 
metod) prowadząc badania na obszarze 
LGOM [Mocek 1989, Kwapisz 2000,
Karczewska 2002]. Efekt fitoekstrakcji 
mierzony ilością pierwiastka w jedno
stce masy i ilością wyprodukowanej i 
usuniętej biomasy z określonej prze
strzeni produkcyjnej przedstawiono w 
tabelach 3-5. Ilość miedzi wyniesiona 
z plonem kapusty wahała się od 842,4 
do 1548 g • ha-1, a z plonem trawy w 
granicach 213,7—614,0 g • ha-1. Z

TABELA 3. Średnia zawartość miedzi i ołowiu 
w roślinach
TABLE 3. Mean content of fractions copper and lead 
in plants

Miejscowość
Place

Miedź -  copper Ołów -  lead

Kapusta
cabbage

Trawa
grass

Kapusta
cabbage

Trawa
grass

mg-kg 's.пъ- mg-kg 1 d.m.

Rzeszotany 24,6 34,2 28,3 56,7
Legnica - 1 36,4 41,8 30,4 28,3
Legnica - 2 42,6 62,1 49,3 102,0
Legnica - 3 38,2 32,6 49,2 38,0
Legnica - 4 23,2 27,3 36,2 46,7
Głogów 32,4 43,1 48,0 76,0
Biechów 43,0 74,7 84,6 112,3
Lubin 28,9 26,0 84,3 129,4

j Żukowice 36,0 49,3 74,6 58,2
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j a  Kapusta - cabbage я Trawaj - g rass

RYSUNEK 2. Procentowy udział Cu wyniesionej z plonem kapusty i trawy w stosunku do jej całkowitej 
zawartości
TABLE 2. Percent share of Cu removed with cabbage and grass harvest in comparison with its total 
content

przedstawionych danych wynika, że ilość miedzi wyniesiona z plonem kapusty jest 3- 
krotnie wyższa niż ilość wyniesiona z plonem trawy. O akumulacji metali ciężkich 
dochodzącej nawet do 3,4% Pb w suchej masie piszą Ebss i Kochian [1997] oraz 
Raskin i in. [1997] na podstawie doświadczeń z odmianami kapusty.

R z e sz o ta n y  Legnica -1  Legnica - 2  Legnica - 3 L egnica - 4  G łogów  

□ Kapusta - cabbag« U Traw£ - g rass

RYSUNEK. 3. Procentowy udział Pb wyniesionego z plonem kapusty i trawy w stosunku do jego 
zawartości we frakcji I (100%)
FIGURE 3. Percent share of Pb removed with cabbage and grass harvest in comparison with its content 
in fraction I (100%)
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TABELA 4. Ilość Cu i Pb w analizowanych frakcjach na obszarze 
1 ha do głębokości 20 cm

TABLE 4. Content of Cu i Pb in determined fractions on 1 ha area 
till the depth 20 cm

Miej sco woś 
ć Place

Frakcje -  Fractions

I II III IV V ZFI-FV

kg • ha '

Miedź -  copper

Rzeszotany 
Legnica - 1 
Legnica - 2 
Legnica - 3 
Legnica - 4 
Głogów 
Biechów 
Lubin 
Żukowice

4.0
2.1
7.9
4.2
2.3
7.3 
2,6
1.9
8.9

7,1
9,6
7.0
2.1 
1,0 
4,3

131,9
12,6
16,6

156.9
188.4
239.9
132.2 
45,9

125.4
254.2 

39,8
256,7

82,0
103,1
336,5
242,4
101,7
89,6

161,0
104,0

6,0

51.8
34.9 
98,6
94.5
63.2 
34,0
38.5
36.9
21.3

301.8 
338,2
689.8
475.4
214.1 
260,7
588.2
195.2
309.4

Ołów -  lead

Odnosząc średnią zawar
tość miedzi (1222 g • ha-1 -  
tab. 5), jaka może być wy
niesiona z plonem kapusty do 
jej ilości we frakcji I na ob
szarze 1 ha do głębokości 20 
cm, to uzyskujemy wynik -  
średnio dla analizowanego 
obszaru 35,5% (zakres 14,6—
62,4%). Natomiast średnia 
ilość miedzi, jaka może być 
wyniesiona z powierzchni 1 
ha w stosunku do jej średniej 
całkowitej zawartości w gle
bie kształtuje się na tym 
obszarze i do głębokości 20 
cm na poziomie 0,4% (rys. 1 
i 2). Analizując ilość wy
niesionego ołowiu z gleb 
LGOM z plonem trawy w 
stosunku do jego ilości we 
frakcji FI na obszarze 1 ha 
do głębokości 20 cm, to 
stwierdzono, że kształtuje się 
ona na poziomie około 10%, 
a w porównaniu z całkowitą 
zawartością około 0,10%.
Autorki otrzymały znacznie 
niższe wartości analizując w
podobny sposób efektywność procesu fitoremediacji gleb Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego (GOP) z zastosowaniem do tego celu marchwi, pietruszki, selera i 
sałaty, które w odniesieniu do ilości Pb w FI na powierzchni 1 ha i do głębokości 20 cm 
wyniosły zaledwie 1,47%, a do całkowitej ilości -  0,23% [Gworek, i in. 2003].

Z otrzymanych danych wynika, że ilość ołowiu, jaka może być wyniesiona z badanych 
gleb wraz z plonem kapusty z określonej przestrzeni produkcyjnej jest 1,5-krotnie większa 
niż ilość miedzi, jaka może być wyniesiona z tym samym plonem. Z obliczeń wynika, że 
ilość ołowiu, jaka może być wyniesiona z plonem kapusty uprawianej na badanym 
obszarze waha się w granicach 1018,1-3045,6 g • ha-1 (x = 1939,6), co stanowi 40% 
jego zawartości we frakcji FI na obszarze 1 ha do głębokości 20 cm î 0,74 w stosunku 
do jego całkowitej zawartości (rys. 3 i 4).

Podobne wyniki, jak dla miedzi, otrzymano w przypadku wyniesienia ołowiu wraz z 
plonem kapusty w porównaniu z ilością ołowiu wyniesionego z plonem trawy. Ilość 
ołowiu wyniesionego wraz z plonem trawy była 3,3-krotnie mniejsza niż z plonem kapusty 
i stanowiła około 13% zawartości ołowiu we frakcji FI na obszarze 1 ha do głębokości

Rzeszotany 
Legnica - 1 
Legnica - 2 
Legnica - 3 
Legnica - 4 
Głogów 
Biechów 
Lubin 
Żukowice

7,9
4.6 
3,2
3.4
6.6
3.5
5.5 
4,1 
9,8

27.5 
7,9

32.8
21.8

5.2
8.3

37.5 
289,3

64,8

147,5
97,2

117.0 
77,6 
64,1 
90,0

132.0
307.0 
122,3

33,8
22,0

116.3
95.3
57.4 
22,1 
36,0 

188,1 
32,2

22,1
22,1
80.5
87.0
57.8
32.6
28.9
57.6
27.1

238.8
153.8
349.7
285.0
191.0 
156,6
239.8
846.1
256.1
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TABELA 5. Ilość Cu i Pb wyniesiona z plonem kapusty 
i trawy
TABLE 5. Content o f Cu i Pb removed with cabbage 
and grass

Miejscowość
Place

Rzeszo tany 
Legnica - 1 
Legnica - 2 
Legnica - 3 
Legnica - 4 
Głogów 
Biechów 
Lubin 
Żukowice

Miedź -  copper

Kapusta-
cabbage

Trawa
grass

Ołów -  lead

Kapusta
cabbage

g • ha

885,6
1310,4
1533,3
1375,2
842.4

1166.4
1548.0
1040.4
1296.0

1222,0

281,1
343.6 
510,5 
268,0 
224,4 
354,3 
614,0
213.7 
405,2

357,2

1018,1
1094,4
1774.8
1771.2
1303.2 
1728,0
3045.6
3034.8
2685.6

1939,5

Trawa
grass

466.1
232.6
838.4
312.4 
383,9
624.7
923.1 

1064,0
478.4

591,5

20 cm i 0,22% jego całkowitej 
zawartości w tej warstwie. Po
wyższe dane potwierdzają szcze
gólną przydatność roślin z rodziny 
krzyżowych do fitoremediacji gleb 
zanieczyszczonych metalami cięż
kimi z uwagi na specyficzną zdol
ność do ich akumulacji. Ilość pier
wiastków wyniesionych wraz z 
plonem roślin w porównaniu z ich 
zawartością we frakcjach wyod
rębnionych operacyjnie wg metody 
Tessiera i in. [1979] wskazuje, że 
ich fitoekstrakcja z badanych gleb 
może trwać dziesiątki, a nawet 
setki lat. Pomimo to należy mieć 
na uwadze, że metoda ta jest uzu
pełnieniem innych metod oczy
szczania gleb, a szata roślinna 
przeciwdziała erozji gleb, a tym

R z e s z o ta n y  L egn ica  - 1 L egnica - 2  L egnica - 3  L egn ica - 4  G łogów  B iech ów  Lubin Ż u k o w ic e

□ K apusta - c ab b ag e  ■  T raw a -g r a s s

RYSUNEK 4. Procentowy udział Pb wyniesionego z plonem kapusty i trawy w stosunku do jego 
całkowitej zawartości
TABLE 4. Percent share o f Pb removed with cabbage and grass harvest in comparison with its total 
content
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samym wtórnemu zanieczyszczaniu, a także stanowi barierę ochronną dla przemie
szczania zanieczyszczeń wód, a także przyległych obszarów.

WNIOSKI

1. Ocena efektywności fitoremediacji zanieczyszczonych gleb zlokalizowanych w Le- 
gnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, mierzona rzeczywistą ilością Cu i Pb 
wyniesionych z określonej przestrzeni produkcyjnej wraz z określoną biomasą -  
plonem kapusty -  waha się dla miedzi w zakresie 886-1548 (x = 1222) g • ha“1 • 
rok-1, a dla ołowiu 1119-3035 ( x = 1940) g • ha-1 • rok-1. Natomiast dla trawy 
wartości te wynoszą odpowiednio 214-614 (x = 419) i 233-1064 (x = 591) g • ha-1 
• rok"1.

2. Ilość miedzi i ołowiu wyniesiona z plonem kapusty i trawy z powierzchni 1 ha w 
porównaniu z ich ilością we frakcji mobilnej (FI) wahała się w zakresie 4,8-62,4%, 
przy czym dla kapusty średnio 35%, a dla trawy 10%.

3. Procentowy udział miedzi wyniesionej z plonem kapusty uprawianej na glebach 
LGOM w odniesieniu do jej całkowitej zawartości (XFI-FV) wyniósł 0,22-053% 
(x = 40), a dla trawy 0,05-0,14%. Dla ołowiu wartości te kształtowały się odpo
wiednio: 0,43-1,27 (x = 0,74)% i 0,11-0,40 (x = 0,22)%.
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