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Abstract:R esearch  w as conducted  in the south o f  W roclaw  on the low land near Ś lęza and 
O ław a rivers. An arable layers o f  12 soil profiles o f  different texture as sand, loam  and silt were 
analyzed. The aim o f  the investigations was to estim ate the content o f som e heavy m etals and 
sulphur in black earth o f W roclaw area. The soils m ostly characterize with neutral reaction w hat 
is connected with content o f  C a C 0 3 in the w hole profile (even about 5%). O rganic m atter was 
rather high 0 ,85 -2 ,41% , w hat decided o f  the sulphur content. On the basis o f  the su lphur 
content several soils were included into a group o f slightly polluted soils. Estim ating the W roc
law ’ black earth, it can be concluded that this region m ostly characterizes w ith natural values o f  
heavy m etals so these soils can be considered as proper for healthy food production.
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WSTĘP

W warunkach naturalnych zawartość metali ciężkich zależy od zasobności skały 
macierzystej, intensywności procesów wietrzenia oraz przebiegu procesów glebo
twórczych [Czarnowska 1980; Czarnowska 1996; Czarnowska, Gworek 1987; Gworek, 
Jeske 1996; Kabata-Pendias 1981; Staszewski, Kociałkowski 1974; Terelaki in. 1995]. 
Aktualnie znaczne nagromadzenie niektórych metali ciężkich i siarki w poziomach 
próchnicznych zachodzi często w skutek antropopresji.

Znane z wysokiej urodzajności czarne ziemie wrocławskie były dotychczas 
charakteryzowane głównie pod kątem zawartości podstawowych składników glebowych 
oraz właściwości w aspekcie ich genezy [Drozd i in. 1995; Kowaliński 1952]. Informacje 
o zawartości w nich ważniejszych pierwiastków śladowych są natomiast fragmen
taryczne [Dębowski, Kucharzewski 1996; Meinhardt, Mleczko 1995].

* Praca w ykonana w ram ach Pojektu Badawczego nr 3 P 0 6  R 02423, finansow anego przez K om i
tet B adań N aukow ych.
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Ze względu na bardzo wysoką żyzność gleby te już w latach dwudziestych XX 
wieku były kolebką rolnictwa biodynamicznego na świecie [Sołtysiak 1993]. Modne 
aktualnie zainteresowanie rolnictwem ekologicznym stwarza konieczność poznania 
zawartości metali ciężkich w wysoko produkcyjnych czarnych ziemiach wrocławskich.

Celem niniejszej pracy była ocena stanu czystości czarnych ziem wrocławskich na 
podstawie zawartości niektórych metali i siarki.

MATERIAŁY I METODY

Przedmiotem badań były czarne ziemie wrocławskie zlokalizowane na nizinnym 
wododziale rzek Ślęzy i Oławy. Na omawianym terenie wytypowano do badań 12 profili 
glebowych różnych podtypów czarnych ziem zróżnicowanych gatunkowo. Próbki glebowe 
pobrano z poziomów omo-próchnicznych wydzielonych jednostek w 5 różnych punktach.

W próbkach glebowych oznaczono skład granulometryczny metodą areometryczną 
Bouyoucosa w modyfikacji Cassagrande’a i Prószyńskiego, pH w H90  i 1 mol KC1 • 
dm-3, С organiczny metodą Tiurina, CaC03 metodą Scheiblera, S ogólną na analizatorze 
CS Mat 5500 oraz całkowitą zawartość: Fe, Cu, Mn, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb rozpuszczonych 
w HC104 metodą ASA. Wyniki badań opracowano statystycznie. Ocenę stopnia 
zanieczyszczenia metalami i siarką dokonano zgodnie z wytycznymi IUNG [Kabata- 
Pendias i inni 1993].

WYNIKI I DYSKUSJA

Badane gleby reprezentująpodtypy czarnych ziem:

♦ właściwych (profil II, V, VII, IX),
♦ zbrunatniałych (I, III, VI, VIII),
♦ wyługowanych (IV, X),
♦ zdegradowanych (XI, XII).

Badane gleby wykazują w poziomach Ap duże zróżnicowanie uziamienia: od 
piasków gliniastych lekkich do glin lekkich, średnich i ciężkich oraz iłów (tab. 1). Mimo 
znacznego zróżnicowania składu granulometrycznego dominują wśród nich gleby 
wytworzone z glin i iłów. Kowaliński [ 1952] podaje, że skład granulometryczny czarnych 
ziem wrocławskich jest podstawowym elementem kształtującym ich właściwości 
fizyczne i chemiczne. Badane gleby charakteryzuje znaczne zróżnicowanie wartości 
pH. Wartości pH oznaczone w 1 mol KC1 • dm"3 (tab. 1) kształtują się w przedziale od 
4,27 do 7,39 i wskazują, że poziomy omo-próchniczne wykazują zróżnicowany odczyn: 
bardzo kwaśny, obojętny lub zasadowy. Odczyn poziomów Ap czarnych ziem 
wrocławskich jest warunkowany obecnością w nich węglanu wapnia. Najwyższe 
wartości pH w 1 mol KC1 • dm 3 -  7,39 stwierdzono w czarnej ziemi właściwej (profil 
VII), w której występował w znacznej ilości węglan wapnia (56,7 g • kg ).

Czarne ziemie charakteryzują się wysoką zawartością próchnicy w porównaniu z 
innymi typami gleb. W badanych poziomach omo-próchnicznych zawartość węgla 
organicznego wynosiła od 8,1 g • kg -1 do 24,5 g • kg-1 (tab. 1), a jego ilość była wysoko 
skorelowana z zawartością części spławialnych i pH w 1 mol KC1 • dm-3 (tab. 3). Z 
wysokąpróchnicznościąbadanych gleb związanajest ilość siarki ogólnej (tab. 1). Nawet
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TABELA 1. Niektóre właściwości badanych gleb 
.TABLe. 1. Some properties o f investigated soils

Nr
profilu 
No. of 
profile

Głębokość
Depth
(cm)

Frakcja 
<0,02 mm 
Fraction 
<0,02 mm (%)

pH
1 mol KC1 • 
d m 3

С org.
С organie 
(g * kg ’)

С аС 0 3 
(g • kg ')

S og.
S tot.
(mg • 100 g-1)

I 5-15 57 7,12-7,25 18,1-19,1
18,5*

17,5-19,61
8,6*

60-64
62*

II 10-20 55 6,24-6,69 17,4-18,6
17,8*

0
0*

61-113
81*

III 10-20 54 5,74-6,00 21,8-23,5
22,6*

0,6-1,1 
0,8*

91-122
103*

IV 10-20 35 6,59-6,80 21,7-23,8
22,7*

1,1-1,5 
1,4*

72-105
93*

V 10-20 86 6,98-7,02 16,0-16,9
16,4*

2,1-2,6 
2,3*

84—108
96*

VI 5-15 59 7,16-7,21 23,7-24,5
24,1*

35,0-39,2
37,0*

80-100
91*

VII 5Ç-20 59 7,36-7,39 23,0-23,7
23,4*

51,7-56,7
53,9*

62-74
70*

VIII 5-20 49 5,95-6,18 8,8-10,8
10,1*

0,6-1,0 
0,8*

70-82
75*

IX 5-20 77 7,06-7,17 18,8-19,6
19,0*

6,3-7,1 
6,6*

72-80
78*

X 5-15 41 6,63-6,80 17,3-18,7
18,0*

1,0-1,3 
1,1*

62-94
76*

XI 5-15 13 5,39-5,55 10,1-11,2
10,5*

0,6-1,1 
0,8*

60-72
68*

XII 10-25 12 4,27-4,37 8,1-9,3 
8,5*

0,2-0,4 
0,3*

50-70
65*

* wartości średnie -  mean values

znaczna jej zawartość (50-122 mg -100 g-1) wskazuje na słabe zanieczyszczenie siarką 
czarnych ziem wrocławskich położonych w pobliżu tras komunikacyjnych (profil XI i 
XII). Zasobne w próchnicę czarne ziemie wrocławskie wykazują znaczną zawartość 
niektórych metali (tab. 2).

Zawartość w nich żelaza kształtuje się w przedziale od 0,44 do 3,59% (średnio 
1,75%). Wartości te są nieznacznie wyższe w porównaniu z innymi czarnymi ziemiami 
na terenie Polski [Kabata-Pendias 1981]. Zawartość żelaza w poziomach Ap czarnych 
ziem wrocławskich wykazuje istotną korelację z ilością części spławialnych, pH i 
zawartością С organicznego. Stąd jego najwyższą ilość (3,59%) wykazuje profil V 
czarnej ziemi właściwej wytworzonej z iłu.
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TABELA 2. Zawartość niektórych metali w  glebach -  TABLE 2. Content o f  metals in soils

Nr
N o.
Głęb.
Depth
(cm)

Fe
(%)

Cd Cu Mn Cr Zn N i Pb

mg • kg 1

I 1,72-1 ,83 0 ,4 5 -0 ,5 0 15,0-15,5 358 ,5 -374 ,5 14 ,0-16,0 9 2 ,0 -96 ,0 18 ,0-19,0 42 ,0 -4 3 ,5
5 -1 5 1,78* 0,47* 15,3* 369,0* 14,8* 94,1* 18,2* 42,9*

II 1 ,75-1 ,82 0 ,4 5 -0 ,50 14,0-14,5 4 3 8 ,5 -464 ,0 14,5-15,5 8 6 ,5 -94 ,0 16 ,5 -18 ,0 41 ,0 -4 2 ,5
10-20 1,78* 0,46* 14,2* 447,7* 14,9* 90;6* 17,8* 41,4*

III 1 ,34-1 ,47 0,50 13,0-14,0 2 1 9 ,0 -234 ,0 14,0-15,5 78 ,5 -8 8 ,0 17 ,5-19,5 4 0 ,5 -4 3 ,5
10-20 1,42* 0,50* 13,6* 227,1* 14,8* 83,6* 18,2* 42,4*

IV 0 ,9 3 -1 ,1 8 0,50 13,0-14,5 178,0-189,5 11,0-13,0 74 ,5 -84 ,5 18,5-19,5 3 3 ,0 -35 ,5
10-20 1,07* 0,50* 13,7* 186,1* 11,9* 79,7* 18,9* 34,3*

V 3 ,2 0 -3 ,5 9 0 ,6 5 -0 ,70 25,0-27,- 394 ,0 -415 ,5 16 ,5-19,0 186,0-191,0 52 ,5 -56 ,5 5 0 ,0 -55 ,5
10-20 3,38* 0,67* 025,9* 405,1* 17,4* 188,6* 55,4* 54,0*

VI 1,91-1 ,96 0 ,60 -0 ,65 13,5-14,5 3 5 3 ,0 -396 ,0 15,5-17,5 93 ,5 -100 ,5 2 1 ,5 -23 ,5 4 0 ,5 -4 3 ,5
5 -1 5 1,94* 0,63* 14,0* 369,1* 16,8* 98,0* 22,3* 42,1*

VII 2,25- 2,41 0 ,6 5 -0 ,70 18,0-18,5 7 2 ,5 -76 ,5 16 ,0-18,0 96 ,0 -1 0 1 ,0 2 2 ,0 -2 5 ,0 4 3 ,0 -4 6 ,5
5 -2 0 2,32* 0,67* 18,1* 74,5* 17,3* 98,3* 23,3* 45,1*

VIII 1 ,66-1 ,77 0,60 10,0-11,0 437 ,0 -461 ,5 15,0-17,5 8 0 ,5 -92 ,0 17 ,5 -20 ,0 3 5 ,0 -42 ,5
5 -2 0 1,71* 0,60* 10,6* 453,4* 16,3* 83,7* 18,8* 38,4*

IX 3 ,2 6 -3 ,33 0 ,7 5 -0 ,80 23 ,0 -23 ,5 63 ,0 -6 8 ,0 16 ,0-19,0 120,0-136,5 43 ,0 -4 7 ,5 4 1 ,0 -4 2 ,5
5 -2 0 3,30* 0,79* 23,3* 66,3* 17,6* 128,6* 44,9* 41,3*

X 1,33-1 ,45 0 ,6 0 -0 ,70 14 ,0-15,0 352 ,0-377 ,5 15,5 -17 ,0 91 ,0 -9 6 ,0 17 ,0-19,5 37,5-42,5
5 -1 5 1,38* 0,67* 14,4* 360,7* 16,2* 92,8* 18,2* 40,0*

XI 0 ,4 4 -0 ,5 0 0 ,6 0 -0 ,70 3 ,5 -4 ,5 136 ,5-143,0 7 ,5 -9 ,5 70 ,5 -74 ,5 4 ,0 -6 ,5 35 ,5 -3 8 ,5
5 -1 5 0,47* 0,64* 4,0* 138,5* 8,5* 71,6* 5,3* 37,1*

XII 0 ,4 4 -0 ,4 7 0 ,60 -0 ,65 3 ,0 -3 ,5 78 ,0 -9 8 ,0 7 ,0 -9 ,0 43 ,5 -4 5 ,5 4 ,0 -6 ,0 19 ,0 -21 ,0
10-25 0,45* 0,62* 3,3* 88,0* 7,8* 44,6* 5,1* 20,2*

* wartości średnie -  mean values; Nr -N o. -  Nr profilu -  Profile No.

Zawartość kadmu w badanych glebach oscyluje w granicach od 0,45 do 0,80 mg • 
kg-1 (średnio 0,60 mg • kg-1) i jest bardzo zbliżona do notowanych przez Kabatę- 
Pendias [1981]. Jego ilość w czarnych ziemiach wrocławskich nie jest warunkowana 
zawartością С organicznego i zawartością frakcji ilastych (tab. 3). Stosując kryteria 
wyceny IUNG [Kabata-Pendias i innil993] można wnioskować o naturalnej zawartości 
kadmu w większości czarnych ziem wrocławskich. Jedynie w profilach XI i XII 
czarnych ziem zdegradowanych wytworzonych z piasku gliniastego, położonych blisko 
trasy komunikacyjnej, o znacznym natężeniu ruchu samochodowego, jego zawartość 
jest podwyższona.

Występowanie miedzi w czarnych ziemiach wrocławskich wykazuje dodatnią 
korelację z zawartością materii organicznej, części spławialnych i pH. Najniższe 
zawartości miedzi (3,0 mg • kg-1 i 3,5 mg • kg-1) wykazywały czarne ziemie 
zdegradowane uboższe w próchnicę i frakcję ilastą, a najwyższe (23,5 mg • kg-1 i 27,0
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TA BELA  3 W spółczynniki korelacji między niektórymi w łaściw ościam i gleb i zawartością metali 
.TABLE 3. Correlation coefficients betw een som e properties o f  soils and content o f  metals

Ce
cha
Feat
ure

pH
KCl

с  org. <0,02
mm

Fe Mg Cd Cu Mn Cr Zn Ni Pb

pH
KCl

0,73** 0,76** 0,71** 0,81** 0,11 0,80** 0,25* 0,79** 0,62** 0,60** 0,76**

с
org.

0,51** 0,37** 0,57** -0,13 0,55** -0,02 0,54** 0,26* 0,30* 0,48**

<0,02
mm

0,96** 0,93** 0,20 0,94** 0,32* 0,87** 0,85** 0,88** 0,81**

Korelacja istotna przy *P = 0,05 **P = 0,01; Significant correlation *P = 0.05 **P = 0.01

mg • kg-1 ) czarne ziemie właściwe o bardzo wysokiej zawartości frakcji ilastych (profil 
V i IX). Obliczona dla czarnych ziem wrocławskich średnia zawartość miedzi wynosi 
14,20 mg • kg-1 jest zbliżona do spotykanej w czarnych ziemiach Polski [Andruszczak, 
Czuba 1984; Kabata-Pendias 1981]. Niskie ilości miedzi w poziomach Ap zgodnie z 
przyjętymi kryteriami wyceny IUNG [Kabata-Pendias i inni 1993] pozwalają 
kwalifikować czarne ziemie wrocławskie do gleb o naturalnej jej zawartości.

Średnia zawartość manganu w poziomach orno-próchnicznych czarnych ziem 
występujących na terenie całej Polski w rejonach nieobjętych oddziaływaniem 
zanieczyszczeń przemysłowych wynosi 412 mg • kg-1 [Kabata-Pendias 1981]. Jest to 
ilość znacznie wyższa od stwierdzonej w czarnych ziemiach wrocławskich (265,5 mg 
• kg-1). Wykazane zróżnicowanie zawartości manganu (72,5 mg • kg-1 do 464,0 mg • 
kg-1) w poziomach orno-próchnicznych nie świadczy o występowaniu jego w ilościach 
szkodliwych na obszarze występowania czarnych ziem wrocławskich. W czarnych 
ziemiach wrocławskich zawartość manganu nie wykazuje istotnej korelacji z właści
wościami gleby, co potwierdzają również badania Czarnowskiej i Gworek [1987] oraz 
Gworek i Jeske [1996].

Czarne ziemie wrocławskie wykazują niższą zawartość chromu w porównaniu z 
analogicznymi typami gleb z innych rejonów Polski [Cieśla i inni 1995, Kabata- 
Pendias 1981, Roszyk 1968]. Jego ilości w badanych czarnych ziemiach oscylują w 
przedziale od 7,0 mg • kg'1 do 19,0 mg • kg"1 (średnio 14,5 mg • kg-1), (tab. 2). Jest 
ona warunkowana zawartością części spławialnych, pH w 1 mol KC1 • d n r3 oraz 
ilością próchnicy (tab. 3). Niskie ilości chromu w czarnych ziemiach wrocławskich 
nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Poziomy próchniczne badanych czarnych ziem wrocławskich zawierają od 43,5 
mg • kg-1 (profil XII w czarnej ziemi zdegradowanej) do 191,0 mg • kg-1 (profil V 
czarnej ziemi właściwej) cynku. Ogólnie, mimo tak znacznego zróżnicowania w nich 
ilości cynku, można kwalifikować je jako gleby o naturalnej lub podwyższonej 
zawartości omawianego metalu. Kabata-Pendias [1981] analizując czarne ziemie 
występujące na terenach nieobjętych nasilonym oddziaływaniem zanieczyszczeń 
przemysłowych określiła zawartość cynku na poziomie 18,5-90,5 mg • kg"1. Natomiast 
Andruszczak i Czuba [1984] podając zawartości cynku w powierzchniowych 
poziomach czarnych ziem na terenie całej Polski określili jego zawartość na poziomie 
13-150 mg • kg-1. W analizowanych czarnych ziemiach zawartość cynku wykazuje
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istotną korelację z ilością części spławialnych i pH w 1 mol KC1 • dm-3 (tab. 3). 
Podobnie jak  w badaniach prowadzonych przez Czarnowską i Gworek [1987] 
oraz Gworek i Jeske [1996], zawartość cynku nie wykazywała istotnej korelacji 
z С organicznym.

O ilości niklu decyduje jego zawartość w skale macierzystej oraz skład granulometryczny 
utworu glebowego [Kabata-Pendias, Pendias, 1999]. W badaniach Terelaka i innych 
[1995] średnia zawartość niklu w poziomach powierzchniowych gleb Polski wynosi 6,5 
mg • kg-1. Według Cieśli i innych [1995] w czarnych ziemiach Wielkopolski średnia 
zawartość niklu wynosi 11,1 mg • kg-1, a wg Roszyka [1968] w czarnych ziemiach na 
terenie Dolnego Śląska -  15 mg • kg-1. Ilości tego pierwiastka w badanych poziomach 
omo-próchnicznych wahały się od 4,0 do 56,5 mg • kg-1 przy średniej jego zawartości 
22,2 mg • kg-1. Zawartości niklu w czarnych ziemiach wrocławskich są istotnie skorelowane 
z ilością części spławialnych. Najwyższą zawartość tego metalu stwierdzono w glebie 
wytworzonej z iłu (profil V), w której poziom omo-próchniczny wykazuje I stopień 
zanieczyszczenia niklem. Niską ilość niklu wykazują poziomy próchniczne czarnych ziem 
wytworzonych z piasku (profil XI i XII).

Zawartość ołowiu w poziomach omo-próchnicznych czarnych ziem wrocławskich jest 
niska i kształtuje się w przedziale 19,0-55,5 mg • k g _1 i praktycznie nie przekracza ilości 
naturalnych. Zakres ten jest podobny do stwierdzonych przez Terelaka i innych [1995] 
oraz Kabatę-Pendias [ 1981 ]. W większości przypadków, badane czarne ziemie wrocławskie 
wykazują naturalną zawartość ołowiu i jedynie w czarnej ziemi zdegradowanej (profil XI), 
usytuowanej najbliżej drogi o wysokim natężeniu ruchu samochodowego ilość jego była 
podwyższona. Ołów w badanych glebach wykazuje istotną korelację z pH w 1 mol KC1 • 
dm-3 i zawartością części spławialnych.

Omówione powyżej dane wskazują, że zawartości form całkowitych metali w 
czarnych ziemiach wrocławskich kształtują się na podobnym poziomie jak w analo
gicznych glebach innych rejonów kraju nieobjętych nasilonym oddziaływaniem 
zanieczyszczeń przemysłowych [Czarnowska 1980; Gworek, Jeske 1996; Kabata- 
Pendias 1981]. Potwierdzają to średnie zawartości badanych pierwiastków śladowych, 
które układają się w następujący szereg:

Fe > Mn > Zn > Pb > Ni > Cr >Cu > Cd.
Aktualna zawartość metali i siarki w czarnych ziemiach wrocławskich świadczy 

przeważnie o naturalnej ich zawartości. Jedynie czarne ziemie zdegradowane położone 
w pobliżu trasy komunikacyjnej wykazują słabe zanieczyszczenie siarką oraz podwyż
szone zawartości Cd, Zn i Pb, a profil V dodatkowo niklem.

Konfrontując przeprowadzone badania z normami opracowanymi przez IUNG 
[Kabata-Pendias i inni 1993] można kwalifikować tereny występowania czarnych ziem 
wrocławskich oddalone od tras o wzmożonym ruchu samochodowym jako nieza- 
nieczyszczone, które intensywnie użytkowane rolniczo mogą być wykorzystane jako 
region produkcji wysokiej jakości ziemiopłodów.
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WNIOSKI

1. Czarne ziemie wrocławskie są terenem intensywnej gospodarki rolniczej na obsza
rze Polski południowo-zachodniej. Są to głównie gleby wytworzone z utworów zwięż- 
lejszych gliniastych i ilastych, wykazujące znaczną zawartość materii organicznej, 
odczyn obojętny i obecność węglanu wapnia w całym profilu. Świadczy to o ich 
wysokiej żyzności.

2. Poziomy omo-próchniczne czarnych ziem wrocławskich wykazują z reguły natural
ną zawartość metali, a podwyższone w nich zawartości Cd, Zn i Pb występują 
jedynie w czarnych ziemiach zdegradowanych położonych w pobliżu trasy o znacz
nym nasileniu ruchu.

3. Całkowita zawartość Fe, Cu, Cr, Zn, Ni i Pb w czarnych ziemiach wrocławskich jest 
warunkowana zawartością w nich С organicznego i frakcji ilastych.

4. Walory przyrodnicze czarnych ziem położonych z dala od tras nasilonego ruchu 
samochodowego, ich wysoka żyzność oraz naturalna zawartość metali kwalifikuje 
je jako wysoce przydatne do produkcji płodów rolnych o wysokich parametrach 
jakościowych.
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