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Abstract: The study presents variability of Cr contents in soils being under influence of emis
sion from Alwernia Chemical Plant. Samples of soils were collected from three fields of an area 
of 1 ha each with regular grid pattern 20 x 20 m and 10 x 10 m. Cr contents was determined in 
mixture o f HC14 and H N 0 3 (4:1) with use of ASA method. Very high contamination of the soils 
by chromium which cumulates only in the surface layer (down to 30 cm) was found. In the 
vicinity of the emission sources differences between Cr contents can reach up to 1000 mg/kg 
for the spots being 10 to 20 m apart from each other. The areas with lower level o f contamination 
show lower contents diversity.
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WSTĘP

Procedury tworzenia tzw. Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) dla 
nowopowstających czy też modernizujących się jednostek przemysłowych przewidują 
sporządzenie oceny stanu istniejącego, a także prognozy zmian najważniejszych 
komponentów środowiska — w tym środowiska glebowego. Oddziaływanie na gleby 
jest wielokierunkowe, zmiany mogą dotyczyć warunków wilgotnościowych, mogą to 
być przekształcenia geomechaniczne, a także dotyczyć właściwości chemicznych. W 
przypadku tych ostatnich uwzględniane być mogą różne przekształcenia chemiczne 
gleb, w tym ich zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi. Są to jedne z częściej 
badanych zmian glebowych ze względu na rozległość zasięgu, duży stopień szkodliwości, 
długotrwałość oddziaływania i trudności rekultywacji [Kabata-Pendias 1999]. Nie bez 
znaczenia są też możliwości analityczne, umożliwiające szybkie i stosunkowo proste 
uzyskanie wyników [Ostrowska i in. 1991, Kabata-Pendias i in. 1995]. Chociaż technika

*Praca wykonana w ramach grantu 8  T 12 E 007 20.



230 M. Trcifas, T. Golda

analityczna jest opanowana, często nie zwraca się dostatecznej uwagi na to, że 
dokładność i wiarygodność wyników zależą w dużej mierze od sposobu pobierania 
prób glebowych [Gruszczyński i in. 1991, Nowicka i in. 2000]. Metodyka pobierania 
prób związana jest z pytaniami, na które chcemy odpowiedzieć -  czy interesuje nas 
stan wyjściowy (często zmieniony już w stosunku do warunków naturalnych), czy 
chcemy uzyskać odpowiedzi dotyczące zakresu zmian i ewentualnie ich dynamiki. 
Istotna jest też wielkość powierzchni i skala, w jakiej będziemy pracować. Informacje 
uzyskane np. z atlasów zanieczyszczenia gleb czy raportów wojewódzkich są z reguły 
niewystarczające, gdyż sieć monitoringu jest zbyt mało szczegółowa (1 punkt na kilka 
km2)[Lis i in. 1995]. Ponadto podana dla danego punktu wartość (często wyko
rzystywana do interpolacji) nie charakteryzuje wielkości rozproszenia badanego zjawiska 
wokół tego punktu. Ustalenie faktycznego poziomu zawartości metali ciężkich (potrzebne 
np. przy racjonalnym wykorzystaniu przestrzeni produkcyjnej w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego) wymaga przeprowadzenia specjalnych badań. Są 
one pracochłonne i kosztowne i choćby z tego względu należy dążyć do ich minimalizacji, 
m.in przez redukcję liczby punktów pobrania prób. Metodyka pobierania prób gleb 
nie została jeszcze opracowana w sposób zadowalający. Związane jest to z dużą 
zmiennością prób wynikającą ze zróżnicowania typologicznego gleb, na które nakłada 
się zróżnicowane oddziaływanie przemysłu (w przypadku metali ciężkich najczęściej 
opad pyłu). Badania zanieczyszczeń gleb prowadzone w różnych rejonach wykazały, 
że punkty położone nawet bardzo blisko siebie mogą się charakteryzować zawartością 
metali ciężkich nakazującą zaliczenie ich do różnych stopni zanieczyszczenia [Florencka 
i in. 2003, Gruszczyński i in. 1996, Nowicka i in. 2000, Trafas i in. 1990, Wężyk i in.2001 ]. 
Z kolei jeżeli pobierane są próby średnie, nie można określić dokładności ustalenia 
zawartości, a tym bardziej ocenić, czy jest ona wystarczająca.

CEL I METODYKA BADAŃ

Prowadzone badania miały dwa podstawowe cele. Pierwszy dotyczył poznania 
zmian zawartości, a właściwie zmienności zanieczyszczenia metalami w górnym 
poziomie glebowym na bardzo małych odległościach. Oczekiwano odpowiedzi, jaka 
jest wielkość, skala wahań pierwiastka stanowiącego zanieczyszczenie gleb, a zatem 
poznania ewentualnego błędu oceny, jaki może wystąpić w obrębie jednohektarowej 
powierzchni, przy pobieraniu prób pojedynczych.

Drugim celem było określenie zmienności stopnia zanieczyszczenia przy prze
widywanym, różnym poziomie zanieczyszczenia wynikającym z odmiennej odległości 
od emitora zbiorczego.

Badania prowadzono w Alwerni, ze względu na to, że stwierdzane tam zanie
czyszczenie gleb związane jest tylko z emisją jednego zakładu (Zakłady Chemiczne 
Alwernia). Ponadto głównym czynnikiem skażającym jest chrom, na ogół nie 
występujący w składzie innych emisji, co pozwala na uniknięcie błędnej oceny wpływów, 
przy nakładaniu się zanieczyszczeń, pochodzących z różnych źródeł (m.in. komu
nikacyjnych), w tym i dalekiego zasięgu.

Badania przeprowadzono na trzech jednohektarowych powierzchniach, położonych 
w różnej odległości (około 150, 1000 i 2000 metrów) na zachód od ZCh Alwernia 
(rys. 1), gdzie w związku z tym można się było spodziewać zróżnicowanych poziomów 
zanieczyszczeń, szczególnie chromem. Na powierzchniach tych metodami geodezyjnymi 
wytyczono siatki kwadratów o boku 20 m. Dla jeszcze dokładniejszego sprawdzenia
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RYSUNEK 1. Lokalizacja badanych pól 
FIGURE 1. Location of investigation areas

zmienności poziomu zanieczyszczeń, na polu 2 położonym najbliżej Zakładów, 
zagęszczono dodatkowo siatkę do boku 10-metrowego. W celu oceny naturalnej 
zmienności zawartości chromu w glebach niezanieczyszczonych tym pierwiastkiem 
zrealizowano też badania na terenie położonym poza zasięgiem oddziaływania ZCh 
Alwernia (pole 1). We wszystkich wytyczonych wierzchołkach pobrano z głębokości 
0-20 cm próby do analiz ( przy boku 10-metrowym -  121 prób z powierzchni 1 ha; 
przy bokach 20-metrowych -  36 prób). Pobrano też z każdej powierzchni próbkę 
średnią, zgodnie z zaleceniami (uśrednienie 30 nakłuć). Oprócz tego w obrębie każdej 
z powierzchni wykonano po 5 głębszych odkrywek, z których pobrano próbki 
systematycznie, z głębokości 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-15, 15-20, 20-30 cm i 
głębiej z warstw o miąższości 10 cm. Próby pobierano zasadniczo do 100 cm, chyba że 
obecność wody gruntowej zmuszała do ograniczenia głębokości. W pobranych próbach 
oznaczono podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne metodami przyjętymi w 
badaniach gleboznawczych oraz zawartość Cr i innych metali ciężkich (Ni, Cu, Zn, 
Cd, Pb) w formach rozpuszczalnych w mieszaninie HC104 i H N 03 (4:1) metodą ASA 
na aparacie Hitachi z korekcją zeemanowską, a także zawartość rtęci za pomocą aparatu 
AMA 254 [Lityński i in. 1976, Ostrowska i in. 1991 ].

W niniejszej pracy ograniczono się do omówienia zróżnicowania powierzchniowego 
i pionowego zawartości chromu w badanych glebach i oszacowania błędów 
popełnianych w zależności od metodyki pobierania prób.

WYNIKI BADAŃ

W obszarze objętym badaniami gleby są wytworzone z piasków akumulacji 
lodowcowej oraz z piasków teras akumulacyjnych rzek. Według materiałów karto- 
graficzno-glebowych gleby w obrębie poszczególnych badanych pól wykazują 
uziamienie piasków słabogliniastych płytkich, na piaskach luźnych (pole 2) i piasków
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gliniastych lekkich na piaskach słabogliniastych (pole 4) oraz piasków gliniastych 
mocnych naglinowych (pole 3). Zgodnie z obecnie obowiązującą systematyką zaliczono 
gleby do typu brunatnych wyługowanych i płowych. W obrębie pola 2 zwierciadło 
wody gruntowej utrzymuje się płytko, na głębokości kilkudziesięciu cm, wyraźne 
plamiste oglejenie zaznacza się tuż poniżej poziomu próchnicznego (darniowego lub 
omopróchnicznego), już od głębokości 25-30 cm. Gleby pola 3 charakteryzują się 
występowaniem odgórnego oglejenia. Plamy glejowe pojawiają się w strefie usytuowanej 
bezpośrednio nad zwięźlejszym podłożem, występującym na głębokości 40-70 cm. 
Gleby z rejonu badań użytkowane były jako grunty orne lub użytki zielone, na ogół 
niskiej lub co najwyżej średniej jakości (pole 2 -  klasa bonitacyjna głównie VI i V, pole 
3 -  IVb i V, pole 4 -  głównie V). Obecnie duża ich część stanowi odłogi rolnicze.

Przeprowadzone badania wykazały, że w glebach badanych pól średnie zawartości 
badanych metali kształtują się następująco: Ni 8-11 mg/kg, Cu 4-6 mg/kg, Zn 64-80 
mg/kg, Cd 0,8-1,2 mg/kg, Pb 31-45 mg/kg. Są więc one niższe od wartości 
dopuszczalnych, podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z dnia 9 września 2002 r., jak 
też wartości uznanych za charakterystyczne dla gleb uprawnych niezanieczyszczonych 
(względnie o podwyższonej zawartości metali ciężkich) [Kabata-Pendias i in. 1995]. 
Natomiast wszystkie badane gleby są zanieczyszczone związkami chromu, przy czym 
rozkład zanieczyszczeń w profilu glebowym jest specyficzny. We wszystkich 
przypadkach kumulacja tego pierwiastka występowała wyłącznie w warstwach 
powierzchniowych do głębokości 30 cm. Najwyższe zawartości chromu stwierdzano

do głębokości 20 cm, natomiast wartości 
przekraczające poziom dopuszczalny 
(150 mg/kg) występowały tylko do 
głębokości 30 cm. Poniżej tej głębokości 
nastę-powało gwałtowne obniżenie 
zaw ar-tości, nie tylko do poziom u 
spełniającego standardy czystości dla 
użytków rolnych czy leśnych, ale do 
poziom u uznawanego za naturalną 
zawartość, przy wahaniach od 7 do 57 
m g/k g [K abata-Pendias i in. 1995, 
Kabata-Pendias 1999, Lityński i in. 1976, 
R ozporządzenie M .Ś. 2002]. 
Szczegółowe wyniki tych badań omó
wiono w oddzielnej publikacji [Trafas i 
in. 2003], natomiast ich syntetyczny wy
nik dobrze obrazuje rysunek 2.

Bardzo wysoki poziom zawartości 
Cr w glebach stwierdzany wyłącznie w 
warstwie powierzchniowej jednoznacz
nie wskazuje na wpływ antropoge
niczny. Zawartość chromu w posz-

RYSUNEK 2. Zawartość Cr w glebach z rejonu CZególnych punktach jest wynikiem
Alwerni opadu zanieczyszczeń, którego wielkość
FIGURE 2. Content of Cr in soil from the Alwernia zależy od parametrów emisji i warunków
region



Określenie zmienności powierzchniowej zanieczyszczenia gleb chromem 233

TABELA 1. Zawartość chromu w glebach badanych pól 
TABLE 1. Content of chromium in the soil of the investigation areas

Nr pola
Area
No.

Sposób pobrania próbek 
Sampling method

Liczba 
próbek 
No of 
sam
ples

Cr
[mg kg ']

Odchylenie
stand.
SD
[mg.kg ']

Współczyn
nik zmienno
ści 
RSD
(%)

min max średnia
mean

2 siatka grid 2 0  x 2 0  m 36 530 1350 857 253 29,5

średnia z 30 próbek 
mean from 30 samples

1 1050

3 siatka grid 2 0 x2 0  m 36 770 1740 1151 245 2 1 . 2

średnia z 30 próbek 
mean from 30 samples

1 1300

4 siatka grid 2 0 ^ 2 0  m 36 520 930 709 103 14.6

średnia z 30 próbek 
mean from 30 samples

1 710

1 Siatka grid 10x10 m 1 2 1 13 32 23.4 3.75 16.0

średnia z 30 próbek 
mean from 30 samples

1 27.5

2 Siatka grid 10x10 m 1 2 1 430 1750 889 274 30.8

średnia z 30 próbek 
mean from 30 samples

1 1050

jej rozprzestrzeniania (rodzaj emitora, wysokość, wyniesienie termiczne, wiel-kość emisji, 
charakter -  pył czy gaz, wielkość ziam, kierunku i siły wiatru, rzeźby terenu, szorstkości 
powierzchni itp.), natomiast naturalna zmienność zawartości tego pierwiastka wystę
pująca w skałach macierzystych, czy zróżnicowanie związane z przebiegiem procesów 
glebotwórczych, kształtujących budowę profilu mają w tym przypadku znaczenie 
drugorzędne. Zawartości Cr w glebach poszczególnych badanych pól przedstawiono 
w tabeli 1, zaś histogramy rozkładu na rysunku 3.

Podane wyniki i histogramy wskazują na bardzo duże zróżnicowanie zawartości Cr 
w glebach badanych pól. Najwyższe zanieczyszczenie występowało na powierzchni 
odległej o około 1 km od Zakładu (1151 mg/kg) i jest to w przybliżeniu (na tym 
kierunku) strefa maksymalnego opadu emitowanych substancji, bowiem na trzeciej 
powierzchni, odległej o około 2 km średnia wartość obniżyła się do około 700 mg/kg.

Zanieczyszczenie chromem na powierzchni położonej najbliżej Zakładów kształtowało 
się na poziomie o około 300 mg/kg niższym od maksimum. Charakterystyczne jest przy 
tym, że średnia uzyskana ze 121 pojedynczych oznaczeń była bardzo bliska średniej z 
36 punktów. Z drugiej strony jednak zawartość Cr oznaczona w próbce, pobranej jako 
średnia z 30 punktów, rozmieszczonych równomiernie na całej powierzchni różni się 
znacznie od wartości obliczonych średnich, nie mieszcząc się w 95% przedziale ufności. 
Związane to jest prawdopodobnie z bardzo dużym zróżnicowaniem zawartości chromu
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Pole 2 (siatka 20*20m) Pole 3 (siatka 20*20m) Pole 4 (siatka 20*20m)

400 600  800  1000 1200 1*400

Cr w mg/kg
■1200 -1500 450 550 650  750 850  950

Cr w mg/kg Cr w mg/kg

Pole 2 (siatka 10х 10 m)

200  ÔOO 1000 1400 1800

Cr w mg/kg

Pole 1 (siatka 10*1 Om)

10 14 18 22  26 30 34

Cr w mg/kg

RYSUNEK 3. H istogram y 
rozkładu zawartości Cr w prób
kach gleb z badanych pól 
FIGURE 3. Histograms of Cr 
content in soil samples from the 
investigation areas

w obrąbie badanych pól. W pobliżu źródła emisji różnica pomiędzy minimalnymi i 
maksymalnymi zawartościami (rozstęp zawartości) jest bardzo duża wynosząc dla siatki 
20 X 20 m około 800 mg/kg (pole 2) i około 1000 mg/kg (pole 3). Na polu 4, położonym 
dalej od Zakładów Chemicznych rozstęp jest mniejszy, kształtując się na poziomic około 
400 mg/kg. Różnice między wynikami analiz poszczególnych próbek pobranych z blisko 
położonych punktów są zaskakująco duże. W przypadku pola 2, położonego najbliżej 
źródła emisji, największa różnica dla punktów odległych o 20 m wyniosła 650 mg/kg, w 
przypadku pola 3 kształtowała się ona na podobnym poziomie wynosząc 680 mg/kg, w 
przypadku pola 4, słabiej zanieczyszczonego, była już znacznie mniejsza i wynosiła 240 
mg/kg. Największą różnicę stwierdzono w przypadku pola 2, analizując rozmieszczenie 
zawartości Cr w glebach, badane w siatce 10-metrowej. Wyniosła ona aż 1000 mg/kg 
dla punktów oddalonych o 10 m od siebie. Jest to teoretycznie najwyższy błąd, jaki 
może wystąpić przy pobieraniu pojedynczych prób. Oczywiście różnice te dotyczą 
zanieczyszczeń, które przekraczają znacznie granicę przyjętą w standardach, lecz w 
przypadku stosowania bardziej rozbudowanej skali ocen (np. 5-stopniowej skali podanej 
w opracowaniu pod red. Kabaty-Pendias) może to spowodować przesunięcie w 
granicach nawet 3 stopni. Tak duża zmienność, może wpłynąć, przy pobieraniu prób 
pojedynczych, na znaczne zniekształcenie przestrzennego obrazu rozkładu zanie
czyszczeń. Szczególnie dotyczy to obszarów położonych stosunkowo blisko źródła emisji. 
Wskazują na to także współczynniki zmienności, które dla pola 2 są wyraźnie wyższe 
od współczynników dla terenów położonych dalej.

Udokumentowana duża różnica stopnia zanieczyszczenia wskazuje na trudności w 
przeprowadzeniu obiektywnej oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz ich 
rozkładu przestrzennego i to nie tylko w pobliżu źródła emisji, lecz i w nieco dalszej od 
niego odległości. Interpretując wyniki badań w przypadku terenów słabiej zanie
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czyszczonych trzeba też uwzględniać naturalne zróżnicowanie zawartości. Nawet w 
przypadku jednolitego materiału glebowego (less) na polu 1 współczynnik zmienności 
wyniósł 16% -  i z takim błędem należy się liczyć, nawet wtedy, gdy pobierana jest 
próba, stanowiąca średnią z 30 punktów.

W przypadku poszukiwania odpowiedzi, dotyczącej stopnia skażenia jakiegoś pola 
(gospodarstwa) należy bezwzględnie przestrzegać zasady pobierania prób losowo z 
całej powierzchni, minimum z 30 punktów, przy czym dla zwiększenia pewności, 
szczególnie tam gdzie zanieczyszczenia utrzymują się w pobliżu wartości granicznych, 
byłby wskazany np. trzykrotny pobór i analiza niezależnych prób.

Jeżeli celem badań jest uzyskanie obrazu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń 
gleb najczęściej wykorzystywane są wyniki z prób pobranych w wierzchołkach siatki 
kwadratów lub wzdłuż linii usytuowanych promieniście w stosunku do źródła emisji. 
Najbardziej wiarygodne wyniki w takich przypadkach można byłoby uzyskać wtedy, 
gdyby poszczególne punkty charakteryzowały powierzchnie np. 1 -hektarowe, a próby 
pobierane tak jak wcześniej. Zwiększyłoby to jednak nakład pracy terenowej do 
rozmiarów niemożliwych do zaakceptowania. W tej sytuacji musi się utrzymać system 
pobierania punktowego, jednak powinny to być próby średnie z kilku do kilkunastu 
punktów z podaniem przybliżonego promienia ich rozmieszczenia, bowiem jak wykazały 
przeprowadzone badania próba pojedyncza może być obarczona bardzo dużym błędem 
[Lis J i in. 1995, Gruszczyński i in. 1996, Trafas i in.1990]. W przypadku wyników 
„odstających”, które powodują wyraźną deformację układu izolinii należy -  o ile to 
możliwe -  przeprowadzić badania sprawdzające.

Aby minimalizować nakład prac, dążąc równocześnie do uzyskania prawidłowego 
obrazu oddziaływania, powinno się pracę wykonywać etapami, jak zresztą zaleca 
wspomniane we wstępie rozporządzenie dotyczące standardów. Najistotniejsze jest 
ustalenie granicy między terenami „czystymi” i „zanieczyszczonymi”. Na podstawie 
sieci o dużych oczkach, np. 1 czy 2 km można uchwycić strefę, w której prawdopodobnie 
znajdować się będzie ta granica. Następnie w pobliżu tej hipotetycznej granicy zagęszcza 
się siatkę np. dwukrotnie, wykorzystując dodatkowo wszelkie dostępne dane z różnych 
źródeł. Procedurę zmniejszania wymiarów siatki prowadzi się do założonej dokładności, 
wynikającej przede wszystkim z możliwości kartograficznego opracowania wyników. 
Zaproponowana metodyka pozwala na ograniczenie ilości pobieranych prób, przy 
zachowaniu wiarygodności badań. Dochodzenie do wyniku od „ogółu do szczegółu” 
pozwala na zrezygnowanie z dalszych badań na powierzchniach „czystych” i zwiększenie 
liczby danych z terenów zanieczyszczonych. Zawartość metali, stanowiąca zanie
czyszczenie gleb wewnątrz poszczególnych kwadratów może być wówczas oceniana 
jako średnia z poszczególnych naroży z podaniem wielkości rozproszenia. Przynajmniej 
w ten sposób można podać wahania zawartości zanieczyszczeń w glebach, z jakimi 
należy się liczyć na ocenianych powierzchniach.

WNIOSKI

1. Badane gleby znajdują się w strefie silnego oddziaływania zanieczyszczeń emitowa
nych przez Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Ich warstwy powierzchniowe za
wierają bowiem od 3- do ponad 10-krotnie więcej chromu od wartości dopuszczal
nej dla użytków rolnych czy leśnych.

2. Emitowane związki chromu kumulują się w warstwach próchnicznych. Nie stwier
dzono procesu przemieszczenia Cr do poziomów głębszych. Poniżej 30 cm zawar
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tość chromu w glebie odpowiada zawartości uznawanej za naturalną.
3. Maksymalne nagromadzenie chromu stwierdzono w odległości około jednego kilo

metra od ZCh Alwernia. Średnia zawartość Cr w glebie wynosiła 1150 ±245 mg/ 
kg-

4. Zróżnicowanie poziomu zanieczyszczeń jest najsilniejsze w pobliżu źródła emisji. 
Różnice zawartości Cr w glebie w próbkach pobranych z punktów położonych w 
odległości 10-20 metrów dochodzą nawet do 1000 mg/kg.

5. Zróżnicowanie zawartości Cr w glebach zmniejsza się wraz z większaniem się 
odległości od źródła emisji, jednak nawet na odległości 2 km dla powierzchni 1 ha, 
różnica między zawartościa maksymalną i minimalną wynosi 400 mg/kg.

6. Duża zmienność poziomu zanieczyszczeń w glebach, znajdujących się w zasięgu 
wpływów przemysłu wymusza potrzebę poszukiwania nowych metod pobierania 
prób na takich terenach. Prowadzenie prac etapami (metodyka od „ogółu do szcze
gółu”) pozwala na ograniczenie ilości prac terenowych i laboratoryjnych, przy za
chowaniu dużej wiarygodności otrzymanych wyników.
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