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Abstract: Soil properties, related to geology and geomorphology, were examined in the vicinity 
of Żeleźniak hill. The area has a complex geological structure: hills are built of schists, limesto
nes, ryolites, fyllite slates and greenstones, and lower parts covered by kolluvial loams and 
glacial sediments, with local outcrops of red siltstones. Two predominating soil units are brown 
soils (Eutric and Dystric Cambisols) developed from loams, underlain by gravely material. 
Rendzinas occur on the hills and Fluvisols developed in valleys. Former mining and smelting 
activity altered soil properties. Enhanced Cu, Zn and As concentrations were found in soils 
adjacent to mine spoils and in Fluvisols.
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WSTĘP

Górnictwo i hutnictwo rud arsenu i metali nieżelaznych jest często przyczyną 
poważnego zanieczyszczenia środowiska tymi pierwiastkami [Krajewski 1992, 
Xiangdong i Thornton 1996, Kabata-Pendias i Pendias 1999, Karczewska 2002]. 
Badania w rejonie wzgórza Żeleźniak (Góry Kaczawskie) podjęto dla dokonania oceny 
wpływu dawnego górnictwa i przetwórstwa rud polimetalicznych na właściwości gleb 
oraz jakość produktów rolniczych. W tym celu na wstępie sporządzono charakterystykę 
pokrywy glebowej badanego rejonu. Przedmiotem niniejszej pracy jest zilustrowanie 
wpływu budowy geologicznej oraz geomorfologii terenu na kształtowanie się właściwości 
gleb w tym rejonie. Obszar badań ma powierzchnię 3 000 ha i leży w trójkącie
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ograniczonym rzeką Kaczawą, potokiem Mokrzynka i drogami Dobków - Lipa - Przełęcz 
Mysłowska, z wyłączeniem rezerwatu Góra Miłek. Dominuje tu górska rzeźba terenu, z 
najwyższym szczytem Żeleźniak (666 m n. p. m) i najniższym punktem w dolinie Kaczawy 
(300 m n. p. m.). Górne partie wzgórz są pokryte lasem, dolne pozostają w uprawie lub 
są odłogowane. Od średniowiecza do początku XX w. eksploatowano tu i przetapiano 
polimetaliczne rudy bogate w arsen [Dziekoński 1972,Kozdrój 1995]. Zagadnienie wpływu 
czynników geologicznych na właściwości gleb opracowano na podstawie cech morfo
logicznych i innych właściwości gleb oznaczanych w 70 punktach, obejmujących pełne 
profile glebowe i odkrywki pomocnicze usytuowane w sposób reprezentatywny na całym 
obszarze.

BUDOWA GEOLOGICZNA OBSZARU BADAŃ

W krajobrazie Gór Kaczawskich dominują strome wzniesienia i głębokie doliny o 
przebiegu NW-SE, zgodnie z układem głównych jednostek geologicznych. Jedynie dolina 
Kaczawy ma przebieg południkowy. Urozmaicenie form urzeźbienia wiąże się ze 
zróżnicowaniem budowy geologicznej. Obszar badań należy do rozległej jednostki, 
nazywanej metamorfikiem kaczawskim, której budowa wykazuje wyraźną dwupięt- 
rowość [Gierwielaniec 1969, Kozdrój 1995]. Piętro dolne zbudowane jest głównie ze 
skał staropalezoicznych, sfałdowanych w orogenezie kaledońskiej i zdyslokowanych w 
późniejszych fazach górotwórczych. Piętro górne tworzą skały permsko-mezozoiczne 
od czerwonego spągowca do górnej kredy. Północno-wschodnia część obszaru położona 
jest w obrębie Rowu Świerzawy, którego dno wypełniają skały osadowe górnego karbonu 
i dolnego permu, przykryte osadami późniejszymi.

W budowie rejonu Żeleźniaka główny udział ma starszy kompleks metamor-ficznych 
drobnoziarnistych łupków kwarcowo-serycytowych i kwarcowo-serycy-towo-grafitowych 
(zwanych radzimowickimi) z wkładkami wapieni krystalicznych i zieleńców. Tworzą one 
wypiętrzenie antyklinalne Bolków -  Wojcieszów, dobrze zaznaczone w południowej części 
terenu. Lokalnie leżą na nich zielone łupki serycytowe ze znaczną zawartością chlorytu. 
Kambryjskie wapienie wojcieszow-skie, o miąższości do 500 m, tworzą masywy gór 
Miłek i Osełka, odsłonięte zostały także m.in. w kamieniołomach w Wojcieszowie i we 
wsi Lipa [Mapa geologiczna 1995]. W środkowej i północnej części obszaru, m.in. w 
wypiętrze-niach grzbietu Dłużca, występują obficie skały kambryjskiej serii zieleńcowej, 
z dynamicznie zmetamorfizowanymi skałami wulkanicznymi zbliżonymi do bazaltów, 
diabazów i ich tufów. Towarzyszą im ordowickie piaszczyste łupki kwarcowo-mikowe, 
łupki ilaste (fyllity) barwy szarej lub zielonkawej oraz sylurskie czarne łupki węgliste, 
lidyty i łupki krzemionkowe [Kozdrój 1995].

Piętro górne Gór Kaczawskich reprezentowane jest przez późnopaleozoiczne porfiry 
i kersantyty. Główny wysad porfirowy tworzy wzgórza Żeleźniak (666 m n.p.m.) oraz 
Bukowinka (621 m n.p.m.). W promieniu do kilku km od Żeleźniaka występują żyły 
tego porfiru oraz kersantytu (diorytu), równoległe do hydrotermalnej żyły polimetalicznej 
Pocieszenie Górnika o ogólnym kierunku E-W, przebijającej kompleks łupków radzimo- 
wickich. Żyły polimetaliczne masywu Żeleźniaka zawierają głównie piryt i arsenopiryt, 
a także sfaleryt, chalkopiryt, antymonit i galenę [Zimnoch 1965, Kozdrój 1995]. Górnicza
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eksploatacja złoża prowadzona była tu z przerwami od XV wieku do 1925 roku. 
Eksploatowano głównie arsen oraz miedź; w Radzimowicach działała huta arsenu 
[Dziekoński 1972, Kozdrój 1995].

W północnej części badanego obszaru, w rejonie Dobkowa, występują osady dolnego 
permu (czerwonego spągowca) wykształcone w postaci zlepieńców, piaskowców i 
łupków. Nad nimi leżą tufy porfirowe i melafirowe oraz różne formy wylewów tych 
skał. Gómo-permskie osady reprezentująrdzawo-brunatne piaskowce przewarstwione 
piaszczystymi łupkami, na których zalega wapień dolomityczny, zwany „dolomitem 
kaczawskim”. Na całym obszarze brak utworów górnego triasu, jury i dolnej kredy. 
Kreda górna natomiast wykształcona jest w postaci piaskowców, niekiedy zlepień- 
cowatych, oraz margli, na których zalegają trzeciorzędowe żwiry i piaski, z wkładkami 
iłów i mułów. Osady czwartorzędowe to głównie materiał miejscowy z dodatkiem 
materiału skandynawskiego. Osady moreny dennej, wykształcone jako gliny zwałowe 
z domieszką części szkieletowych, występują obficie w okolicach Kaczorowa. Poniżej 
występują piaszczysto-żwirowe pokrywy utworów wodnolodowcowych oraz gliny 
zwałowe wypełniające przede wszystkim Rów Świerzawy. Młodszym okresom 
lodowcowym przypisywana jest depozycja utworów pyłowych i pylastych oraz 
powstanie kilku poziomów terasowych. W okresie polodowcowym, w wyniku obsuwania 
się luźnych osadów lodowcowych i zwietrzelin ze stoków, u ich podnóży oraz w nieckach 
źródliskowych powstały nagromadzenia glin deluwialnych, a w dolinach rzecznych -  
osadów aluwialnych [Gierwielaniec 1969, Kozdrój 1995, Mapa geologiczna 1995].

METODYKA BADAŃ

Charakterystykę pokrywy glebowej rejonu Żeleźniaka sporządzono na podstawie 
prac terenowych i laboratoryjnych, wykorzystując 15 profili glebowych i 55 odkrywek 
pomocniczych usytuowanych w sposób reprezentatywny w poszczególnych wydzie
leniach badanego obszaru. Z badań wyłączono masyw Miłka, objęty w całości ochroną 
rezerwatową. Przy lokalizacji profili i odkrywek uwzględniono dane o budowie 
geologicznej [Mapa geologiczna 1995], odległość od złoża i kierunek, geomorfologię 
terenu oraz sposób użytkowania (użytki rolne, lasy, nieużytki, w tym obszary 
pogómicze). Lokalizację profili na tle uproszczonej mapy geologicznej rejonu Żeleźniaka 
przedstawiono na rysunku 1. Pełne profile glebowe scharakteryzowano pod względem 
morfologicznym, a z wyodrębnionych poziomów genetycznych pobrano próbki do analiz 
laboratoryjnych. W punktach pomocniczych budowę profilową opisywano na podstawie 
wierceń, a do analiz pobierano tylko próbki z poziomów powierzchniowych i podpo- 
wierzchniowych, zwykle z głębokości 5-15 cm i 30-40 cm.

Analizy laboratoryjne obejmowały oznaczenie podstawowych właściwości gleb, w 
tym składu granulometrycznego, najważniejszych właściwości fizykochemicznych i 
chemicznych (zawartość węgla organicznego, odczyn pH w 1 mol KC1 • dm"3, 
właściwości sorpcyjne), a także całkowitych zawartości arsenu i wybranych metali 
ciężkich, oznaczanych metodami AAS i ICP po mineralizacji w stężonym HC104.
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RYSUNEK 1. Lokalizacja profili glebowych na tle uproszczonej mapy geologicznej rejonu Żeleźniaka: 
1. Kambryjskie zieleńce, fyllity, łupki zieleńcowe, serycytowe i serycytowo-kwarcowe, 2. Kambryjskie 
łupki radzimowickie, 3. Kambryjskie wapienie i dolomity krystaliczne, 4. Karbońskie riolity i 
metatrachoity, 5. Iłowce, mułowce i zlepieńce czerwonego spągowca, 6. Plejstoceńskie żwiry i gliny 
oraz gliny deluwialne, 7. Osady aluwialne, 8. Hałdy antropogeniczne
FIGURE 1. Situation of soil profiles at the background of a simplified geological map of the Żeleźniak 
area: 1. Cambrian greenstones, fyllite slates, green slates and quartz-rich schists, 2. Cambrian 
“Radzimowickie” schists, 3. Cambrian crystalline limestones and dolomites, 4. Carboniferous ryolites 
and metatrachytes, 5. Permian red claystones, siltstones and conglomerates, 6. Gravel, sands and loams 
of Pleistocene, as well as kolluvial loams, 7. Alluvial sediments, 8. Anthropogenic spoils
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WYNIKI

Klasyfikacja typologiczna gleb

Stwierdzono, że na całym obszarze dominującą jednostką typologiczną gleb, 
wydzieloną zgodnie z Systematyką gleb Polski [1989] są gleby brunatne właściwe oraz 
gleby brunatne wyługowane, odpowiadające typom Eutric Cambisols oraz Dystric 
Cambisols, wg FAO-WRB [FAO-UNESCO 1997, WRB 1998], wytworzone z różnych 
skał macierzystych, zazwyczaj średnio i silnie szkieletowate, o składzie granulo- 
metrycznym i właściwościach uzależnionych od rodzaju skały macierzystej i o miąższości 
determinowanej zarówno rodzajem skały, jak i czynnikami geomorfologicznymi, w tym 
głównie położeniem na stoku. Ze względu na zróżnicowanie właściwości gleb brunatnych 
właściwych, w obrębie tego typu wydzielono 3 grupy, uwzględniając rodzaj skały 
macierzystej (tab. 1). W tabeli tej zestawiono też pozostałe jednostki typologiczne gleb 
występujące na tym obszarze, wśród których ważne pozycje zajmują gleby brunatne 
kwaśne (2 grupy), mady rzeczne, a lokalnie rędziny i pararędziny, gleby glejowe i 
gleby inicjalne antropogeniczne. Najważniejsze właściwości tych gleb zestawiono w 
tabeli 2. W zestawieniu tym nie uwzględniono mających marginalne znaczenie, płytkich 
rędzin i pararędzin, występujących wyłącznie na wyniesieniach, a także gleb o 
kilkuczęściowej budowie profilu i o silnie zróżnicowanym składzie petrograficznym i 
granulometrycznym.

Gleby brunatne uznawane są za charakterystyczne dla obszaru Sudetów [Borkowski 
1996, Bogda 1981]. Zgodnie z Systematyką gleb Polski [1989] wśród gleb brunatnych 
wyróżnia się dwa odrębne typy: gleby brunatne właściwe oraz brunatne kwaśne. 
Dominującą jednostką typologiczną gleb na obszarze oddziaływania złoża Żeleźniak 
są gleby brunatne właściwe wytworzone z glin: od lekkich do ciężkich, pylastych, 
podścielonych utworami silnie szkieletowymi. Charakterystyczną cechą tych gleb 
niezależnie od rodzaju skały macierzystej jest znaczny udział szkieletu, także w 
poziomach powierzchniowych, w zakresie: 1CM8% (tab. 2). Zawartość próchnicy w 
poziomach powierzchniowych gleb oraz ich odczyn uzależnione są w znacznej mierze 
od sposobu użytkowania. Gleby leśne wykazują w powierzchniowych poziomach odczyn 
silnie kwaśny (lokalnie pH<4), a wartości pH rosną w głąb profilu, podczas gdy gleby 
użytkowane rolniczo, wskutek wapnowania, wykazują w warstwie ornej odczyn 
obojętny, a wartości pH maleją w głąb profilu do odpowiadających odczynowi lekko 
kwaśnemu i kwaśnemu. Gleby brunatne wytworzone ze zwietrzelin skał czerwonego 
spągowca (grupa II) wykazują najzwięźlejszy skład granulometryczny i zawierają 
7-23% iłu koloidalnego (<0,002 mm) w częściach ziemistych. U podnóży stoków wzgórz, 
na których znajdują się wychodnie lub domieszki skał wapiennych (np. u podnóży 
Miłka), występują gleby brunatne właściwe wytworzone z utworów deluwialnych 
wzbogaconych w węglany (grupa III). Charakteryzują się one dużą miąższością, 
niewielkim udziałem części szkieletowych w poziomach powierzchniowych, składem 
granulometrycznym o znacznym udziale frakcji pyłowych oraz zwykle obojętnym 
odczynem w obrębie całego profilu glebowego (tab. 2).
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TABELA 1. Główne jednostki taksonomiczne, z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów
skał macierzystych, gleb w rejonie Żeleźniaka (Góry Kaczawskie), według Systematyki gleb Polski
[1989] i Systematyki FAO-WRB [1998]
TABLE 1. Major soil units and soil parent rocks in the area surrounding the hill Żeleźniak (The Kacza
wskie Mts), according to Polish soil classification [1989] and FAO-WRB soil classification [1998]

Grupa
gleb
Soü
group

Liczba
profili
Profile
No

Systematyka gleb Polski [1989] 
Polish soil classification (1989]

Systematyka 
FAO-WRB [1998] 
FAO-WRB soil 
classification [1998]

I 39 Gleby brunatne właściwe i wyługowane wytworzone ze 
zwietrzelin łupków radzimowickich i innych łupków krysta
licznych
Proper brown soils developed from weathered "radzimowi- 
ckie" schists and other crystalline schists

Eutric Cambisols, 
Dystric Cambisols

II 5 Gleby brunatne właściwe wytworzone ze zwietrzelin skał 
permskich (czerwonego spągowca)
Proper brown soils developed from weathered Permian 
sediments

Dystric Cambisols

III 2 Gleby brunatne właściwe wytworzone z deluwialnych glin 
bogatych w węglany
Proper brown soils developed from kolluvial loams rich in 
carbonates

Eutric Cambisols

IV 5 Gleby brunatne kwaśne i brunatne kwaśne, lokalnie bieli- 
cowane, wytworzone ze zwietrzelin porfirów i granitoidów 
Acid brown soils developed from weathered ryolites and 
granitoides, locally slightly podzolized

Dystric Cambisols

V 3 Gleby brunatne kwaśne wytworzone z plejstoceńskich osa
dów fluwioglacjalnych
Acid brown soils developed from fluviglacial sediments of 
Pleistocene origin

Dystric Cambisols

VI 5 Mady rzeczne właściwe i brunatne 
Proper and brown alluvial soils

Eutric Fluvisols, 
Dystric Fluvisols

VII 3 Gleby gruntowo-glejowe właściwe 
Proper gley soils

Eutric Gleysols, 
Dystric Gleysols

VIII 8 Inicjalne gleby antropogeniczne na hałdach górniczych 
Initial soils of anthropogenic origin developed on mine spoils

Urbic Anthrosols, 
Urbic Leptosols

IX * Rędziny właściwe i brunatne i pararędziny właściwe 
Proper and brown rendzinas, and proper pararendzinas

Haplic CalcisoLs, 
Rendzinas

X * Gleby deluwialne mieszanej genezy, o zróżnicowanym 
składzie, z zaznaczoną litogeniczną stratyfikacją skał 
Kolluvial soils of mixed origin, heterogeneous, lithogene- 
tically stratified

Dystric Cambisols, 
Eutric Cambisols

*Wyznaczone na podstawie rozpoznawczych prac terenowych; *Based on preliminary field research
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TABELA 2. Podstawowe właściwości gleb, wg grup gleb I-VIII 
TABLE 2. Basic soil properties, according to soil groups I-VIII

Grupa
gleb
Soil
group

Liczba
profili
Profile
No

Poziom
Horizon*

Skład granulo metryczny -  
Grain size distribution

Subst.
org.
Organie
matter
[%]

PHKCI

grupa
granulometr.
textural
group**

szkielet 
skeleton 
(>1 mm)

ił koloidalny 
clay
(<0,002 mm)

%

I 39 A pgm 10-50 1-8 2 ,4 -3 ,6 3 ,9-6 ,3
В gs(p) 10-50 1-15 4 ,2 -5 ,8

II 5 A gs(p) 20-50 7 -1 4 1,4-3,2 4,2-7,1
В gs - gc 20-50 13-23 5,9-6 ,8

III 2 A рй 10-15 6 -8 4,0 -4 ,8 6 ,2-6 ,5
В gsp (gc) 5-20 18-19 6 ,8 -7 ,4

IV 5 A płi, gsp - gcp 10-50 7 - 1 2 1,1-5,0 2 ,7 -3 ,9
В gl - gcp 20-50 12-15 3,3-4 ,5

V 3 A gJp - gsp 20-30 2—4 2 ,4 -2 ,6 5 ,2-5 ,3
В 30-50 1-2 5,7 -5 ,9

VI 5 A plz, płi, glp 0-1 2 -6 3 ,6-6 ,2 3,9-7 ,3
В plz - gsp 2 - 7 1-11 4 ,0 -6 ,4

VII 3 A plz - gsp 5-30 3 -1 4 1,2- 8,1 3,2-5 ,3
В gsp 13-17 4 ,9 -5 ,8

VIII 8 (A)C kż / żg 50-90 2-1 0 n.o. 2 ,7 -5 ,4

*A -  mineralne poziomy powierzchniowe, zwykle 5-15 cm, mineral surface horizons, usually 5-15 cm,
В -  poziomy podpowierzchniowe 30-40 cm, zwykle Bbr, subsurface horizons 30-50 cm, usually horizons 
Bbr; **Grupy granulometryczne -  wg klasyfikacji PTG; Textural groups according to PTG (Polish Soil 
Science Society): pgm -  loamy sand, gl, gs(p) -  (silty) loams, gc -  heavy loam, pK -  clayey silt, plz -  
silt, kż -  gravel and stones, zg -  gravely loam

Gleby brunatne kwaśne (Dystric Cambisols) wytworzyły się z kwaśnych skał 
macierzystych: kambryjskich łupków serycytowych, karbońskich porfirów i kersantytów 
trzonu krystalicznego Żeleźniaka (grupa IV), a także z niektórych plejstoceńskich 
piasków i żwirów (grupa V). Najluźniejszym składem, odpowiadającym piaskom 
gliniastym, charakteryzują się gleby wytworzone z utworów fluwioglacjalnych i 
wyjątkowo -  niektóre gleby wytworzone z kambryjskich łupków serycytowych. Silnie 
kwaśny odczyn (pH: 2,7^ł,5) wykazują pyłowe i pyłowo-gliniaste gleby wytworzone 
ze zwietrzelin porfirów i kersantytów we wschodniej części wierzchowiny Żeleźniaka 
(grupa IV). W glebach tych, pokrytych borem świerkowym i mieszanym lasem górskim, 
stwierdzono miejscowo występowanie cech bielicowania.
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Gleby napływowe w typie mad rzecznych (VI) oraz gleby glejowe (VII) występują 
w dolinach rzeki Kaczawy oraz jej dopływów. Wykazują skład granulometryczny pyłowy 
i pyłowo-gliniasty i zazwyczaj w poziomach powierzchniowych zawierają znaczne ilości 
próchnicy. Szczególną uwagę zwracają występujące lokalnie, głównie na stokach 
Żeleźniaka, inicjalne gleby antropogeniczne (VIII) tworzące się na hałdach i warpiach 
górniczych. Materiał hałd charakteryzuje się dużym udziałem części szkieletowych, 
wykazuje skład żwirów gliniastych lub utworów żwirowo-kamienistych i zawiera 
znaczne ilości arsenu oraz metali ciężkich.

Arsen i metale ciężkie w glebach

Stwierdzono wyraźny wpływ eksploatacji górniczej oraz dawnego hutnictwa na 
właściwości chemiczne gleb, przejawiający się w podwyższonych, a lokalnie bardzo 
wysokich zawartościach arsenu oraz metali ciężkich, w szczególności Cu i Zn w glebach, 
zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Żeleźniak oraz w glebach napływowych. 
Badany materiał hałd i warpii górniczych zawiera As -  200-18000 mg • kg-1 oraz Cu do 
2000 mg • kg-1, Pb do 12100 mg • kg-1, Zn do 1670 mg • kg-1, jak też ekstremalnie 
wysokie zawartości Cd -  do 522 mg • kg-1 (tab. 3).

Na całym badanym obszarze w glebach występują podwyższone -  w stosunku do 
tła geochemicznego -  zawartości arsenu, co jest prawdopodobnie spowodowane po 
części czynnikami naturalnymi, geochemicznymi, gdyż arsen często tworzy efekt aureoli 
wokół złóż [O’Neill 1995]. Jedynie w glebach brunatnych kwaśnych wytworzonych z 
osadów fluwioglacjalnych (V) oraz ze zwietrzelin czerwonego spągowca (II), a także 
w glebach brunatnych właściwych wytworzonych z bogatych w węglan wapnia utworów 
deluwialnych (III) zawartości As mieszczą się zasadniczo poniżej 20 mg • kg-1, tj. 
wartości odpowiadającej standardom jakości gleb dla terenów użytkowanych rolniczo 
i leśnie [Rozporządzenie MS 2002]. Zawartości As w glebach brunatnych kwaśnych 
wytworzonych z łupków radzimowickich i innych łupków (grupa I) są silnie 
zróżnicowane, często przekraczają 100 mg • kg-1, a lokalnie sięgają kilku tysięcy 
mg • kg-1 (tab. 3). Wysokie zawartości As stwierdzono także w glebach wytworzonych 
z porfirów i granitoidów (IV) oraz w glebach deluwialnych w dolinie potoku Olszanka 
(VI). Mady rzeczne Kaczawy zawierają arsen w ilości do 99 mg • kg-1. Badane gleby 
wykazują ponadto lokalnie wysokie zawartości innych metali ciężkich: Cu, Zn, Pb i 
Cd. Dotyczy to zwłaszcza gleb wytworzonych z łupków radzimowickich oraz z porfirów i 
granitoidów w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu eksploatacji złoża na Żeleźniaku, gdzie 
zanotowano wysokie koncentracje Cu (do 223 mg • kg-1), Pb (do 2090 mg • kg-1) oraz Cd (do 
278 mg • kg*1), co ilustruje tabela 3.Należyjednakpodkreślić, że takwysokie wartości stwierdza 
sięj edynie lokalnie, a zasięg ich występowania zostanie określony w drugiej części realizowanych 
aktualnie prac badawczych. Na znacznej części badanego obszaru zawartości Pb, Cu, Zn i 
Cd pozostająna poziomie typowym dla gleb Sudetów (Skiba i in. 1995, Karczewska i Kabała 
2002). Mady rzeki Kaczawy oraz gleby glejowe w dolinie Olszanki zawierają nieznacznie 
podwyższone koncentracje metali, zwłaszcza Zn i Pb (tab. 3).
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TABELA 3. Zawartości arsenu i metali ciężkich w glebach poszczególnych grup I—VIII 
(zakresy, mg 'kg-1).
TABLE 3. Concentrations of arsenie and heavy metals in soils, according to distinguished groups I—VIII 
(ranges, mg • kg*1)

Grupa
gleb
Soil
group

Liczba
profili
Profile
No.

Po
ziom
Hori
zon

As Cu Zn Pb Cd

mg - kg"1

I 39 A 16-2140 9-56 55-322 25-653 <0,07-87
В 6-6710 5-153 84-368 13-2090 <0,07-278

II 5 A 8-15 12-21 61-144 16-83 <0,07
В 4,5-24 8-30 68-140 13-21 <0,07

III 2 A 25-28 13-14 85-106 58-62 0,4-0,6
В 7-13 12-14 56-106 27-48 <0,07-0,4

IV 5 A 45-793 31-223 35-114 42-145 <0,07-29,4
В 6-273 47-175 29-133 31-95 <0,07^,0

V 3 A 24-40 7-8 45-58 36-61 <0,07
В 10-20 2-4 30-45 14-23 0,1-0,7

VI 5 A 11-53 27-88 73-140 30-75 <0,07-1,0
В 40-99 32-95 56-125 17-98 <0,07-1,7

VII 3 A 106-1340 19-87 107-3660 84-319 <0,07-10
В 37-890 16-28 111-2240 30-34 <0,07-4,0

VIII 8 (A)C 200-18000 126-2000 54-1670 120-12100 <0,07-522

WNIOSKI
1. Złożona budowa geologiczna masywu Żeleźniaka wpływa na zróżnicowanie właści

wości gleb, zacierające się częściowo wskutek działania procesów deluwialnych i 
aluwialnych.

2. Pod względem typologicznym na badanym obszarze dominują gleby brunatne wła
ściwe i brunatne właściwe wyługowane oraz gleby brunatne kwaśne, głównie o skła
dzie glin lekkich i średnich pylastych ze znacznym udziałem części szkieletowych. 
W obrębie tych gleb stwierdza się zróżnicowanie zależnie od rodzaju skały macie
rzystej: najzwięźlejsze są gleby wytworzone z utworów czerwonego spągowca, naj
luźniejsze -  z plejstoceńskich osadów fluwioglacjalnych.

3. W dolinach występują mady, gleby deluwialne i gleby glejowe, głównie o składzie 
granulometrycznym pyłowym i gliniastym.

4. Materiał hałd górniczych zawiera znaczne ilości As oraz metali ciężkich, zwłaszcza 
Pb, Cu, Cd i Zn.
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5. Lokalnie silnie wzbogacone w arsen i metale są gleby centralnej części badanego 
obszaru, zwłaszcza w rejonie szczytu Żeleźniaka i Radzimowic. Wysokie zawarto
ści metali wykazująteż gleby glejowe w dolinie strumienia Olszanka spływającego 
ze stoków Żeleźniaka. Najuboższe w metale ciężkie są gleby brunatne kwaśne wy
tworzone z osadów fluwioglacjalnych.

6. Określenie wpływu czynników naturalnych, w tym rodzaju i geochemicznego składu 
skał, na właściwości gleb ma istotne znaczenie dla oceny zagrożenia związanego z 
obecnością arsenu i metali ciężkich w tych glebach oraz decyzji dotyczących ich 
ewentualnej rekultywacji.
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