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Abstract: Total concentrations and soluble forms of heavy metals in mine spoils and soils were 
examined in 6 areas of former ore mining in the Sudetes. Metal concentrations frequently exceeded 
the Polish soil quality standards. Such soils should be reclaimed and excessive pollutants remo
ved, with the exception o f the cases with natural enrichment. Distinguishing between lithogenic 
and anthropogenic metals origin becomes crucial for determining the reclamation need. The exam
ples o f 7 profiles proved the soil's mixed origin. Metal solubility was generally low, and the 
environmental risk was limited. However, in some cases, higher Cu, Pb and As solubility was 
found. Each case needs closer investigation and individual estimation of environmental risk.
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WSTĘP

Górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych jest często przyczyną zanieczyszczenia 
środowiska pierwiastkami z grupy metali cię^dch [Krajewski 1992;Xiangdong, Thomton 
1996; Kabata-Pendias, Pendias 1999; Karczewska 2002]. Na Dolnym Śląsku, zwłaszcza 
w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, znane są liczne obszary geochemicznie wzbogacone 
w metale w związku z występowaniem rud polimetalicznych. Rudy te eksploatowano już
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od średniowiecza -  najpierw odkrywkowo, a później -  metodami podziemnymi [Dziekoński 
1972; Piątek, Piątek 1998; Staffa 1993,1998,2000]. Lokalizację ważniejszych ośrodków 
dawnego wydobycia rud metali na Dolnym Śląsku zilustrowano na rysunku 1.

Wzbogacenie gleb w metale ciężkie na dawnych obszarach górniczych wynika 
częściowo z przyczyn naturalnych, towarzyszy mu jednak wzbogacenie antropogeniczne, 
związane z wydobyciem kopaliny na powierzchnię i jej przetwarzaniem. Materiał 
powierzchniowych warstw gleby, często zanieczyszczonych oraz antropogeniczny 
materiał hałd górniczych i przeróbczych podlegał naturalnemu przemieszczaniu deluwial- 
nemu i aluwialnemu oraz erozji wietrznej. Odpady zgromadzone na hałdach były też na 
przestrzeni stuleci przemieszczane i rozplantowywane, np. w związku z likwidacją 
obiektów górniczych i zmianą form użytkowania [Dziekoński 1972; Staffa 1993,1998, 
2000; Piątek, Piątek 1998]. Gleby wytworzone z takich materiałów mogą- pod względem 
cech morfologicznych -  nie różnić się znacząco od słabo wykształconych, naturalnych 
gleb wietrzeniowych.

Odróżnienie naturalnych i antropogenicznych przyczyn wzbogacenia gleb w metale 
ciężkie na dawnych obszarach górniczych jest trudne, ma jednak w świetle prawa 
kluczowe znaczenie dla oceny konieczności rekultywacji. Zgodnie z „Prawem ochrony 
środowiska” [Ustawa 2001] gleby niespełniające standardów należy rekultywować, tj. 
usunąć z nich nadmierne ilości zanieczyszczeń. Rozporządzenie Ministra Środowiska 
[2002] dopuszcza przekroczenia wartości z tabeli standardów, jeśli wynikają one z 
„naturalnie wysokiej zawartości danej substancji w środowisku”.

Należy podkreślić, że zagrożenie ekologiczne zależy nie tylko od zawartości 
całkowitych zanieczyszczeń w środowisku, ale od ich mobilności i bioprzyswajalności 
[Alloway, Ayres 1999; Kabata-Pendias, Pendias 1999; Ross 1994]. W europejskich i 
światowych regulacjach prawnych dotyczących rekultywacji gleb odchodzi się od 
określania wartości docelowych na rzecz oceny ryzyka [Gworek i in. 2004]. Ocenie 
ryzyka ekologicznego służą między innymi badania rozpuszczalnych form metali i ich 
specjacji, a także testy aktywności biologicznej i fitoprzyswajalności. O potencjalnym 
zagrożeniu można wnioskować na podstawie badania mobilności metali pod wpływem 
zmian pH, potencjału redoks i innych czynników [McBride 1994; Alloway, Ayres 1999; 
Karczewska 2002].

Celem pracy jest próba oceny zagrożenia ekologicznego w rejonach dawnego 
górnictwa rud w Sudetach na podstawie zawartości metali ciężkich w glebach. Dla 
wybranych obiektów poddane dyskusji będą naturalne i antropogeniczne przyczyny 
wzbogacenia gleb w metale, z uwzględnieniem ich rozmieszczenia profilowego i 
przestrzennego. Podjęta zostanie dyskusja nad koniecznością rekultywacji tych gleb w 
świetle prawa [Ustawa 2001; Rozporządzenie 2002].

OBIEKTY I METODYKA BADAŃ
Przedmiotem badań były hałdy górnicze oraz otaczające je gleby zlokalizowane w 6 

ośrodkach dawnej eksploatacji rud metali w Sudetach (rys. 1):
I. Rejon Wojcieszowa, Radzimowic i Mysłowa -  u podnóża wzgórza Żeleźniak (Góry 

Kaczawskie), gdzie od ХШ w. eksploatowano złoża formacj i arsenowo-polimetalicznej ;
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RYSUNEK 1. Lokalizacja głównych ośrodków dawnego górnictwa rud metali na Dolnym Śląsku i 
rozmieszczenie obiektów badań: I. Żeleźniak (Wojcieszów, Radzimowice i Mysłów), II. Miedzianka, III. 
Czarnów, IV. Leszczyna i Chełmiec, V. Szklary, VI. Złoty Stok
FIGURE 1. Location of former ore mining centres in Lower Silesia and situation of the sites examined in 
this study: I. Żeleźniak (Wojcieszów, Radzimowice and Mysłów), II. Miedzianka, III. Czarnów, IV. 
Leszczyna and Chełmiec, V. Szklary, VI. Złoty Stok

II. Miedzianka w Rudawach Janowickich -  ośrodek, w którym od średniowiecza 
wydobywano rudy miedzi, a po II wojnie światowej -  rudy bogate w uran;

III. Czarnów w Rudawach Janowickich -  rejon dawnej eksploatacji rud arsenu;
IV. Leszczyna (rejon wzgórza Wlk. Młynik) i Chełmiec koło Złotoryi, na terenie Parku 

Krajobrazowego Chełmy, gdzie eksploatowano i przetapiano rudy miedzi;
V. Szklary koło Ząbkowic Śl., obszar mineralizacji niklowej związanej z występowa

niem skał ultramaficznych;
VI. Złoty Stok -  ośrodek eksploatacji złota (XIII-XVIII w.), a następnie -  górnictwa 

arsenu i produkcji arszeniku (do roku 1962).
Pobrano próbki materiału skalnego z hałd, a w różnej odległości od hałd -  próbki 

poziomów powierzchniowych i podpowierzchniowych gleb nienoszących widocznych 
śladów genezy antropogenicznej. W wybranych 7 punktach badano pełne profile glebo
we. Przybliżoną wielkość badanej powierzchni podano w tabeli 1. Analizy laboratoryjne 
obejmowały: skład granulometryczny, zawartość węgla organicznego (metodą Tiurina,

Ośrodki górnictwa rud metali 
Metal ores mining centres

Obiekty badań |
Sites examined
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a w próbkach organicznych na automatycznym analizatorze CS), pH w 1 molxdnr3 
KCl oraz właściwości sorpcyjne: kwasowość hydrolityczną Hh (metodą Kappena), 
wymienne kationy zasadowe S (metodą Pallmana) i całkowi tą pojemność sorpcyjną T, 
obliczoną jako suma Hh+S. Oznaczono zbliżone do całkowitych zawartości metali 
ciężkich i arsenu -  metodami AAS i ICP, po mineralizacji w stężonym HC104. W celu 
oszacowania zagrożenia ekologicznego oznaczano też rozpuszczalne formy metali 
ciężkich -  ekstrahowane 1 molxdnr3 NH4NOr

WYNIKI I DYSKUSJA
Badany materiał hałd zawierał wysokie koncentracje metali (tab. 1 ), często zbliżone do 

ich koncentracji w rudzie przydatnej do dalszej przeróbki. Zawartości metali ciężkich w 
glebach w bliskim sąsiedztwie hałd także często przekraczały wartości określone w tabeli 
standardów jakości gleb i ziem [Rozporządzenie 2002] zarówno dla kategorii sozologicznej 
obszarów В -  użytkowanych rolniczo lub leśnie, jak i terenów przemysłowych C. W tabeli 
1 zestawiono informację o całkowitych zawartościach metali ciężkich w glebach. Dane te 
świadcząo znacznym wzbogaceniu w metale gleb sąsiadujących z hałdami. W większości 
przypadków nie jest możliwe określenie, czy wynika ono z czynników naturalnych, 
związanych z geochemicznym składem skał, czy z działalności antropogenicznej związanej 
z górnictwem i przetwórstwem rud. Odpowiedź na to pytanie ma w świetle prawa kluczowe 
znaczenie dla decyzji o ewentualnej rekultywacji.

TABELA 1. C ałkow ite zaw artości metali ciężkich w badanym  materiale hałd i w glebach sąsiadujących 
z hałdam i (zakresy) [m g x k g '1]
TABLE 1. Total concentrations o f  heavy metals in mine spoil m aterial and in neighbouring soils (ranges) 
[m g x k g '1]

O bszar
Site

Pow.
Sur
face
[ha]

O b ie 
kty
O b 
je c ts

Pun
kty
N o.

C ałkow ite zaw artości metali ciężkich [m gxkg '] 
Total concentrations o f  heavy metals [m gxkg-1]

C u Pb Zn As Ni Cr

Żeleźniak 3000 hałdy* 13 8-2 4 9 0 15-12120 3 2 -4 2 0 32-18080 17-71 ao.**
M ysłów
W ojcieszów

gleby* 110 7 -3 4 3 0 5 ,8 -2 0 9 0 2 8 -3 6 6 0 1,8-6710 5-353 ao.

M iedzianka 100 hałdy
gleby

12
9

3 7 0 -8 8 7 0
1 80-460

156-2170
139-348

1 95-6150
2 1 3 -6 9 8

a o
a o

34-134
32-47

ao.
ao.

C zarnów 50 hałdy
gleby

5
4

49-481
2 7 -2 1 8

80-608
4 6 -1 8 4

184-1025
121-540

116-40600
74-4200

34-60
23-54

3-37
11-32

Leszczyna 10 hałdy 5 5 3 -9 9 4 0 13-13600 105-1500 ao. 34-140 ao.
i Chełmiec gleby 5 2 8 -2 7 0 0 15-524 125-308 ao. 28-72 ao.

Szklary 1 0 0 hałdy
gleby

6
3

8,7-337
10,2-61

45-370
35-231

35,7-3750
80-1460

ao.
ao.

180-17600
610-4400

2 -2 2 1 0
24-1400

Złoty Stok 1 0 0 0 hałdy
gleby

9
28

8 8 - 1 1 0
5-100

7-310
45-320

52-188
51-280

8600-14500
70-11500

ao.
ao.

ao.
ao.

* hałdy -  mine spoils, gleby -  soils; ** n .o .-  nie oznaczono, not determ ined
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W tabelach 2—4, na przykładzie 7 profili, przedstawiono bliższe dane ilustrujące 
właściwości gleb w poszczególnych ośrodkach górniczych. Warunki topograficzne i 
siedliskowe w tych punktach, a także cechy morfologiczne gleb nie wskazywały 
jednoznacznie na charakter antropogeniczny, gleby te sklasyfikowano więc jako gleby 
naturalne: brunatne właściwe albo brunatne kwaśne (profile 1 i 4-7), mady (profil 2) 
oraz gleby gruntowo-glejowe (profil 3).

Profile 1 i 7 (w Radzimowicach oraz Złotym Stoku), zaliczone do gleb brunatnych 
kwaśnych, zlokalizowano na zalesionych stokach o dużym nachyleniu, w rejonach objętych 
eksploatacjąrud, ale w znacznej odległości od widocznych hałd górniczych, warpi lub hałd 
żużla. Skałą macierzystą tych gleb była silnie szkieletowa zwietrzelina skał typowych dla 
obu rejonów, z zaznaczonymi cechami brunatnienia. Wysokie koncentracje arsenu w całych

TABELA 2. Podstawowe właściwości gleb i zawartości metali ciężkich w wybranych profilach 
lokalizowanych w Radzimowicach i Wojcieszowie (I -  rejon wzgórza Żeleźniak, Góry Kaczawskie) 
oraz w Czarnowie (III -  ośrodek eksploatacji rud arsenu, Rudawy Janowickie)
TABLE 2. Basic soil properties and concentrations o f  heavy metals in selected soil profiles situated 
in Radzimowice and Wojcieszów (I -  the area o f the hill Żeleźniak, Kaczawskie Mts.), and in 
Czarnów (III -  the centre o f  arsenic ore mining, Rudawy Janowickie Mts.)

Lokalizacja
Situation

I -  Radzimowice, 
las mieszany 
mixed forest

I -  Wojcieszów 
łąka nad strumieniem 
Olszanka
meadow, at the stream 
Olszanka

III -  Czarnów 
łąka, 100 m poniżej 
hałdy
meadow, 100 m 
below a dump

Typ gleby 
Soil type '

gleba brunatna kwaśna 
Dys trie Cambisol

mada brunatna 
Dystric F luvisol

gleba glejowa 
Eutric Gleysol

Nr profilu 
Profile No.

1 2 3

Poziom -  Horizon A BbrC IIC Ad ABbr BbrC С Ap ACgg 2G

G łęb.- Depth [cm] 0-5 5-40 >40 0-5 5-30 30-50 >50 0-20 20-35 35-60

Uziarnie nie*
j

gsp gsp gc płi gsp gsp gcp płz glp glp

pH (w KCl) 3,4 3,7 3,9 5,4 5,1 5,6 5,7 6,5 6,4 6,5

C org. [%] 7,6 3,8 0,7 4,6 2,3 0,8 0,31 8,6 2,6 1,2

T, CEC [cmolxkgr1] 19,6 8,9 9,4 9,6 7,7 5,5 7,6 23,5 18,5 11,9

V, BS [%] 10 10 28 46 43 56 63 73 60 66

Cu [mgxkg-1]
Pb
Zn
As
Ni

31
155
243
582

27

29
38

263
340

5,5

35
61

413
937
48

210
186
520
888
23

169
171
570
883
25

63
47

740
186
50

77
26,5

515
330
64

214
176
530

4210
37

192
164
380

1990
35

53
100
264
1070

32

♦Textural groups -  according to PTG (Polish Soil Science Society): glp, gs -  silty loams, gc, gcp -  heavy 
loam, pfi -  clayey silt, plz: -  silt
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TABELA 3. Podstawowe właściwości gleb i zawartości metali ciężkich w wybranych profilach 
gleb w rejonie eksploatacji rud miedzi w Miedziance (II -  Rudawy Janowickie) i na wzgórzu 
Wlk. Młynik (IV -  Park Krajobrazowy Chełmy)
TABLE 3. Basic soil properties and concentrations o f heavy metals in selected soil profiles 
in the areas of copper ore mining in Miedzianka (II -  Rudawy Janowickie) and at the hill 
Wlk. Młynik (IV -  Landscape Park Chełmy)

Lokalizacja
Situation

II -  Miedzianka 
pole orne, 25 m od hałdy 
ploughed field, 25 m to 
the dump

IV -  Wlk.Młynik
wierzchowina -  las mieszany w rejonie 
pola górniczego
top part -  mixed forest close to the 
former mining field

Typ gleby 
Soil type

gleba brunatna właściwa
wyługowana
Eutric Cambisol

gleba brunatna kwaśna 

Dys trie Cambisol

Nr profilu -  Profile No. 4 5

Poziom -  Horizon Ap Bbrg BbrC Olf Oh ABbr IIC IIIC

Głęb.- Depth [cm] 0-25 25-45 >45 0-2 2-6 6-15 15-40 > 40

Uziamienie* gsp gsp gsp - - pgmp żg żg

pH (KC1) 4,0 4,0 4,9 4,0 3,1 3,0 3,3 3,2

С org. [%] 5,3 2,3 0,8 21 28 3,6 0,7 0,6

T, CEC [cmorxkg-1] 30,4 14,3 8,0 26 22 19 8,8 13

V, BS [%] 59 616 84 57 30 13 14 18

Cu [mgxkgr1]
Pb
Zn
As
Ni

307
138
213

41
42

404
91

174
n.o.

53

575
105
155
40
81

252
226
270
n.o.
68

398
524
285
n.o
63

1160
158
280

n.o.
43

108
26

125
n.o.
28

5105
61,6
308

n.o
75

♦Textural groups -  according to PTG (Polish Soil Science Society): gsp -  silty loams, 
pgmp -  sandy loam, żg -  gravely loam

profilach, a także podwyższone koncentracje innych metali (Zn, Pb) mogą wynikać ze 
wzbogacenia geochemicznego. Z doniesień historycznych [Dziekoński 1972; Staffa 1993,
2000] wynika jednak, że w obu rejonach funkcjonowały huty, które niewątpliwie emitowały 
do środowiska zanieczyszczenia, a po zakończeniu działalności górniczej i hutniczej materiał 
odpadowy rozplantowywano w terenie.

W punktach 4,5 i 6, zlokalizowanych w stosunkowo bliskim sąsiedztwie (do 100 m) 
od obiektów górniczych (hałd skały płonnej w Miedziance, warpi górniczych na 
wierzchowinie Wlk. Młynika i kopalni odkrywkowej niklu w Szklarach), stwierdzono 
również wysokie zawartości metali zarówno w poziomach wierzchnich gleb (co można
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TABELA 4. Podstawowe właściwości gleb i zawartości metali ciężkich w wybranych profilach 
gleb w rejonie eksploatacji niklu w Szklarach (V) oraz złota i arsenu w Złotym Stoku (VI)
TABLE 4. Basic soil properties and concentrations o f heavy metals in selected soil profiles in the areas 
o f nickel mining in Szklary (V) as well as in the area o f gold and arsenic mining in Zloty Stok (VI)

Lokalizacja -  
Situation

V -  Szklary
las mieszany w rejonie kopalni 
rudy niklu, 100 m od odkrywki 
mixed forest, 100 m to open pit 
o f former nickel mine

VI -  Złoty Stok
łagodny stok w dolinie Złotego Potok, 
las mieszany górski 
gentle slope in the Zloty Potok valley, 
mixed forest

Typ gleby 
Soil type

gleba brunatna właściwa 
Eutric Cambisol

gleba brunatna kwaśna 
Dystric Cambisol

Nr profilu 
Profile No.

6 7

Poziom -  Horizon Ad A Bbr BbrC Olf Oh ABbr BbrC 2C

Głęb. -  Depth [cm] 0-3 3-10 10-30 30-50 0-1 1-3 3-8 8-50 50-70

Uziarnienie* n.o. płz płz żg - - płz żg żg

pH (KC1) 7,7 7,2 7,4 7,0 n.o. n.o. 2,9 3,9 4,1

C org. [»/o] 13,0 8,7 1,2 1,0 51 36 8,2 3,8 n.o.

T, CEC [cm orxkg-1] 32 20,3 9,7 8,5 n.o. n.o. 21 8,0 4,1

V, BS [%] 98 99 99 100 n.o. n.o. 19 26 31

Cu [mgxkg“1]
Pb
Zn
As
Ni
Cr

56
189
950

n.o.
3180
980

45
75

482
n.o.
4410
1380

12,5
35
75

n.o.
1490

990

12
40
80

n.o.
1540
1210

7,5
82
28
11
5,1
0,3

10
158
46
57
9,5

12

9,7
113

62
532

6,5
39

12
38

101
922

16
46

26
64

161
208
36
56

*Textural groups -  according to PTG (Polish Soil Science Society): płz -  silt, żg -  gravely loam

by tłumaczyć mechanicznym przemieszczaniem materiału z powierzchni hałd, np. w 
drodze erozji), jak i w całych profilach. Może to wskazywać, że badane gleby 
wytworzone są nie z utworów naturalnych, ale z rozprowadzonego w terenie materiału 
pochodzenia górniczego. Na taką genezę gleb w profilach 1,4,5 i 7 wskazuje też to, że 
w glebach blisko sąsiadujących z tymi profilami (do 100 m), koncentracje niektórych 
metali są częstokroć o rząd wielkości niższe, co przedstawiono bliżej w innych 
opracowaniach [Bogda i in. 2002; Karczewska i in. 2005].

Profile 2 i 3, reprezentujące mady w dolinie Olszanki, w rejonie Żeleźniaka 
(profil 2) oraz gleby gruntowo-glejowe na podmokłym obszarze poniżej hałdy w 
Czarnowie (profil 3), ilustrująznaczenie procesu aluwialnego w przemieszczaniu metali 
ciężkich z terenów górniczych na obszary położone w pewnej odległości. W obu profilach
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stwierdzono warstwowanie skały macierzystej oraz znaczne zróżnicowanie zawartości 
metali ciężkich, bez jednoznacznej tendencji ich wzrostu lub spadku w głąb profilu 
glebowego.

O rzeczywistym zagrożeniu ekologicznym związanym z obecnością podwyższonych 
zawartości metali w badanych glebach świadczy przede wszystkim zawartość form 
rozpuszczalnych [Karczewska 2002]. W tabeli 5 zestawiono dane dotyczące form 
aktualnie rozpuszczalnych, ekstrahowanych roztworem 1 molxdnr3 NH4N 03. Udziały 
tych form w całkowitej zawartości metali zazwyczaj nie przekraczały 1% zawartości 
całkowitej. Bezwzględne zawartości tych form, wyrażone w mgxkg-1, były zazwyczaj 
znacznie wyższe w materiale hałd niż w glebach sąsiadujących z hałdami. Z analizy 
danych nieprezentowanych tu szczegółowo wynika, że w większości badanych gleb, 
zwłaszcza użytkowanych rolniczo, ilości rozpuszczalnych form metali pozostawały 
poniżej granicy oznaczalności metodami AAS lub ICP i nie przekraczały 1 mgxkg-1, 
co w przypadku terenów użytkowanych rolniczo wiązać można z odczynem obojętnym. 
W przypadku gleb leśnych i materiału hałd notowano lokalnie wyższe koncentracje 
rozpuszczalnych form metali, co przypisywać można kwaśnemu odczynowi i tworzeniu 
kompleksowych połączeń z kwasami organicznymi [McBride 1994; Karczewska 2002]. 
Przypadki te, choć nieliczne, nie mogą pozostać niezauważone. Wysokie udziały 
rozpuszczalnych form Cu i Zn w materiale niektórych hałd, zwłaszcza w rejonie 
Żeleźniaka i w Miedziance (tab. 5), wynikają z silnie kwaśnego odczynu materiału 
skalnego. Ekstremalnie wysokie koncentracje rozpuszczalnych w 1 molxdnr3 NH4N 03 
form Cu i Pb, sięgające odpowiednio: 1990 i 580 mgxkg-1 stwierdzono także w materiale 
warpii górniczych rejonu Wlk. Młynika bogatych w węglan wapnia i wykazujących 
obojętny odczyn. W takim materiale metale, a zwłaszcza Cu, mogą tworzyć rozpuszczalne 
kompleksy z jonami amonowymi, co opisywano już wcześniej [McBride 19994; 
Karczewska 2002; Bogda i in. 2003; Karczewska, Lizurek 2004]. Konieczne wydaje 
się przeprowadzenie szczegółowych badań w celu określenia zagrożenia związanego z 
możliwością tworzenia takich kompleksów.

W hałdach górniczych oraz glebach rejonu Szklar, silnie wzbogaconych w nikiel i 
chrom, koncentracje rozpuszczalnych form tych metali pozostają bardzo niskie (tab. 5): 
Cr-poniżej 0,5 mgxkg'1, a Ni-poniżej 10,4 mgxkg-1 w materiale hałd i 1,2 mgxkg-1 w 
glebach.

Niskie pozostają też zazwyczaj udziały rozpuszczalnych form arsenu -  zarówno w 
glebach, jak i hałdach. Wartości te w 72% wykonanych oznaczeń pozostawały poniżej 
granicy oznaczalności, odpowiadającej 0,3 mg Asxkg~'. Jednak lokalnie, w pojedynczych 
przypadkach, stwierdzono wysokie zawartości form rozpuszczalnych As, co pozostaje 
obecnie przedmiotem bardziej szczegółowych badań. Zachowanie arsenu w glebach 
różni się od innych metali ciężkich [O’Neill 1995; Kabata-Pendias, Pendias 1999; 
Karczewska i in. 2002]. Wysoką rozpuszczalność As w niektórych glebach lub materiale 
odpadowym przypisywać można albo alkalicznemu odczynowi, albo warunkom 
redukcyjnym. Należy zaznaczyć, że dane z rejonu Złotego Stoku (tab. 5), dotyczą tylko 
rejonu górniczego, tj. gleb leśnych doliny Złotego Potoku. W antropogenicznie zmienionych 
madach doliny rzeki Trującej, poniżej osadników poflotacyjnych, stwierdzono obecność
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TABELA 5. Rozpuszczalne formy metali ciężkich w materiale hałd i w glebach sąsiadujących 
z hałdami w 6 badanych rejonach górniczych
TABLE 5. Soluble forms o f  heavy metals in mine spoil material and in neighbouring soils in 6 
mine areas examined

Obszar
Site

Obie
kty
Ob
jects

Pun
kty
N o.

Formy metali ciężkich rozpuszczalne w 1 molxdm-1 NH 4N 0 3 
Forms o f  heavy metals soluble in 1 molxdm-3 NH 4N 0 3 
[mgxkg-1]

Cu Pb Zn As Ni Cr

Żeleźniak hałdy* 13 1,2-54 0,7-493 2,5-115 2,2-20,4 <2-5,5 ao .
M ysłów
W ojcieszów

gleby* 110 0 ,1-412 <0,2-79 <0,2-120 0,12-41 <0,2-7,0 ao .

Miedzianka hałdy 12 1,3-724 1,2-87 4,0-870 0 ,3-2,0 0,7-7,7 a o .
gleby 9 < 0,2-14 3,5-14,8 0,5-42 <0,3-0,5 <0,2-2 ,7 a o .

Czarnów hałdy 5 <0,2 -13 ,5 1,8-7,7 1,2-88 0,7-110 0,5-7,0 <0,5-2,5
gleby 4 < 0,2-3 ,5 1,2-6,5 2,0-29 0,7-28 0,3-3,8 <0,5-0,7

Leszczyna hałdy 5 1,7-1990 <0,5-5800 0,7-150 ao . 0,5-4,5 ao .
i Chełmiec gleby 5 < 0 ,2- 1,0 <0,5-16,8 0,5-28,5 a o <0,2-5,5 ao .

Szklary hałdy 6 < 0 ,2 -1 0 ,4 <0,5-6,2 <0,2-51,8 ao . <0,2-11 <0,5
gleby 3 < 0 ,2- 1,2 <0,5-3,2 <0,2-25 ao . 0,4-10 <0,5

Złoty Stok hałdy 9 0 ,2 - 2 ,5 <0,5-79 6,0-26 <0,3-24 <0,2-2 ,5 <0,5
gleby 28 < 0 ,2 - 1,0 <0,5-22 1,0-23 <0,3-2,5 <0 ,2-2 ,5 <0,5

* hałdy -  mine spoils, gleby -  soils ** n.o. -  nie oznaczono, not determined

warstw osadów, w których zawartość całkowita As sięgała 7700 mgxkg-1, a 
zawartość rozpuszczalnych form As mieściła się w zakresie: 19-85 mgxkg-1, co 
stanowiło 1,2-4,5% zawartości całkowitej.

Udział czynnika antropogenicznego jako jednej z przyczyn wzbogacenia gleb w 
metale ciężkie rodzi poważne implikacje praktyczne, gdyż zgodnie z prawem [Ustawa 
2001] gleby takie należałoby rekultywować, to jest usunąć z nich nadmierne ilości 
zanieczyszczeń. Działanie takie nie tylko nie jest możliwe, ale w większości przypadków 
byłoby absolutnie nieracjonalne. Należy jednak podkreślić, że w niektórych obiektach 
stwierdzono znaczne koncentracje rozpuszczalnych form metali ciężkich i arsenu w 
materiale hałd i w glebach, w tym użytkowanych rolniczo. Formy te mogą być 
wymywane do wód lub włączane do łańcucha troficznego. W takich przypadkach 
niezbędne jest określenie sposobów zmniejszenia zagrożenia ekologicznego, a każdy z 
przypadków powinien być traktowany indywidualnie.
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WNIOSKI

1. Materiał hałd pozostałych na obszarach dawnych ośrodków górnictwa rud metali 
w Sudetach zawiera często znaczne, a niekiedy bardzo wysokie ilości As i metali 
ciężkich: Pb, Cu, Zn, Ni i Cr, co zależy od rodzaju i składu eksploatowanych rud.

2. W glebach niemających cech geomechanicznego przekształcenia -  na terenie ob
szarów górniczych i w ich sąsiedztwie -  lokalnie występują metale ciężkie w du
żych stężeniach.

3. Pochodzenie metali w badanych glebach ma zwykle złożony charakter: litogenicz- 
no-antropogeniczny.

4. Należy przeprowadzić inwentaryzację gleb w dawnych rejonach górniczych pod 
kątem całkowitej zawartości metali i ich form rozpuszczalnych, co pozwoli na 
ocenę ryzyka i opracowanie sposobów zmniejszenia zagrożenia środowiska na 
tych obszarach.
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