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Abstract: The aim o f the study was to determine the influence o f use o f soils on the content o f
p olycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Two soils developed from loess were selected to
the study. Samples were collected from apple orchards, hop-gardens and arable fields. The low
and very low contents o f PAHs were found in the soils studied. Low molecular w eight com 
pounds were predominant. The results obtained lead to the conclusion that the influence o f
soil management on the PAHs content depended mainly on the type o f soil. Each type o f soil
was characterized by a different profile o f PAHs.
Słowa kluczowe'. W WA, rolnicze użytkowanie gleby, trwałe zanieczyszczenia organiczne.
K ey words'. PAHs, agricultural soil use, persistent organic pollutants.

WSTĘP
Przemiany zanieczyszczeń organicznych zależą od wielu czynników, wśród których
istotną rolę odgrywają właściwości gleb [Maliszewska-Kordybach 1999; Aitken, Long
2004; Oleszczuk 2004]. Gleba jest dynamicznym układem ulegającym odwracalnym
bądź nieodwracalnym zmianom pod wpływem zróżnicowanych warunków. Zanieczysz
czenia organiczne obejmują szereg związków o zróżnicowanych właściwościach, wśród
* Praca naukowa finansowana w
projekt badawczy Nr 2 P06R 059 26.

latach 2 0 0 4 -2 0 0 7 ze środków budżetowych M N il jako

Użytkowanie rolnicze a zawartość WWA w glebach lessowych

85

których istotną grupę stanowią wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
obecne ze względu na pochodzenie niemal we wszystkich elementach środowiska
[Maliszewska-Kordybach 1999]. W wyniku ciągłego nagromadzania się WWA w
glebach [Jones i in. 1989; Tang i in. 2005] istnieje realne zagrożenie akumulacji tych
związków w roślinach [Oleszczuk, Baran, 2005a] oraz ich migracji w głąb profilu
glebowego [Oleszczuk, Baran 2005b]. W związku z kancerogennymi i/lub mutagennymi
właściwościami większości z nich konieczna jest wnikliwa analiza przemian WWA w
glebach, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego wpływu na organizm człowieka.
O ile w licznych pracach [Macek i in. 2000; Oleszczuk, Baran 2006] wykazano istotny
wpływ roślin na przemiany WWA w glebach, o tyle w literaturze niewiele jest informacji
na temat ich losu w różnych systemach uprawy. W związku z tym, celem niniejszej
pracy było porównanie zawartości WWA w poziom ach próchnicznych gleb o
zróżnicowanej intensywności wieloletniego rolniczego użytkowania.

MATERIAŁY I METODY BADAŃ
Badania zlokalizowano na terenie dwóch mezoregionów: Grzędy Sokalskiej
(czamoziem niezdegradowany wytworzony z lessu) oraz Płaskowyżu Nałęczowskiego
(gleba płowa typowa wytworzona z lessu). W każdym objętym badaniami mezoregionie
wybrano po trzy obiekty o intensywnym sposobie wieloletniego rolniczego użytkowania,
tj. ponad 20-letnie sady jabłoniowe, ponad 20-letnie chmielniki oraz przynajmniej stuletnie
pola uprawne o dowolnym zmianowaniu.
W analizowanych sadach i chmielnikach stosowano tradycyjne systemy uprawy.
W sadach utrzymywano ugór herbicydowy w rzędach drzew za pomocą herbicydów
triazynowych (simazyny - Azotopu) i murawę w międzyrzędziach. Badane sady były
nawożone wyłącznie azotem w formie saletry amonowej (34%), corocznie zwykle w
dawce 100 kg • ha“1N. Środki do walki z chorobami drzew i szkodnikami stosowano
zgodnie z zaleceniami dla produkcyjnych sadów jabłoniowych. W chmielnikach stoso
wano corocznie wysokie nawożenie mineralne, w ilości zależnej od zasobności gleby
(w kg • ha-1 NPK: 120-200 N, 60-80 P2Os, 130-200 K20 ), chemiczne środki ochrony
roślin i mechaniczne ugorowanie międzyrzędzi. Na polach uprawnych jako podstawowe
nawożenie mineralne stosowano saletrę amonową, superfosfat i sól potasową w
dawkach zależnych od zasobności gleby i od wymagań konkretnej rośliny. Pestycydy
stosowano tylko sporadycznie, w niewielkich dawkach.
Próbki glebowe do badań pobrano w okresie letnim 2004 roku. Pobierano je z następujących
miejsc: sad-pas herbicydowy między drzewami, chmielnik-z rzędu między karpami; pole
- z pszenicy ozimej z międzyrzędzia. Próbki gleby pobierane były z poziomu próchnicznego
(Ap) z warstwy 0-10 cm. Glebę wysuszono w temperaturze pokojowej i przesiano przez sito
o średnicy oczek 1 mm. W tak przygotowanych próbkach oznaczono zawartość WWA
metodą HPLC-IJV [Oleszczuk, Baran 2004]. Oznaczono również odczyn badanych gleb w 1 mol • dm-3 KCl oraz zawartość węgla organicznego i azotu ogółem.
Różnice między średnimi sprawdzono testem t, a istotność w yników -m etodą analizy
wariancji. Związek między zawartością WWA w glebie a fizyko-chemicznymi właś
ciwościami gleb określano na podstawie współczynników korelacji Pearsona, oceniając
istotność na poziomie a<0,05.
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WYNIKI I DYSKUSJA
Suma zawartości WWA
Suma zawartości 16 analizowanych WWA wyraźnie zależała od sposobu użytko
wania, ale również od typu gleby W poziomie Ap w czamoziemie najwyższą zawartość
oznaczanych związków odnotowano w chmielniku (573,9±47,4 |LXg • kg-1). Oznaczona
zawartość WWA była ponad trzykrotnie większa aniżeli w dwóch pozostałych obiektach
(rys. 1A). Wartości uzyskane w przypadku sadu (S) i pola uprawnego (P) nie różniły
się istotnie statystycznie. W poziomie Ap w glebie płowej zaobserwowano tendencję
odwrotną. Najniższą zawartością WWA charakteryzowała się gleba pobrana z obszaru
chmielnika, podczas gdy wartości najwyższe (nieistotnie różne) odnotowano w glebach
sadu i pola uprawnego. Z prezentowanych danych można wnioskować, że wpływ
sposobu rolniczego użytkowania na zawartość WWA w glebie wyraźnie zależy od jej
typu. Wybrane w doświadczeniu gleby znacznie różniły się pod względem zawartości
węgla organicznego oraz odczynu. W poziomie Ap czamoziemu stwierdzono ponad
dwukrotnie większą zawartość materii organicznej aniżeli w glebie płowej (tab. 1).
Ilość materii organicznej w glebie, jak też jej skład i właściwości mogą wpływać na
przemiany wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych [Pignatello 1998;
Chefetz i in. 2000]. Brak istotnych zależności między zawartością WWA a węglem
organicznym wskazuje, że decydującą rolę w kształtowaniu się poziomu WWA w

RYSUNEK 1. Zawartość 16 WWA w badanych glebach: A - czamoziem, В - gleba płowa typowa;
S, Ch, P - odpowiednio sad jabłoniowy, chmielnik i pole uprawne
FIGURE 1. The 16 PAHs content in investigated soils: A - Haplic Phaeozem, В - Haplic Luvisol;
S, Ch, P - apple orchards, hop garden and arable fields respectively
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TABELA 1. Wybrane właściwości fizyko-chemiczne w poziomach Ap badanych gleb
TABLE 1. The some physico-chemical properties in horizons Ap o f investigated soils
Właściwości
Properties

Czamoziem (Z) - Haplic Phaeozem (Z)

Corg [g • kg"1]

23,4

N og [g • kg"1]
C/N
pH (w KC1)

Gleba ptowa (L) - Haplie Luvisol (L)

Ch

2,24

20,4
2,44

Ch
16,8

12,3

10,3

7,2

2,24

1,64

1,68

1,25

6,1

5,8

5,8

5,0

10,4

8,4

7,5

7,5

6,1

6,0

5,7

5,6

Corg - węgiel organiczny, total organic carbon; N og - azot ogólny, total content o f nitrogen;
S - sad jabłoniowy, apple orchard; Ch - chmielnik, hop garden; P - pole uprawne, arable field

analizowanych glebach odgrywa charakter ich użytkowania poprzez tworzenie
specyficznych warunków biochem icznych sprzyjających degradacji/akum ulacji
badanych związków.
Prezentowane w literaturze badania zawartości WWA w glebach użytkowanych
rolniczo ograniczają się jedynie do określania poziomu tych związków w glebach
uprawnych [Jones i in. 1989; Maliszewska-Kordybach 1993; LABO 1995; Saison i in.
2004], rzadziej użytkach zielonych [Maliszewska-Kordybach 1993; Jones i in. 1989].
Brak jest zupełnie prac dotyczących porównania zawartości WWA w glebach o innym
rolniczym sposobie użytkowania. Dane z raportu LABO [1995] dotyczące oznaczeń
zawartości WWA w glebach Niemiec wskazują na większą zawartość tych związków
w glebach użytków zielonych aniżeli w glebach ornych. Maliszewska-Kordybach [1993]

Obiekt - Object

RYSUNEK 2. Udział poszczególnych grup WWA w badanych glebach: A - czamoziem, В - gleba
płowa, S, Ch, P - odpowiednio sad jabłoniowy, chmielnik i pole uprawne
FIGURE 2. The cęmtribution [%] of individual PAHs (in relation to number o f rings) in investigated soils:
A - Haplic Phaeozem, В - Haplic Luvisol, S, Ch, P - apple orchards, hop garden and arable fields respectively
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TABELA 2. Zawartość [fig ■kg-1] poszczególnych WWA w zależności od sposobu użytkowania
w czamoziemie wytworzonym z lessu
TABLE 2. The content of individual PAHs [\ig • kg-1] in Haplic Phaeozem developed from loess
on dependence of agricultural soil use
WWA

S

Ch

P

Naftalen

73,4±9,54

136,2± 10,90

85,9±7,73

2,5±0,25

14,8±1,19

ad.

28,0±2,24

44,1 ±4,41

30,1±3,31

Fluoren

7,7±0,77

13,6±0,81

9,0±0,72

Fenantren

5,2±0,42

12,5±1,00

3,8±0,23

Antracen

1,2±0,11

2,2±0,22

0,7±0,04

Fluoranten

9,4±0,94

34,1±3,07

7,3±0,51

Piren

7,2±0,36

30,7±2,45

3,0±0,18

Benzo [a] antracen

3,7±0,26

25,2± 1,51

1,4±0,13

Chryzen

2,6±0,23

18,6±1,31

1,6±0,16

Benzo [b] fluoranten

8,4±0,67

56,6±3,96

4,1±0,33

Benzo [k] fluoranten

18,3±0,92

23,7±2,37

2,8±0,25

7,5±0,67

73,2±6,59

7,2±0,58

Acenaftylen
Acenaften

Benzo [ajpiren

ad.

Dibenz[ah] antracen

ad.

ad.

Benzo [ghi]perylen

10,7±0,97

43,2±3,89

6,1±0,55

6,9±0,55

45,2±4,07

5,2±0,52

Indeno[l,2,3-cd]piren

S - sad jabłoniowy, apple orchards; Ch - chmielnik, hop gardens; P - pole uprawne, arable
fields

obserwowała dwukrotnie wyższą zawartość WWA w glebach użytków zielonych niż
w glebach uprawnych. Zabiegi agrotechniczne, jak sugeruje Saison i in. [2004], mogą
stwarzać warunki sprzyjające degradacji wielopierścieniowych węglowodorów aroma
tycznych. Różna w stosunku do sadu i pola uprawnego zawartość sumy WWA w
chmielniku (rys. 1) wskazuje, że tam panują zupełnie odmienne warunki, w których
jednak kształtowanie się WWA wyraźnie zależy od typu gleby.
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TABELA 3. Zawartość [fxg • kg-1] poszczególnych WWA w poziomach Ap gleby płowej
wytworzonej z lessu w zależności od sposobu użytkowania
TABLE 2. The content [jig - kg'1] o f individual PAHs in horizon Ap o f Hap lie Luvisol developed
from loess on dependence o f agricultural soil use
WWA

S

Ch

P

Naftalen

239,5±23,95

51,4±4,11

242,9±14,58

34,0±3,06

3,0±0,18

15,9±1,27

Acenaftylen
Acenaften
Fluoren

n.d.
17,0±1,53

n.d.

n.d.

, ±0 , 2 0

14,2±1,14

2 2

Fenantren

8,7±0,79

2,7±0,22

5,6±0,39

Antracen

2,8±0,19

0,5±0,03

1,0±0,09

Fluoranten

7,2±0,51

3,9±0,31

6,4±0,38

Piren

3,7±0,30

4,2±0,34

2,9±0,23

Benzo [a] antracen

2,3±0,21

3,4±0,21

1,4±0,H

Chryzen

2,2±0,15

1,8±0,16

1 2

Benzo[b] fluoranten

3,2±0,23

4,5±0,27

3,4±0,24

Benzo [k] fluoranten

2,0±0,18

1,5±0,09

Benzo [a]piren

5,1±0,31

3,0±0,24

Dibenz[ah] antracen

n.d.

Benzo [ghi]perylen

8,0±0,64

Indeno[l ,2,3-cd]piren

6,4±0,58

, ±0 , 1 0

n.d.
2,9±0,23

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2,4±0,24

0,5±0,04

S - sad jabłoniowy, apple orchard; Ch - chmielnik, hop garden; P - pole uprawne, arable field

Profil WWA
W przypadku poszczególnych form WWA zaznaczyły się istotne różnice pomiędzy
wybranymi obiektami (rys. 2). Każdą glebę charakteryzował odmienny profil WWA
specyficzny dla danego sposobu użytkowania. W poziomie Ap czamoziemu najkorzys
tniejszy skład poszczególnych WWA notowano na obszarze pola uprawnego. Węglowo
dory 2- i 3-pierścieniowe stanowiły w tym przypadku ponad 50%, podczas gdy udział
mutagennych i kancerogennych 5- i 6-pierścieniowych związków nie przekraczał w
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sumie 16%. W pozostałych analizowanych obiektach notowano znacznie większy udział
5- i 6-pierścieniowych WWA na poziomie 27% w sadzie oraz 42% w chmielniku (rys.
2A). W poziomie Ap gleby płowej typowej, podobnie jak w czamoziemie największy
udział (81 %) lekkich WWA zaznaczył się na polu uprawnym (P). W glebie chmielnika
(Ch) ponownie obserwowano w stosunku do innych obiektów większy udział związków
5- i 6-pierścieniowych.
Analiza poszczególnych WWA potwierdza istotny wpływ sposobu intensywności
użytkowania na zawartość WWA w poziomie uprawnym gleby. Sugerowane wcześniej
odmienne warunki w glebach chmielnika znajdują odzwierciedlenie w analizie składu
grupowego WWA. Zarówno w czarnoziemie, jak też w glebie płowej notowano
najniższy udział WWA 2-3-pierścieniowych oraz większy (w porównaniu z pozostałymi
obiektami) udział związków 4-6-pierścieniowych (rys. 2). Intensywne zabiegi agrotech
niczne na tym obiekcie (stosowanie środków ochrony roślin, wielokrotne mechaniczne
mieszanie gleby itp.) stymulowały procesy związane ze stratami (ulatnianie, wymy
wanie, biodegradację) związków 2-3-pierścieniowych, w związku z czym zwiększały
się względne udziały wysokocząsteczkowych WWA. Bez względu jednak na to WWA
o niskiej masie cząsteczkowej dominowały (>40%) we wszystkich obiektach.
Na podstawie udziału poszczególnych związków lub wzajemnych ich stosunków
możliwe jest określenie w przybliżeniu intensywności i występowania prawdopodob
nych źródeł WWA na pewnym obszarze [Gschwend, Hites 1981; Baran, Oleszczuk
2003]. Bardzo niski poziom badanych związków, kwalifikujący według propozycji IUNG
[Kabata-Pendias i in. 1995] oraz aktualnie obowiązującego Rozporządzenia [Dz. U.
Nr 165, poz. 1359] gleby do niezanieczyszczonych, wskazuje na ograniczone wpływy
antropogeniczne na obydwu obszarach. Potwierdza to również niski udział WWA o
dużej masie cząsteczkowej oraz bardzo wysoki udział naftalenu. WWA o niskiej masie
cząsteczkowej (jak np. naftalen) sąbardziej lotne, pozostają w atmosferze przez długi
czas i są podatne na transport na znaczne odległości w przeciwieństwie do WWA o
wysokiej masie cząsteczkowej [Wilcke, Amelung 2000]. Na rysunku 3 przedstawiono
wzajemne stosunki wybranych WWA. Uzyskane wartości zbliżone są do wcześniej
notowanych na obszarach o wyraźnie ograniczonej antropopresji [Baran, Oleszczuk
2003]. Wyliczone wartości współczynników Fen/Ant kształtujące się w przedziale
3,2-5,7 (czamoziem) i 4,3-5,7 (gleba* płowa) oraz wartości stosunku Fluo/Pir
1,1-2,5 (czamoziem) i 0,9-2,2 (gleba płowa) wyraźnie wskazują na pirolityczne
pochodzenie zanieczyszczeń [Gschwend, Hites 1981; Baran, Oleszczuk 2003].

WNIOSKI
1. Suma zawartości 16 WWA bez względu na sposób użytkowania kształtowała się na
bardzo niskim poziomie, kwalifikując profile uprawne gleb do niezanieczyszczonych
zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.
2. Wpływ sposobu wieloletniego rolniczego użytkowania na zawartość WWA w glebie
(w poziomie 0-10) zależał głównie od jej typu.
3. Każdą glebę charakteryzował odmienny profil WWA specyficzny dla danego spo
sobu użytkowania.
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Stosunek
Phen/Ant

Fen/Ant i Fluo/Pir
and Fluo/Pir ratio
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RYSUNEK 3. Wzajemne stosunki wybranych WWA w badanych glebach: A - czamoziem, В - gleba
płowa, S, Ch, P - odpowiednio sad jabłoniowy, chmielnik i pole uprawne
FIGURE 3. The some ratios o f individual PAHs in investigated soils: A - Haplic Phaeozem, В - Haplic
Luvisol, S, Ch, P - apple orchards, hop garden and arable fields respectively

4. Wysoki udział naftalenu oraz wzajemne stosunki poszczególnych WWA w bada
nych poziomach próchniczny ch gleb lessowych wskazują, bez względu na sposób
użytkowania na pirogeniczne pochodzenie oznaczanych związków.
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