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A bstract: Examined were soils o f  W roclaw w ater-supply infiltration fields, neighbouring with 
former ferrochrom ium  sm elter and slag dump in Siechnice. Soil sam ples were collected from 17 
sites. Basic soil properties and total, potentially and actually soluble concentrations o f Cr, Pb, 
Zn, and Cu were determined. Cr concentrations in surface and subsurface soil layers were: 
13-210 and 8 .5-75  mg • kg"1, respectively. In 13 sites, Cr concentrations exceeded 50 mg • kg"1, 
i.e. soil quality standard for protected areas. The highest Cr concentrations were found in close 
vicinity o f dump. In several sites, soil quality standards for other m etals w ere also exceeded. 
Low contributions o f  actually soluble metals let us to conclude that there is no serious environ
mental risk in this area.
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WSTĘP

Wrocławskie pola wodonośne to obszar o powierzchni ponad 1000 ha, położony wzdłuż 
rzeki Oławy stanowiącej główne źródło zaopatrzenia miasta w wodę, gdzie zlokalizowane 
są studnie infiltracyjne zakładu produkcji wody. Teren objęty jest obecnie szczególną ochroną 
wynikającą z prawa wodnego. Jednak do początku lat 90. XX wieku w bezpośrednim 
sąsiedztwie tego obszaru, w miejscowości Siechnice, działała huta żelazochromu, emitująca 
do środowiska znaczne ilości pyłów zawierających chrom. Zamknięcie huty spowodowane 
było licznymi protestami społecznymi oraz zagrożeniem użytków rolnych [Borkowski, 
Roszyk 1978] i pól wodonośnych [Szpadt 1987; Biłyk, Kowal 1993]. Do dziś pozostała 
jednak na tym terenie hałda żużla żelazochromowego, zawierającego duże ilości chromu.
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H ałdę- o kubaturze ponad 1,5 min m3-  pierwotnie zrekultywowano, jednak wkrótce warstwa 
okrywająca uległa dewastacji i odsłonięte zostały warstwy żużla, który w wyniku erozji 
może oddziaływać na sąsiadujące tereny.

Problem zanieczyszczenia gleb w rejonie hałdy od lat budził emocje. Wiadomo, że w 
glebach bezpośrednio sąsiadujących z hałdą występują podwyższone zawartości chromu 
[Karczewska, Niemczak 2005], nie było natomiast dotąd danych dotyczących zasięgu 
zanieczyszczenia oraz oceny jego wpływu na jakość wód podziemnych.

Celem badań była ocena zagrożenia związanego z obecnością metali ciężkich w glebach 
wrocławskich pól wodonośnych. Szczególną uwagę poświęcono zanieczyszczeniu tych 
gleb chromem oraz innymi metalami ciężkimi. Przedmiotem badań była nie tylko ocena 
całkowitej zawartości metali w glebach, ale także ich potencjalnej i aktualnej rozpusz
czalności, decydującej o realnym zagrożeniu dla wód [Karczewska 2002].

MATERIAŁ I METODY

Próbki gleb pobrano w 17 punktach położonych na obszarze pól wodonośnych (rys. 1) 
z poziomów powierzchniowych (0-15 cm) i podpowierzchniowych (25-35 cm). Określono 
najważniejsze właściwości gleb, zwłaszcza te decydujące o mobilności metali ciężkich. 
Skład granulometryczny znaczono metodą areometryczno-sitową, a grupy granulometryczne 
opisano zgodnie z PN-R-04033. Podstawowe właściwości fizykochemiczne i chemiczne 
gleb: zawartość węgla organicznego (Corg), odczyn (pH w 1 mol • dm-3 KCl) oraz całkowitą 
pojemność sorpcyjną -  T oznaczono stosując metody powszechnie przyjęte w polskim 
gleboznawstwie. Całkowite zawartości Cr i innych metali ciężkich w próbkach oznaczano 
techniką płomieniową AAS, po mineralizacji w stężonym kwasie nadchlorowym HCIO . 
Przy oznaczaniu Cr zastosowano procedury zmniejszające interferencje [Karczewska, Spiak 
1996], a wiarygodność wyników testowano z wykorzystaniem materiałów referencyjnych. 
Oznaczono ponadto potencjalną i aktualną rozpuszczalność Cr w glebach, stosując do 
ekstrakcji roztwory 1 mol • d irf3HCl i 1 mol • dm-3 NH4N 0 3 [Karczewska 2002].

RYSUNEK 1. Lokalizacja punktów pobrania próbek glebowych na obszarze w rocław skich pól 
wodonośnych
FIGURE 1. Situation o f soil sampling sites in the area o f Wrocław water-supply infiltration fields
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TABELA 1. Podstawowe właściwości gleb -  TABLE 1. Basic soil properties

Rejon
Part

Punk
ty
Sites

Głębo
kość
Depth
[cm]

% frakcji iłu 
Clay share [%] 
(<0,002 mm)

с org 
[%]

pH T
CEC
[cmol(+)-kg

min max x±U min max x±U min max x±U min max 5tfcU
Zachodni 11-14 0-10 7 11 10±2 1,7 3,1 2,4±0,6 4,7 5,3 5,0±0,2 15,0 30,8 20,8±6,8
Western N=4 25-30 6 12 10±3 1,2 2,4 1,9±0,5 4,8 7,1 5,7±1,0 6,9 18,4 13,7±4,8

Centralny 8-10; 0-10 6 22 11±6 1,2 3,7 2,3±1,0 4,9 6,6 5,4±0,7 4,3 28,0 14,7±8,8
Central 16-17

N=5 25-30 5 25 12±7 1,7 2,5 1,7±0,6 4,3 5,7 5 ,1±0,6 3,1 2,7 13,5±7,7

Wschodni 2-7; 5 0-10 1 20 10±6 1,4 3,3 2,2±0,5 5,1 7,2 5,9±0,5 5,0 31,0 18,2±8,0
Eastern N=7 25-30 1 23 9±7 0,2 2,1 1,0±0,5 5,0 6,7 5,5±0,4 1,4 24,0 10,2±7,5

1 0-10 _ - 2 - - 0,04 - - 4,5 - - 3,3
N=1 25-30 - - 25 - - 2,6 - - 5,3 - 29,7

X -  średnia -  mean value; U -  przedział ufności dla P=0,90 -  confidence interval for P =0.90

Na potrzeby interpretacji wyników obszar pól podzielono na 3 części: zachodnią-  
najbardziej oddaloną od Siechnic, centralną oraz wschodnią -  położoną w najbliższym 
sąsiedztwie dawnej huty i hałdy, w odległości 200 m (rys. 1). W tabeli 1 podano, które 
punkty przydzielone zostały do poszczególnych części badanego obszaru. Dla każdej z 
części obszaru pól wodonośnych wyniki przedstawiono podając wartości skrajne, średnie 
oraz przedziały ufności dla P=0,90.

WYNIKI I DYSKUSJA

Stwierdzono, że gleby obszaru pól wodonośnych wykazują znaczne zróżnicowanie składu 
granulometrycznego i właściwości podstawowych (tab. 1). Wynika to prawdopodobnie z ich 
aluwialnej genezy, ponadto na części badanego obszaru gleby noszą ślady działalności 
antropogenicznej związanej z urządzaniem i utrzymaniem systemu stawów i ujęć infiltracyjnych. 
Skład granulometryczny próbek wskazał na gleby wytworzone z piasków i glin (wg 
PN-04033) o zróżnicowanej zawartości frakcji iłu (<0,002 mm) mieszczącej się w zakresie
1-25%. Odczyn gleb był zróżnicowany: od obojętnego do silnie kwaśnego; dominowały gleby 
o odczynie kwaśnym i słabo kwaśnym (pH 4,6-6,5). W tym zakresie pH można spodziewać 
się podwyższonej rozpuszczalności niektórych metali ciężkich, zwłaszcza Zn [Karczewska 
2002]. Na ograniczoną mobilność metali wpływa jednak niewątpliwie znaczna zawartość 
próchnicy (średnio 2,4% Corg w poziomach powierzchniowych) oraz wysoka pojemność 
sorpcyjna gleb (średnio w poziomach powierzchniowych 17,1 cmol(+)-kg_1 -  tab. 1). W 
punkcie nr 1 stwierdzono obecność warstwy 20 cm piasku luźnego nawiezionego na 
powierzchnię gleby. Wyniki badań uzyskane w tym punkcie odbiegają od pozostałych, dlatego 
przy interpretacji wyników punkt ten wydzielono z grupy pozostałych, a wyniki podano 
oddzielnie (tabele 1-3).

Całkowita zawartość Cr w poziomach powierzchniowych gleb mieściła się w szerokim 
zakresie: 13-210 mg*kg-1, natomiast zawartość Cr w poziomach podpowierzchniowych była 
na ogół znacznie mniejsza -  w przedziale: 8,5-75 mg-kg“1. W 13 spośród 17 punktów 
przekroczona została zawartość Cr odpowiadająca standardowi jakości gleb i ziem dla terenów 
szczególnej ochrony (A), wynosząca 50 mg*kg_I [Rozporządzenie 2002]. Największe 
zawartości Cr w glebach stwierdzono w bliskim sąsiedztwie hałdy. Średnie zawartości chromu
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TABELA 2. Całkowite zawartości Cr i innych metali ciężkich w glebach 
TABLE 2. Total concentrations of Cr and other heavy metals in soils

Rejon Punk Głębo Zawartość [mg ■ kg r
Part ty*

Sites*
kość
Depth
[cm]

Cr Pb Cu Zn

min max x±U min max x±U min max x±U min max x±U

Zachodni 11-14 0-10 45 59 57±8 38 84 52±21 19 36 27±7 136 387 208±117
Western N=4 25-30 32 74 60±19 20 80 42±28 12 40 23±12 56 385 168±145

Centralny
Central

8-10;
16-17

0-10 46 115 78±25 21 48 31±11 13 26 19±5 69 168 105±38

N=5 25-30 29 60 47±11 13 35 25 ±8 11 24 17±5 34 97 71 ±24

Wschodni 2-7; 5 0-10 87 210 158±37 25 49 35±7 11 34 22±5 64 157 100±23
Eastern N=7 25-30 8,5 49 32±13 3,0 45 17±11 1,2 22 12± 7 6 66 35±17

1 0-10 _ - 13 - - 3,0 - - 1,5 - - 25
N=1 25-30 - - 72 - - 43 - - 25 - - 123

* patrz rys. 1 -  see Fig. 1; x -  średnia -  mean value; U -  przedział ufności dla P=0,90 -  confidence interval 
for P=0.90

w powierzchniowych poziomach gleb w sektorach: zachodnim, centralnym i wschodnim 
(bez punktu 1 ) wynosiły odpowiednio: 57,78 i 158 mg-kg-1 i wyraźnie wzrastały w kierunku 
wschodnim, co świadczy bezsprzecznie o wpływie dawnej huty oraz hałdy

W kilku punktach przekroczone zostały także wartości standardów dla Pb, Cu i Zn, 
trudno jednak ustalić źródło tych przekroczeń. Podwyższone koncentracje tych metali notowano 
punktowo, co świadczy o istnieniu źródeł zanieczyszczenia innych niż sąsiedztwo Siechnic.

Wyniki analiz rozpuszczalnych form chromu i innych metali w glebach potwierdzają, 
że chrom charakteryzuje się szczególnie niską potencjalną i aktualną rozpuszczalnością, 
co w znacznym stopniu ogranicza realne zagrożenie ługowaniem tego pierwiastka. Udział 
form potencjalnie rozpuszczalnych chromu, oznaczanych w 1 mol-dm'3 HC1, był niewielki 
i mieścił się w zakresie: 0,4-6,6% zawartości całkowitej, co odpowiadało bezwzględnym 
zawartościom potencjalnie rozpuszczalnego Cr poniżej 4,9 mg-kg-1. Formy aktualnie 
rozpuszczalne chromu były obecne w większości próbek w śladowych ilościach i w 
żadnym z punktów ich zawartość w glebie nie przekroczyła 2 mg-kg"1. Potwierdza to 
małą mobilność Cr w środowisku glebowym [Rai i in. 1989; Czekała 1997; Kabata- 
Pendias, Pendias 1999]. O nieznacznej rozpuszczalności chromu w glebach, zwłaszcza 
w zanieczyszczonej części centralnej i wschodniej badanego obszaru, świadczy także 
zawartość tego pierwiastka w poziomach podpowierzchniowych -  znacznie mniejsza niż 
w powierzchniowych (tab. 2). Można twierdzić, że mimo przekroczenia standardów 
jakości gleb na tym obszarze zagrożenie dla wód wynikające z obecności chromu w 
glebach jest marginalne.

Udział potencjalnie rozpuszczalnych form Pb, Cu i Zn w poziomach powierzchniowych 
gleb był znacznie większy niż w przypadku Cr i wynosił średnio: 49,48 i 24% zawartości 
całkowitej. Znaczna potencjalna rozpuszczalność Pb i Cu może wskazywać na ich 
antropogeniczne pochodzenie, jednak niewielkie bezwzględne zawartości tych metali w 
glebach nie powinny powodować ryzyka zanieczyszczenia wód. Zawartość form aktualnie 
rozpuszczalnych wymienionych metali w glebach jest niewielka: w przypadku Pb -  poniżej 
granicy detekcji, odpowiadającej 2,0 mg-kg-1, a w przypadku Cu: poniżej 1,8 mg-kg-1 
(tab. 3). Jedynie w przypadku Zn stwierdzono znaczniejszą aktualną rozpuszczalność
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TABELA 3. Zawartość potencjalnie i aktualnie rozpuszczalnych form Cr i innych metali ciężkich 
w powierzchniowych poziomach gleb
TABLE 3. Potentially and actually soluble forms o f Cr and other heavy metals in surface soil layers

Rejon
Part

Punkty*
Sites*

Zawartość [mg • kg-1]

Cr Pb Cu Zn

min max xfcU min max x±U min max » tu min max ItfcU

Formy potencjalnie rozpuszczalne -  Potentially soluble forms in 1 mol • dm- 3 HCl

Zachodni
Western

11-14
N=4

1,1 2,7 1,8±0,7 19 40 27±9 9,7 14,9 11,8±2,2 32 132 63±45

Centralny
Central

8-10
16-17
N=5

1,4 3,0 2,0±0,6 3,9 42 15±11 4,5 15,4 9,7±4,0 12 62 26±20

Wschodni
Eastern

2-7;15 
N=7

2,9 4,9 3,6±0,6 6,7 29 18±6 4,8 21,1 11,0±4,3 12 44 22±8

1
N=1

- - <0,5 - - <1,0 - - 1,0 - - 1,9

Formy aktualnie rozpuszczalne -  Actually soluble forms in 1 mol • dm- 3 NH4N 0 3

Zachodni
Western

11-14
N=4

<g.o. 2,0 1,1±0,5 <g.o. 0,7 1,8 1,3±0,7 9,5 30 20±14

Centralny
Central

8-10;
16-17
N=5

<g.o. 2,2 1,2±0,5 0,5 1,0 1,0±0,9 2,5 13,5 14±8

Wschodni
Eastern

2-7; 15 
N=7

<g.o. 2,5 2,1±0,1 0,5 1,0 0,8±0,2 2,5 5,0 2,9±1,4

1
N=1

- - <g.o. - - n.o. - - n.o.

* patrz rys. 1 -  see Fig. 1 ; x -  średnia -  mean value; U -  przedział ufności dla P=0,90 -  confidence 
interval for P=0.90; <g.o. -  poniżej granicy oznaczalności -  below detection limit; n.o. -  nie oznaczano 
-  not determined

form tego pierwiastka obecnych w glebie, zwłaszcza w centralnej i zachodniej części 
badanego obszaru. Zawartość form Zn rozpuszczalnych w 1 mol-dm“3 NH4N 0 3 w tych 
2 rejonach pól wodonośnych wyniosła średnio 20 i 14 m g-kg'1. Ze względu na znaczenie 
cynku jako mikroelementu należy stwierdzić, że zawartości tego rzędu rozpuszczalnych 
form Zn w glebie nie wiążą się ze znaczniejszym ryzykiem ekologicznym, a w szczególności 
z zagrożeniem dla ujęć wód.

WNIOSKI

1. W centralnej i wschodniej części wrocławskich pól wodonośnych stwierdzono pod
wyższone zawartości chromu w glebach, co wiązać należy z dawną działalnością huty 
żelazochromu i obecnością hałdy żużla.

2. Zawartość chromu w poziomach powierzchniowych badanych gleb w istotny sposób 
zależy od odległości od dawnej huty i hałdy -  a maleje w kierunku zachodnim.
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3. Analiza potencjalnej i aktualnej rozpuszczalności chromu w glebach nie potwierdza 
ryzyka ługowania tego pierwiastka do wód.

4. Lokalnie na terenie pól wodonośnych stwierdzano także w glebach podwyższone za
wartości ołowiu, miedzi i cynku, ale można twierdzić, że nie istnieje poważniejsze 
ryzyko ekologiczne związane z zanieczyszczeniem gleb tymi pierwiastkami.
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