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Abstract: Contradictory phenomena were recognized in the soil cover of the manor park in Wrocław- 
Pawłowice, including the conservation of the soil profile morphology and physico-chemical properties in 
the landscape part of the park, and a significant transformation of the morphology and chemical features 
of soils located in neighbourhood of the manor, farm bui ldings, as well as around the park pond and the 
water-supply channels. The studied soils have thin humic horizons, thus do not meet the requirements of 
proper Anthrosols, however more than 30% of the park area cover anthropogenic Technosols involving a 
larger addition or thick layers of calcareous rubble or replaced earth materials.
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WSTĘP

Gleby obszarów rolniczych podlegają coraz intensywniejszym antropogenicznym 
przemianom. Wynikająone z intensyfikacji uprawy i nawożenia ziemi, jak i z postępującej 
urbanizacji terenów wiejskich, szczególnie w otoczeniu większych aglomeracji miejskich. 
Specyficznymi enklawami w krajobrazie wiejskim sąparki dworskie urządzone na dawnych 
gruntach rolniczych. Uważa się, że zaniechanie użytkowania rolniczego i ekstensywne 
użytkowanie parkowo-leśne konserwuje naturalne właściwości gleb. Jednocześnie bliskość 
zabudowań folwarcznych, intensywne wykorzystanie rekreacyjne, a także celowe 
przeobrażenie ukształtowania terenu i stosunków wodnych mogą powodować daleko 
idące zmiany morfologii i właściwości gleb [Prokofieva, Poputnikov 2010]. Uważa się, 
że stopień przekształcenia pokrywy glebowej w parkach wiejskich jest nieporównywalnie 
mniejszy niż w parkach miejskich [Strzemski 1955], toteż badania antropogenicznych

♦Badania wykonano w ramach grantu finansowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu.
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przeobrażeń gleb parkowych prowadzone są niemal wyłącznie na obszarach intensywnie 
zurbanizowanych [Dobrzański i in. 1975,1977; Karczewska i in. 2000; Komornicki 1986; 
Licznar, Licznar 2005], natomiast doniesienia dotyczące gleb parków peryferyjnych i 
wiejskich należą do rzadkości.

Celem podjętych prac było rozpoznanie zróżnicowania pokrywy glebowej oraz ocena 
rodzaju i intensywności antropogenicznych przekształceń gleb w średniej wielkości 
wiejskim parku dworskim. Rozpoznanie to ma być częścią diagnozy zasobności siedlisk 
-  podstawą planowania rekultywacji i docelowego zagospodarowania parku.

OBIEKT I METODYKA BADAŃ

Badania prowadzono w parku dworskim w Pawłowicach, peryferyjnym osiedlu 
włączonym do Wrocławia w 1970 roku. Park o powierzchni 7,38 ha założono w końcu 
XIX wieku w otoczeniu pałacu i w sąsiedztwie folwarku, w dobrach rodziny Komów. 
Obecnym właścicielem zespołu parkowo-pałacowego jest Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu. Obszar parku położony jest na pograniczu Równiny Oleśnickiej oraz Pradoliny 
Wrocławskiej, na styku równiny morenowej oraz płytkiej doliny rzeki Dobra. Utwory 
budujące powierzchniowe warstwy geologiczne terenu parku i jego najbliższego otoczenia 
to głównie gliny i piaski zlodowacenia środkowopolskiego, plejstoceńskie iły i mułki 
zastoiskowe, piaski aluwialne, piaski eoliczne pochodzące najprawdopodobniej ze schyłku 
zlodowacenia północnopolskiego oraz najmłodsze holoceńskie osady rzeczne [Winnicki 
1990]. Park wytyczony został głównie na terenach porolnych, a w części zachodniej 
również w miejscu wyburzonej starszej zabudowy mieszkalnej. W najniższej (wschodniej) 
części parku istnieje duży staw zasilany wodąz uregulowanego strumyka (kanału). Osady 
denne z odmulania stawu i kanału są regularnie rozprowadzane w ich otoczeniu jako 
materiał użyźniający [Gałka 2010].

Na całej powierzchni parku wykonano 35 sondowań do głębokości 50 cm z użyciem 
próbników żłobkowych w regularnej siatce. W terenie rejestrowano rodzaj utworów 
macierzystych oraz obecność i rodzaj obcych domieszek ziemistych lub skalnych, a także 
głębokość poziomu próchnicznego oraz ewentualne zaburzenie morfologii profilu 
glebowego. W wytypowanych miejscach wykonano 4 standardowe odkrywki w celu 
scharakteryzowania typowych profili glebowych oraz określenia przynależności 
systematycznej gleb (według Systematyki gleb Polski [ 1989] oraz klasyfikacji WRB [FAO- 
IUSS-ISRIC 2006]). W próbkach gleb pobranych we wszystkich punktach z głębokości 
0-30 cm analizowano: skład granulometryczny (metodą sitowo-areometryczną), odczyn 
(pH w wodzie destylowanej i IM KC1, potencjometrycznie), zawartość węglanów (metodą 
wolumetryczną Scheiblera), węgla organicznego (metodą oksydometryczną Tiurina), 
przyswajalnych form fosforu, potasu (metodą Egnera-Riehma) i magnezu (metodą 
Schachtschabela), a także całkowitą zawartość pierwiastków śladowych Cu, Pb, Zn i Cd 
(techniką AAS po mineralizacji próbek w wodzie królewskiej). Wyniki opracowano 
kartograficznie z użyciem programu Maplnfo 7.8 oraz statystycznie (wartości średnie, 
odchylenie standardowe, współczynniki korelacji, analiza składowych głównych) z użyciem 
pakietu Statistica 9.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Choć teren parku sprawia dziś wrażenie użytkowanego ekstensywnie, w morfologii i 
właściwościach większość gleb stwierdzono różne formy antropogenicznego przeobra
żenia. Obszar parku można pod tym względem podzielić na trzy części. W części środkowej 
i na wschodnich obrzeżach występują gleby o różnym uziamieniu, od piaskowego do 
gliniastego i gliniasto-ilastego (rys. 1), klasyfikowane jako gleby rdzawe, płowe i gruntowo- 
glejowe, w których profilu występuje naturalny układ poziomów genetycznych i brak 
obcych domieszek. Gleby te zajmują około 28% powierzchni parku. W otoczeniu stawu 
i kanałów we wschodniej części parku występują gleby gruntowo-glejowe, których profil 
jest nadbudowany osadami dennymi pozyskiwanymi w czasie odmulania obiektów 
wodnych parku [Gałka 2010]. Domieszka osadów, o grubości 20-30 cm, powoduje 
rozwarstwienie poziomu próchnicznego i nieco rozluźnia uziamienie warstwy powierzch
niowej, które w podłożu jest gliniasto-ilaste lub ilaste. Gleby te, spełniają kryteria Terric 
Gleysols (w wyższych położeniach Endogleyic Terric Cambisols [FAO-IUSS-ISRIC 2007]) 
i zajmująw przybliżeniu 31 % powierzchni parku. Najsilniej przekształcone lub nadbudowane 
gleby występują w zachodniej części parku. W otoczeniu pałacu i dalej wzdłuż południowej 
i północnej granicy parku (rys. 2) dominują gleby, których profil jest nadbudowany 
materiałami ziemistymi o uziamieniu piasku lub gliny piaszczystej, na ogół z niewielką 
domieszką rozproszonego wapna i gruzu lub z cienką warstwą gruzowo-piaszczystą. 
Gleby te zajmują około 29% powierzchni. Klasyfikowano je jako Spolic Technosols (gdy 
warstwa ziemi miała odpowiednio dużą miąższość i jej uziamienie było inne niż podłoża 
profilu), albo Technic Arenosol (gdy warstwa gruzowa miała małąmiąższość i uziamienie 
w całym profilu było piaskowe), albo Technic Arie Regosols, gdy w profilu o wymiesza
nych warstwach powierzchniowych dominowało uziamienie gliniaste. W zachodniej części 
parku, w pobliżu głównej bramy wjazdowej, a także lokalnie w centralnej części parku 
występują gleby zawierające znacznie większą domieszkę lub nawet 40-centymetrowej 
grubości warstwy gruzu budowlanego. Szkieletowość tych warstw sięga 80%. Gleby z 
dużą domieszką odpadów budowlanych, spełniające kryteria Urbic Technosols, zajmują 
łącznie około 11% powierzchni parku. Gruz z rozbiórki zabudowań w zachodniej części 
parku, a także z późniejszej rozbiórki niektórych budynków gospodarczych oraz nawieziony 
z zewnątrz materiał ziemisty służyły odpowiedniemu ukształtowaniu powierzchni terenu 
wokół pałacu oraz usypaniu niewysokich tarasów, na których wytyczono drogi dojazdowe 
i ścieżki spacerowe. Miąższość poziomu próchnicznego w tych glebach na ogół nie 
przekracza 5-6 cm, przy rozrzucie wyników od 2 do 21 cm. W północno-zachodniej 
części parku, pod płytką 10-centymetrową warstwą ziemi próchnicznej stwierdzono na 
powierzchni około 70 m2 obecność zbitej warstwy gruzowo-kamienisto-żużlowej o 
grubości 25-30 cm, którą zidentyfikowano jako pozostałość dawnego kortu tenisowego. 
Ten fragment parku pokryty jest wyłącznie słabym porostem trawiastym, gdyż opisywana 
warstwa jest nieprzepuszczalna dla korzeni roślin. W klasyfikacji międzynarodowej gleby 
te zalicza się do Linie Technosols (Arenie). Podsumowując gleby, które pod względem 
zmian morfologii profilu oraz zawartości tzw. artefaktów spełniają kryteria Technosoli 
(według najnowszej klasyfikacji FAO-WRB), zajmująprzynajmniej 32% obszaru parku, a 
dalsze 40% zajmują gleby wyraźnie antropogenicznie przekształcone (na ogół nadbu
dowane), które jednak zachowały większość właściwości odpowiednich dla gleb 
naturalnych. Według Systematyki gleb Polski [1989] analizowane gleby nie spełniają 
wymogów gleb antropogenicznych, z wyjątkiem gleb na zachodnim skraju parku, które 
prawdopodobnie mogą być zaliczone do pararędzin antropogenicznych. Zaburzenie
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RYSUNEK 1. Lokalizacja punktów badawczych na tle uziamienia gleb parku 
FIGURE 1. Situation of soil sampling sites and soil textures in the park under investigation

RYSUNEK 2. Rodzaj i przestrzenny zasięg antropogenicznych przekształceń glebpaiku: A -  brak przekształceń 
w profilu, B -  profil nadbudowany osadami dennymi, C -  profil nadbudowany ziemistymi 
materiałami z gruzem, D -  domieszka lub warstwa gruzu, E -  zwarta warstwa żużlowo-gruzowa 
FIGURE 2. The kind and horizontal distribution of anthropogenic transformations of soils in the park:
A -  no transformations in soil profile, B -  soil covered with bottom sediments, C -  soil covered 
with earth material with rubble addition, D -  addition or layer of brick rubble, E -  continuous slag-rubble layer
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TABELA 1. Zbiorcza charakterystyka fizykochemicznych i chemicznych właściwości 
gleb (warstwa 0-30 cm)
TABLE 1. General characteristics o f physicochemical and chemical soil properties 
(in a layer 0-30 cm)_________________________________________________________
Właściwość
Parameter

Jednostka
Unit

Wartość min. 
Min value

Wartość maks. 
Max value

Średnia
Mean

Odch. stand. 
Standard dev.

Ił -  clay % 1 29 12,7 8,3

Corg g • kg"' 7,3 31,1 16,3 4,4

K c , - 4,1 7,3 5,5 1,0

CaC03 % 0 8,4 _4) _4)

P citr1' mg • kg-1 5,10 649 93,7 151
P_av2) 0,44 347 46,4 81,2

K_av2) 51,5 218 108 47,6

Mg_av2) 20,5 390 150 104
Cu 3) 4,50 20,5 10,7 4,43

Pb 3) 11,7 110 25,2 16,6

Cd 3) <0,03 0,75 0,28 0,23

Z n 3> 15,0 109 47,5 19,1

Objaśnienia: Fosfor rozpuszczalny w 1% kwasie cytrynowym; 2) Fosfor, potas i
magnez w formach przyswajalnych dla roślin; 3) Całkowita zawartość pierwiastków 
śladowych; 4) Nie obliczano, gdyż tylko 20% wyników miało wartości różne od zera. 
Explanation: Phosphorus soluble in 1% citric acid;2) Plant available forms of
phosphorus, potassium and magnesium; 3) Total concentration of trace elements;
4) Not calculated, as only 20% o f results has values other than zero

TABELA 2. Współczynniki korelacji Pearsona dla wybranych właściwości gleb 
TABLE 2. Pearson's correlation coefficients for selected soil properties
Właściwość
Parameter

Corg PHkci P_citr >cd1
O* K_av Mg_av Cu Pb Cd Zn

Ił -  clay 0,22 0,17 -0,42* -0,39* 0,19 0,76* 0,63* 0,30 0,48* 0,53*

Corg 0,36* 0,33 0,34* 0,74* 0,21 0,66* 0,67* 0,53* 0,68*

P H k c i
0,30 0,34* 0,45* 0,13 0,54* 0,32 0,60* 0,60*

P citr 0,98* 0,23 -0,31 0,28 0,02 0,26 0,29

■"d 1 p < 0,24 -0,28 0,31 0,06 0,27 0,32

K_av 0,26 0,61* 0,44* 0,47* 0,68*

Mg_av 0,48* 0,27 0,28 0,48*
Cu 0,44* 0,75* 0,91*

Pb 0,38* 0,49*

Cd 0,71*

Objaśnienia: * korelacja istotna przy p<0,05. Explanation: * correlation significant at p< 0.05



2A_ C. Kabała, M. Buczak, B. Gałka, 7] Chodak

RYSUNEK 3. Efekt grupowania korelujących właściwości gleb metodą analizy głównych zmiennych 
składowych
FIGURĘ 3. Correlated soil properties graphically grouped by principal component analysis (PCA)

naturalnego warstwowania profilu glebowego, nadbudowanie profilu materiałem ziemistym 
obcego pochodzenia oraz wzbogacenie w gruz budowlany to najczęściej spotykane 
morfologiczne przejawy ingerencji człowieka w glebach parków miejskich [Dobrzański i 
in. 1977; Komornicki 1986; Konecka-Betley i in. 1984].

W powierzchniowej warstwie gleb parku wyraźnie zróżnicowany jest odczyn. 
Najwyższe wartości pHKC>6,5 stwierdzono w glebach z największą domieszką gruzu 
budowlanego w profilu, to jest w zachodniej części parku, w pobliżu pałacu, ale też w 
pobliżu stawu i kanału, co może mieć związek z odczynem osadów dennych. Odczyn 
obojętny lub lekko kwaśny występuje w otoczeniu pałacu oraz w najbliższym sąsiedztwie 
zabudowań folwarcznych, natomiast pozostałe gleby piaskowe i gliniaste, w tym gleby 
bez zmian morfologicznych (antropogenicznych), wykazują odczyn kwaśny i silnie kwaśny, 
nawet do pH 4,1 (tab. 1). Zawartość substancji organicznej (uśredniona w warstwie
0-30 cm) uzależniona jest przede wszystkim od głębokości poziomu próchnicznego, który 
w glebach przekształconych antropogenicznie na ogół jest płytszy niż 10 cm, ale i w
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pozostałych glebach parku nie przekracza 16 cm głębokości. Zawartość węgla waha się 
więc w zakresie od 7,3 do 31,1 g * kg-1 (tab. 1) i nie wykazuje wyraźnych zależności 
przestrzennych. Dla przykładu, nie wykazano istotnej zależności statystycznej między 
zwięzłością gleby a zawartością materii organicznej (tab. 2), która to prawidłowość jest 
dość często podawana w literaturze.

Podwyższoną zawartość fosforu przyswajalnego (do 347 mg-kg"1) oraz fosforu 
ekstrahowanego 1% roztworem kwasu cytrynowego (do 649 mg-kg ) stwierdzono w 
otoczeniu zabudowań, co spowodowane zostało przez nawożenie gleb odchodami zwierząt, 
a także w pobliżu kanału i stawu parkowego, gdzie rozplantowywano osady denne z 
czyszczonych akwenów. Zawartości fosforu rozpusz-czalnego w kwasie cytrynowym 
przekraczające 108 mg-kg-1 uważane są za diagnostyczne dla gleb antropogenicznych 
[FAO-IUSS-ISRIC 2007; Systematyka... 1989]. Tak wysokie zawartości fosforu 
przyswajalnego rzadko stwierdzane są w glebach parków miejskich [Dobrzański i in. 
1977; Komornicki 1986], co w analizowanym przypadku należy tłumaczyć bliskością 
zabudowań gospodarskich, w tym hodowlanych.

Zawartości potasu przyswajalnego są generalnie niskie na obszarze całego parku, a 
podwyższone jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań gospodarskich (do 190 
mg-kg"1) i w bliskim otoczeniu kanału i stawu parkowego (do 218 mg-kg"1).

Natomiast wysokie na obszarze całego parku są zawartości przyswajalnego magnezu, 
w glebach wschodniej części parku osiągające nawet 390 mg-kg"1 (tab. 1). Zawartość 
magnezu koreluje z ilością iłu koloidalnego (tab. 2), ale szczególnie wyraźny jest 
przestrzenny związek z zasięgiem stosowania osadów dennych, gdyż najwyższe ilości 
magnezu stwierdzono w otoczeniu kanału i stawu parkowego. Nie ma natomiast wyraźnego 
związku między ilością magnezu a zawartością domieszek gruzowych w glebie, co 
oznacza, że wapno wykorzystywane w przeszłości do celów budowlanych nie zawierało 
dużych ilości tego składnika.

Zawartości pierwiastków śladowych (w warstwie 0-30 cm) na ogół nie są wysokie 
(Cu do 20,5 mg-kg"1, Zn do 109 mg-kg'1, Pb do 110 mg-kg"1, Cd do 0,75 mg-kg"1) i nie 
przekraczają standardu jakości gleby -  z jednym wyjątkiem dotyczącym ołowiu. Ilości 
metali generalnie wyższe są w glebach gliniastych wschodniej części parku niż w 
piaskowych glebach części zachodniej, co ogólnie odzwierciedlająpozytywne współczyn
niki korelacji z iłem koloidalnym (tab. 2). Na tę znaną naturalną zależność nakładają się 
jednak dwie inne zależności przestrzenne. Otóż najwyższe ilości miedzi, kadmu, a przede 
wszystkim cynku stwierdzono w glebach najbardziej wzbogaconych w gruz budowlany 
oraz, w drugiej kolejności, na obszarze rozprowadzania osadów dennych z akwenów 
parkowych. Obydwie przyczyny mają częste potwierdzenie w doniesieniach z innych 
obszarów miejskich, a wzrost zanieczyszczenia gleb cynkiem i kadmem jest podawany 
przez wielu autorów jako typowy przejaw aktywności człowieka [Gałka 2010; Karczewska 
i in. 2000; Konecka-Betley i in. 1984]. Zawartość ołowiu, choć przestrzennie jest 
zróżnicowana podobnie jak inne metale, wyraźniej koreluje z zawartościąmaterii organicznej 
(tab. 2) niż z obecnością w glebie domieszek gruzowych lub osadów dennych.

Zastosowanie statystycznej analizy składowych głównych pozwala zweryfikować 
znaczenie wzajemnych korelacji między wartościami poszczególnych wskaźników. 
Diagram wynikowy (rys. 3) obrazuje, że dwie główne hipotetyczne przyczyny zmienności 
(czynnik 1 i czynnik 2) pozwalają wyjaśnić łącznie 65% tej zmienności. Wszystkie 
analizowane parametry zgrupowane są po jednej stronie osi czynnika 1, który w związku 
z tym może być ogólnie utożsamiany z antropogenicznym oddziaływaniem na gleby. Czynnik 
2, rozbijający analizowane właściwości gleb na trzy grupy to prawdopodobnie uziamienie
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gleby. Zawartość wszystkich pierwiastków śladowych, w tym ołowiu, a także zawartość 
potasu przyswajalnego znajduje się w jednej grupie z odczynem gleb i zawartością 
węglanów. Wskazuje to, że w ujęciu statystycznym i przestrzennym, podstawową 
przyczyną zanieczyszczenia metalami jest obecność domieszek gruzowych lub bliskość 
zabudowań. Niezależne grupy stanowią: (a) zawartość magnezu przyswajalnego, 
skorelowana z ilością frakcji ilastej, ale powiązana ze stosowaniem osadów dennych, 
oraz (b) zawartości magnezu przyswajalnego i rozpuszczalnego w kwasie cytrynowym, 
osiągające maksima na glebach o najmniejszej zawartości iłu, ale położonych najbliżej 
zabudowań gospodarskich.

Mimo wyraźnie podwyższonych wskaźników oddziaływania antropogenicznego, w 
tym wysokiej zawartości fosforu i magnezu, a także obojętnego lub alkalicznego odczynu 
do głębokości co najmniej 30 cm, gleby na terenie parku w Pawłowicach nie mają 
podstawowej cechy antropogenicznych gleb kulturoziemnych, którą jest głęboki i 
strukturalny poziom próchniczny [FAO-IUSS-ISRIC 2007; Systematyka... 1989].

WNIOSKI

1. Wpływ człowieka na gleby parku ujawnia się w pobliżu pałacu, zabudowań gospo
darskich oraz stawu parkowego i kanałów zasilających, natomiast w krajobrazowej 
części parku występują gleby o niezaburzonej morfologii profilu i niezmienionych 
właściwościach fizykochemicznych.

2. Głównymi przyczynami antropogenicznego przekształcenia gleb parku są: wykorzy
stanie gruzu i materiałów ziemistych do kształtowania powierzchni terenu, bliskość 
zabudowań gospodarczych, w tym hodowlanych, oraz lokalne wykorzystanie osa
dów dennych z odmulania stawu i kanałów.

3. Najważniejszymi przejawami zmian chemicznych w glebach parku są: wzrost pH, 
ilości fosforu i magnezu przyswajalnego oraz całkowitej zawartości cynku i kadmu. 
Jednak z powodu małej miąższości poziomu próchnicznego badane gleby nie mogą 
być zaliczone do antropogenicznych gleb kulturoziemnych.

4. Znaczna domieszka lub warstwy gruzu i obcych materiałów ziemistych przekształci
ły jedną trzecią gleb parku w tzw. technosole, w szczególności w Urbic Technosols, 
Spolic Technosols oraz Linie Technosols.
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