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A bstrac t: The aim  o f the w ork was to determ ine the relationship betw een the content o f  selected PAHs in 
soils and the content o f  organic m atter and its qualitative com position.Thc study was carried out based on 
soil sam ples representative o f  the K ujaw sko-Pom orskie Region, collected from areas exposed to and 
protected from direct PAH contam ination. The studied soils (Luvisols, Phaeozem s, H aplic A renosols, 
Fluvisols) were characterized by a diverse carbon and nitrogen content and fractional com position o f  
hum us. The content o f  fluorene, anthracene and pyrene w as correlated with the content o f  organic carbon 
and the share o f  carbon o f  the hum in fraction. This fact explains the high content o f  these com pounds in 
Fluvisols, and Phaeozem s and the lowest in the H aplic A renosols, am ong the soils protected from  direct 
PAH contam ination.
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WSTĘP

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) zaliczane są do tzw. „trwałych 
zanieczyszczeń organicznych” o właściwościach hydrofobowych, słabo rozpuszczalnych 
w wodzie, o silnych właściwościach sorpcyjnych w stosunku do glebowej substancji 
organicznej, mało podatnych na biodegradację i stosunkowo łatwo ulegających bioaku- 
mulacji [Maliszewska-Kordybach 1993; Maliszewska-Kordybach, Smreczak 1997; 
Maliszewska-Kordybach 1998; Bojakowska 2003]. Jak wynika z doniesień literaturowych 
[Maliszewska-Kordybach 1993], rozkład, a tym samym zawartość WWA w glebach zależą 
w znacznym stopniu od zawartości materii organicznej. Zwraca się uwagę, że nie tylko 
zawartość, ale i jakość próchnicy może być czynnikiem wpływającym na depozycję 
WWA w glebach.
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Celem niniejszej pracy było określenie zależności między zawartością wybranych 
WWA w glebach a zawartością materii organicznej i jej składem jakościowym.

MATERIAŁ I METODY
Badano próbki gleb reprezentatywnych dla Regionu Kujawsko-Pomorskiego, pobrane 

z terenów narażonych i nienarażonych na bezpośrednie zanieczyszczenia WWA. Jako 
kryterium podziału gleb na narażone i nienarażone przyjęto odległość od szlaku komunika
cyjnego. Uwzględniono następujące gleby: gleby płowe pobrane w miejscowości Bielawy 
(gleba narażona (Pł3N) i nienarażona (Pł4) na bezpośrednie działanie WWA); gleba płowa
-  Orlinek (gleba nienarażona na zanieczyszczenia WWA -  Pł5); gleba płow a-Ślesin 
k/Bydgoszczy (gleba narażona na działanie WWA- Pł7N); czarne ziemie -Kruśliwiec 
k/Inowrocławia (gleba narażona (CzlN) i nienarażona (Cz2) na bezpośrednie działanie 
WWA); czarna ziemia -  Orlinek (nienarażona (Cz6) na zanieczyszczenia WWA); gleba 
rdzawa -  Fordon (gleba nienarażona na bezpośrednie zanieczyszczenia WWA -  Rd8); 
mada ciężka -  Strzelce Dolne (gleba nienarażona na bezpośrednie zanieczyszczenia WWA
-  Mc9); mada lekka -  Rutki (gleba nienarażona na bezpośrednie zanieczyszczenia WWA
-  M110).

W próbkach gleb oznaczono:
-  zawartość węgla związków organicznych (Corg) oraz azotu ogółem (Nt), przy 

użyciu analizatora Vario Max CNS firmy Elementar (Niemcy);
-  zawartość i udział rozpuszczalnej materii organicznej (EWO, ENt), ekstrahowanej 

0,004 M CaCl2 [Gonet i in. 2002];
-  skład frakcyjny (CKH, CKF, C ^ ^ ) ,  metodą Schnitzera [Gonet, Dziadowiec 1999];
-  zawartość wybranych WWA (fluoren, antracen, piren, chryzen) po ekstrakcji cyklo

heksanem oznaczono z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
(chromatograf HPLC Series 200 firmy Perkin-Elmer) stosując kolumnę analityczną 
do rozdziału WWA firmy Waters.
Obliczono zależności korelacyjne między podstawowymi parametrami ilościowymi i 

jakościowymi gleb a zawartością w nich WWA, za pomocą programu statystycznego 
STATISTICA MS.

WYNIKI I DYSKUSJA

Zawartość Corg w próbkach gleb wynosiła od 5,72 (gleba rdzawa) do 34,02 
g- kg-1 -  mada ciężka. Zawartość Corg w czarnych ziemiach mieściła się w zakresie od 
16,37 do 25,37 g • kg-1, w glebach płowych była niższa i wynosiła od 6,63 do 13,77 
g • kg-1 (tab. 1). Każdy typ gleby w zależności od pochodzenia i warunków rozwojowych 
charakteryzuje się specyficznymi właściwościami [Pranagal, Oleszczuk 2007], a więc i 
zawartością Corg.

Zawartość azotu również determinowana była typem gleb, a także czynnikami 
antropogenicznymi. Najwięcej Nt zawierała mada ciężka, a najmniej gleba rdzawa. W 
czarnych ziemiach zawartość Nt zmieniała się w zakresie od 1,43 do 1,91 g • kg-1, w 
glebach płowych była niższa i mieściła się w zakresie od 0,50 do 1,26 g • kg-1. Wartości 
stosunku Corg:Nt na ogół były zbliżone z wyjątkiem gleby płowej (19,39 g • kg-1), której 
próbki zostały pobrane w miejscowości Bielawy w punkcie położonym blisko cementowni. 
Jedną z bardzo ważnych frakcji próchnicy jest frakcja rozpuszczalna w wodzie (RWO),
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TABELA 1. Z aw artość  w ęgla organicznego (C org) i azotu  (N t) o raz  
rozpuszczalnej materii organicznej
TABLE 1. O rganie carb o n  (C org), n itrogen (N t) and dissolved organie m atter 
con ten t

P ró b k a C org N t C o rg /N t ;EW O EW O E N t
I Sam ple g * kg"1 i mg • kg  1 %

IC zlN * 16,37 1,43 11,45 118,7 0,73 4 ,6 2

Cz2 2 5 ,37 1,91 13,28 152,6 0,60 2 ,38

Pł3N ** 12,80 0 ,66 19,39 90,8 0,71 2 ,98

Pł4 6,63 0 ,50 13,26 89,2 1,35 2 ,96

:pł5 11,74 1,03 11,40 124,7 11,06 ;5 ,75  !

Cz6 21,23 1,75 12,13 120,5 10,57 1 ,9 0

:Pł7N 13,77 1,26 10,93 126,2 0,92 3 ,33

:Rd8 5 ,72 0 ,42 13,62 68,3 1,19 1,49

M c9 34 ,02 2 ,6 9 12,65 191,0 0,56 1,87

M110 8,17 0,63 12,97 87,1 1,07 2 ,19

*C z -  C zarna ziemia (Phaeozem s), Pł -  gleba p łow a (Luvisols,) Rd -  gleba 
rdzaw a (Haplic A renoso ls), Mc -  m ada ciężka (Fluvisols), Ml -  m ada lekka 
(F luvisols); **N  -  gleby narażone na bezpośrednie  działanie W W A (soils 
ex p o sed  on d irect contam ination o f  PA H s)

której ilość (zawartość) określana jest na podstawie ekstrahowanego węgla organicznego 
(EWO) [Gonet i in. 2002]. RWO jest najbardziej mobilną frakcją materii organicznej gleby 
i odgrywa istotną rolę w środowisku glebowym [Gonet i in. 2002]. Najwyższym udziałem 
tej frakcji próchnicy cechowały się gleby płowe, następnie gleba rdzawa i mada lekka, 
najmniejszym (0,56%) -  mada ciężka. Udział ekstrahowanego azotu był wyższy niż 
węgla i mieścił się w zakresie od 1,49% (gleba rdzawa) do 5,75% -  gleba płowa.

Jednym z możliwych sposobów oceny jakości próchnicy w glebach są badania jej 
składu frakcyjnego [Gonet 1989; Puła, Łabza 2004]. Udział frakcji kwasów humusowych 
charakteryzuje jakość materii organicznej. Za jeden ze wskaźników jakości humusu uznaje 
się stosunek zawartości węgla kwasów huminowych do węgla kwasów fulwowych 
(C ^iC  ), większe wartości tego stosunku są charakterystyczne dla gleb żyźniejszych 
[Gonet 1989]. Najmniejszym udziałem frakcji kwasów huminowych charakteryzowały 
się mada ciężka i mada lekka, największym gleba płowa pobrana w miejscowości Bielawy 
w punkcie oddalonym od szlaku komunikacyjnego i cementowni (tab. 2). Należy podkreślić, 
że gleba ta charakteryzowała się również wysokim udziałem frakcji kwasów fulwowych, 
stąd też pomimo wysokiego udziału wartość stosunku C :C była niższa od wartości, 
jakie otrzymano dla mady ciężkiej i czarnych ziem. Najniższe wartości stosunku 
-  mniejsze od jedności -  otrzymano dla mady lekkiej. Na uwagę zasługuje również wysoki 
udział CHUM̂ , jaki otrzymano dla próbek mady ciężkiej, najniższym udziałem tej frakcji 
węgla charakteryzowała się gleba płowa -  Pł4.

Zawartość analizowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA) w glebach determinowana jest przede wszystkim miejscem poboru próbek. W 
celu określenia stopnia zanieczyszczenia gleb WWA wybrano 4 spośród 16 zalecanych do 
oznaczania przez USEPA. Wybór ten podyktowany jest ich występowaniem. Bradley i in.
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TABELA 2. Skład  frakcyjny próchnicy  gleb
TABLE 2. F rac tional com position  o f  soils humus

P ró b k a d̂cka C. KH........ c't.ke...... C CK.H KF ,9kh......... PjCF....... r
Sam ple mg • kg-1 %

C z lN * 1470 5108 2 562 1,99 31 ,2 0 15,65 4 4 ,1 7

Cz2 1061 ;7523 3977 1.89 2 9 ,65 15,68 50 ,4 9
P ł3N ** 1254 3906 2 094 1 ,8 6 30,51 16,36 43 ,33

Pł4 6 5 0 .0 2543 1657 1,54 3 8 ,36 2 4 ,9 9 26 ,85

Pł5 1022 3424 290 6 1 ,1 8 2 9 ,1 6 2 4 ,7 6 37 ,38

Cz6 1675 6997 4673 1 ,5 0 3 2 ,96 22,01 3 7 ,14

Pł7N 807 ,7 4 8 3 5 2645 1 ,83 35 ,12 19,21 39,81

Rd8 35 0 ,0 1753 1537 1,14 30 ,6 4 2 6 ,88 3 6 ,36
M c9 2145 7559 3701 2 ,04 :22,22 10,88 6 0 ,60

M110 1360 1895 2005 0 ,94 2 3 ,1 9 2 4 ,5 4 3 5 ,62

* i ** oznaczenia ja k  w  tabeli 1 -  denotations as in Table 1

[1994], Weiss i in. [1994] oraz Wilcke i Amelung [2000] podają, że wysoka zawartość 
tych związków świadczy o intensywnym oddziaływaniu człowieka oraz uwarunkowana 
jest ich właściwościami fizykochemicznymi [Maliszewska-Kordybach 1993].

Zawartość fluorenu w badanych próbkach gleb wahała się od 4 do 193 fxg • kg-1. 
Najwyższą zawartością, wśród gleb nienarażononych na bezpośrednie działanie WWA, 
charakteryzowała się mada ciężka, a najniższą -  próbka Pł4 (tab. 3). Zawartość w niej 
fluorenu była o 93% niższa niż w próbce gleby Pł3N -  narażonej na bezpośrednie działanie 
WWA. Najwyższą zawartością tego związku w odniesieniu do gleb narażonych na 
zanieczyszczenia WWA cechowała się próbka gleby Pł7N. Próbkę tę pobrano w punkcie 
położonym blisko bardzo ruchliwego szlaku komunikacyjnego.

Zawartość antracenu mieściła się w zakresie od 0,128 (gleba rdzawa) do 5,7 /ug • kg-1 -  
gleba płowa (Pł7N) narażona na bezpośrednie działania WWA. Poza próbką Pł7N, miejsce 
pobrania (narażone, nienarażone na bezpośrednie działanie WWA) nie wpłynęło na zawartość 
tego związku w glebach. Stosunkowo wysoką zwartością antracenu charakteryzowały się 
czarne ziemie pobrane w miejscowości Kruśliwiec oraz mada ciężka. Należy również 
podkreślić, że zawartość antracenu była najniższa wśród badanych WWA.

Zawartość pirenu była wyższa w próbkach pobranych w miejscach narażonych na 
bezpośrednie działanie WWA w porównaniu z próbkami danego typu gleby pobranymi w 
miejscach nienarażonych. Najwyższą zawartością pirenu -  podobnie jak dla wcześniej 
omawianych WWA -  cechowała się gleba płowa, której próbki pobrano blisko ruchliwego 
szlaku komunikacyjnego (Pł7N). Zawartość pirenu w czarnej ziemi narażonej na 
bezpośrednie działanie WWA była o 266% wyższa w porównaniu z próbką Cz2 -  
nienarażoną. Wśród gleb pobranych z miejsc nienarażonych na działanie WWA najwyższą 
zawartością tego składnika cechowała się mada ciężka, a najniższą gleba rdzawa.

Najwyższą zawartość chryzenu zanotowano w próbkach czarnej ziemi pobranych 
w miejscowości Kruśliwiec, a najniższą- podobnie jak dla wcześniej omawianych WWA 
-  w glebie rdzawej. Należy podkreślić, że o ile najwyższą zawartością fluorenu, antracenu 
i pirenu cechowała się gleba płowa -  Pł7N, to dla chryzenu jego zawartość jest o 32,2% 
niższa niż w czarnej ziemi -  Cz2.
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TABELA 3. Z aw artość  W W A w glebach 
TABLE 3. PA Hs content in soils

P ró b k a
Sam ple

Fluoren
Fluorene

A ntracen
A nthracene

Piren
Pyrene

C hryzen
C hrysene

Suma
Total amount

P g ' kg"1
C z lN * 168 9,01 115 129 421

Cz2 115 10,0 43 ,2 146 314

P13N** 57,1 0 ,940 7,39 24,1 89,5

Pł4 4 .00 1,08 6 ,45 9 ,80 21,3

:PłS 15.1 2,15 9,70 7 ,1 4  34,1

Cz6 56 ,2 0 ,774 16,9 12,6 86,5

Pł7N 193 15,7 246 99 ,0  553

!Rd8 3 ,87 0,128 3,75 0 ,855  8 ,60

M c9 115 6 ,59 106 42 ,3  270

M il 0 91.5 0 ,814 17,0 7 ,80 117

* i ** oznaczenia ja k  w  tabeli 1 -  denotations as in Table 1

Jeżeli się weźmie pod uwagę sumę czterech oznaczanych WWA, to nie ulega 
wątpliwości, że najwyższą ich zawartością charakteryzuje się gleba płowa -  Pł7N 
bezpośrednio narażona na działanie WWA, drugąpod względem zanieczyszczeń jest czarna 
ziemia również narażona na bezpośrednie działanie WWA, trzecią natomiast jest mada 
ciężka nienarażona na działanie WWA. Zawartość analizowanych WWA w próbce Pł3N 
narażonej na bezpośrednie działanie WWA była o 66,9% niższa w porównaniu z zawartością 
w madzie ciężkiej. Suma czterech WWA była najmniejsza w próbkach gleby rdzawej.

W tabeli 4 przedstawiono zależności korelacyjne między podstawowymi parametrami 
jakościowymi gleb nienarażonych na bezpośrednie działanie WWA a zawartością w nich 
antracenu, fluorenu, pirenu i chryzenu. Na uwagę zasługuje fakt, że otrzymane wartości 
współczynników korelacji i ich istotność zależała od rodzaju analizowanego WWA. Dla 
chryzenu nie otrzymano żadnej istotnej zależności między jego zawartością a parametrami 
jakościowymi analizowanych gleb. Zawartości fluorenu, antracenu i pirenu istotnie 
(dodatnio) korelowały z zawartością Corg i udziałem C ^ ^ ^  oraz ujemnie z udziałem 
węgla kwasów fulwowych. Ponadto dla antracenu i pirenu otrzymano korelację z 
wartościami stosunku C :C oraz zawartością ekstrahowanego węgla organicznego.

Otrzymane zależnościkorelacyjne tłumaczą wysoką zawartość badanych WWA w madzie 
ciężkiej i czarnej ziemi oraz niską w glebie rdzawej -  niezanieczyszczonych dodatkowo 
WWA. Mada ciężka charakteryzowała się najwyższą wśród badanych gleb zawartością 
Corg oraz a gleba rdzawa najniższą. Jak podająm.in. Chiou [1989] i Maliszewska-
Kordybach [199:$], o procesach sorpcji WWA, a tym samym o ich dostępności i aktywności 
w środowisku glebowym decyduje nie tylko ogólna zawartość materii organicznej, ale i jej 
skład jakościowy. Największą zdolnością sorpcyjną w stosunku do WWA charakteryzują 
się huminy, znacznie mniejszą kwasy huminowe, a najmniejszą kwasy fulwowe.
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TABELA 4. W artości w spółczynników  kore lacji m iędzy zaw artośc ią  W W A 
a podstaw ow ym i param etram i jakościow ym i próchnicy
TABLE 4. C orre la tion  coefficients be tw een  PA Hs contents and som e qualitative 
param ete rs  o f  humus

Jednostk i F luoren
Fluorene

A ntracen
A nthracene

Piren
Pyrene

C hryzen
C hrysene

Suma
Total amount

C o rg  (T O C ) g • k g '1 0 ,768 0 ,762 0 ,885 j - 0 ,846

N t j — - 0 ,8 7 2 0 ,810

EW O  (D O C ) mg • kg"1 - 0 .794 0 ,888 b 0 ,812

C KH: C KF ( C HA : C FA>
- 0 ,786 0,773 i - -

C k ,..(C ea)...... % 1-0,817 -0 ,8 4 3 - 0 ,9 5 0 - -0 ,9 1 4

^  HUMIN
i  0 ,7 8 2 0,798 0 .925 0 ,8 6 6

WNIOSKI
1. Gleby pobrane do badań (gleby płowe, czarne ziemie, gleba rdzawa, mada lekka i 

ciężka) reprezentatywne dla Regionu Kujawsko-Pomorskiego charakteryzowały się 
zróżnicowaną zawartością węgla i azotu, zróżnicowaną zawartością i udziałem roz
puszczalnej materii organicznej oraz składem frakcyjnym próchnicy.

2. Gleby położone blisko szlaku komunikacyjnego, cechowały się wyższą zawartością 
sumy fluorenu, antracenu, pirenu i chryzenu, w porównaniu z glebami oddalonymi 
od bezpośredniego oddziaływania WWA (w obrębie danego typu gleby).

3. Zawartości fluorenu, antracenu i pirenu korelowały dodatnio z zawartością Corg i udzia
łem węgla frakcji humin, co tłumaczy wysoką- wśród gleb nienarażonych na bezpo
średnie działanie WWA -  zawartość tych związków w madzie ciężkiej i czarnej ziemi.
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