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A bstrac t: The article presents the results o f  investigations on soils contam inated w ith Cu, Zn, Pb and Cr 
in the area o f  As m ining and sm elting in Złoty Stok. The study area is adjacent to the tailings basin and 
currently is being used for agriculture and forestry. Soil contam ination w ith Pb, Cu and Cr, resulting from 
the tailings dam crack and spill o f  arsenic ore tailings, has been recorded in areas adjacent to the tailings 
basin. N ot all spilt sedim ents w ere rem oved during reclam ation o f  the pollu ted  areas. A ccording to the 
research, the sedim ents are currently one o f the sources o f  soil pollution with trace elem ents.
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WSTĘP

Od XVI wieku do początku lat 60. XX wieku, przez ponad 150 lat Złoty Stok był 
ważnym ośrodkiem górniczo-hutniczym, a kopalnia rud arsenowych oraz zakład produkcji 
arszeniku były jednymi z największych w Europie. Eksploatacja złota, a potem arsenu 
przyczyniła się do rozproszenia arsenu oraz innych towarzyszących mu pierwiastków 
śladowych w środowisku. Po działalności tej pozostały zwałowiska pogómicze i pohutnicze 
oraz częściowo zabezpieczony zbiornik osadów poflotacyjnych [Budzyńska 1971, 1972; 
Muszer 1995; Dziekoński 1972].

Wpływ długoletniej działalności górniczej i przetwórczej rud arsenowych w Złotym 
Stoku, a co za tym idzie zanieczyszczenie środowiska arsenem stało się tematem wielu 
publikacji. Z tego względu w pracy pominięto problem arsenu i skupiono się na ocenie 
stopnia zanieczyszczenia środowiska innymi pierwiastkami śladowymi obecnymi w rudach 
i odpadach przetwórczych, a mianowicie: miedzią, cynkiem, ołowiem i chromem.

Badaniami objęto tereny doliny rzeki Trująca, położone w bezpośrednim oraz dalszym 
sąsiedztwie zbiornika odpadów poflotacyjnych powstałych w procesie wzbogacania 
rud arsenu.
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MATERIAŁ I METODYKA

Obszar badań stanowi rejon usytuowany w dolinie rzeki Trująca biegnącej poniżej 
nieczynnego obecnie zbiornika osadów poflotacyjnych. Teren ten, częściowo został 
zanieczyszczony osadami, które rozlały się ze zbiornika, w wyniku pęknięcia jednego z 
wałów (rys. 1, punkty nr: 17-19 i 24-26). Do analiz laboratoryjnych pobrano próbki z 
powierzchni gleby z głębokości 0-30 cm, z punktów rozmieszczonych w regularnej 
siatce, usytuowanej na wyżej wspomnianych terenach. Przy lokalizacji punktów poboru 
uwzględniono aktualny sposób użytkowania terenu, obejmujący powierzchnie leśne -  
obszar I (rys. 1, punkty nr: 5-8, 15-16), trwałe użytki zielone -  obszar II (rys. 1, punkty 
nr: 1-2, 11-12, 17-18, 21-22, 25-26) oraz trwałe użytki zielone usytuowane w 
bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Trująca -  obszar III (rys. 1, punkty nr: 3^4, 9-10, 
13-14, 19-20, 23-24). Na obszarach leśnych próbki pobierano tylko z gleb mineralnych.

RYSUNEK. 1. Lokalizacja obiektu badań 
FIGURE 1. Localization of the investigated area
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W częściach ziemistych (<2 mm) pobranych próbek glebowych oznaczono skład 
granulometiycznymetodąsitowo-areometiycznąjpHw 1M KC1 (metodąpotencjometiyczną), 
zawartość węgla organicznego (metodą Tiurina) oraz zawartość pierwiastków śladowych: 
Cu, Zn, Pb i Cr (techniką AAS, po mineralizacji próbek w kwasie nadchlorowym). Mapy 
zawartości badanych pierwiastków śladowych sporządzono w programie Mapinfo Professional 
stosując do interpolacji metodę ID W -  średniej ważonej odległością

WYNIKI I DYSKUSJA

Badane gleby wykazują niewielkie zróżnicowanie stopnia uziamienia. Dominują gleby 
o składzie granulometrycznym glin piaszczystych oraz pyłów gliniastych (uziamienie 
określone wg PTG 2008). Tylko w trzech przypadkach mamy do czynienia z piaskami 
(piaski gliniaste i słabogliniaste), a w jednym z pyłem ilastym. Największe zróżnicowanie 
uziamienia wierzchniej warstwy gleb zaobserwowano na przedpolu zbiornika w miejscu, 
gdzie rozlane zostały osady poflotacyjne. W rejonie tym utwory naturalne pokryte zostały 
wieloma warstewkami zróżnicowanego granulometrycznie materiału antropogenicznego. 
Zawartość frakcji ilastej (<0,002 mm), decydującej o zdolnościach wiązania przez glebę 
pierwiastków śladowych [Kabata-Pendias i in. 1999], była nieznacznie zróżnicowana w 
glebach obszarów I. Średnie zawartości zawierały się w zakresie od 5% do 6%. W 
przypadku gleb obszaru II zawartość ta była niższa i wynosiła 3% (tab. 1).

Wartości pH w IM KC1 dla wszystkich analizowanych próbek mieściły się w granicach 
4,4-7,4. Oznacza to, że badane gleby charakteryzują się odczynem od silnie kwaśnego 
oznaczonego na obszarze I do zasadowego na obszarze II, ale tylko w rejonie przyległym 
do zbiornika. Tak wysokie wartości pH są następstwem naniesienia tu alkalicznych osa-

TABELA 1. W ybrane w łaściw ości fizyczne i chem iczne badanych  gleb 
TABLE 1. Se lec ted  physical and chem ical p ro p erties o f  the investigated soils

Z ak res w artości C ałkow ita  zaw artość  p ierw iastka 
Range o f  values Total content o f  elem ent [mg-kg- ' 1]

Ił -  C lay 
< 0 ,0 0 2

P Hkci C org 
O rg. C

Zn C u Pb  jCr % %i
Tereny leśne -  I (n=6)* - F o re s t a reas

min 97 ,28 ! 2 4 ,5 7  8 0 ,64 13,68 1,0 4 ,4 3 ,80
max 2 0 8 ,9 8 143 ,57  3 8 8 ,2 0  j! 35 ,9 7 9 ,0 5,4 5,68
śred  - m ean 141,38 64,33 2 3 5 ,2 2 26 ,53 5,0 4 ,7 4 ,9 6
SD 4 0 ,45 i 4 3 ,4 9  129 ,34 7,35 3 ,1 4 1,23 0 ,40

Trwałe użytki zielone -  II (n = ł0 )  -  Perm anent m eadow  a reas

min 23 ,6 4 j 18,96 15,29 8,52 0,0 4 ,7 0 ,37
max 159,93 ! 87,63  3 5 0 ,1 7 160 ,34 6,0 7,4 4 ,9 7
śred  - m ean 9 5 ,42 j 56 ,2 0  136,75 37,23 3,0 6,1 2 ,4 4
SD 4 2 ,5 4 | 25,81 110,34 4 3 ,0 6 2 ,6 2 ,74 1,09

Tereny bezpośredn io  przy rzece -  trw ałe użytki zielone -  III (n=10)
River b o rd e r a reas -  perm anent m eadow  areas

min 53 ,7 2 15,49 6 8 ,6 4 12,51 0,0 4,5 0 ,66
m ax 211,31 1174,39 7 4 0 ,63 70 ,1 2 14,0 7,0 6 ,64
śred  - m ean 135.01 6 7 ,5 7  2 7 6 ,4 9 36 ,25 6,0 5,2 4 ,35
SD 5 0 ,04 i  4 5 ,8 6  197 ,38 16,42 4 ,26 3 ,22 0,88

* liczba p ró b ek  -  num ber o f  sam ples
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dów poflotacyjnych oraz ciągłego napływania na te tereny wód infiltrujących ze zbiornika, 
na co wskazuje również Krysiak [2008] w swoich badaniach. Wartości pH dla gleb obszaru 
I i m  wskazująna dominację gleb kwaśnych, w odróżnieniu od obszaru II, gdzie przeważają 
gleby lekko kwaśne. Najwyższą zmienność odczynu zauważono w przypadku obszaru 
III (SD=3,22), a najniższą na obszarze I (SD=1,23) (tab. 1).

Średnia procentowa zawartość węgla organicznego w analizowanych próbkach 
kształtowała się w zakresie od 2,44 dla obszaru II do 4,96 dla obszaru I. Dla obszaru III 
średnia wartość była zbliżona do średniej wartości odnotowanej dla obszaru I i wynosiła 
4,35. Wysokie zawartości węgla organicznego w glebach obszarów I i II wynikają niewąt
pliwie z charakteru ich użytkowania. Na terenach leśnych (obszar I) zmienność zawartości 
węgla organicznego w glebach jest znacznie niższa (SD=0,40) niż w glebach terenów 
leżących bezpośrednio wzdłuż koryta rzeki (SD=0,88). Świadczyć to może o zróżnicowanej 
depozycji osadów aluwialnych wzbogaconych w materię organiczną (tab. 1).

Zawartości cynku w powierzchniowych poziomach gleb mieści się w przedziale: 
97,28-208,98 mg*kg_1 na obszarze I, 23,64-8159,93 mg*kg_1 na obszarze II i 53,72- 
211,31 mg*kg_1 na obszarze III. Średnie zawartości wynoszą: 141,38 mg*kg-1 dla 
obszaru I, 159,93 mg*kg_1 dla obszaru II oraz 135,01 mg*kg-1 dla obszaru III. 
Największą zmiennością zawartości cynku odznaczająsię gleby obszaru III (SD=50,04) 
(tab.l). Koncentracja cynku w badanych glebach, podobnie jak w przypadku miedzi, 
wykazuje związek z ich genezą oraz sposobem użytkowania. Największe ilości tego

RYSUNEK. 2. Mapa zawartości Zn w badanych glebach 
FIGURE. 2. Map of Zn content in the investigated soils
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R Y SU N E K . 3. M ap a  
zawartości Cu w  badanych 
glebach
FIGURE. 3. M ap o f  Cu 
content in the investigated 
soils

RYSUNEK 4. M apa 
zaw artośc i Pb w  badanych  
glebach
FIG U RE 4. M ap o f  Pb con
tent in the investigated soils
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Całkowita zawartość Cr 
Total content of Cr

[mg-kg-']

RYSUNEK 5. M apa zawartości Cr w  badanych glebach 
FIGURE. 5. M ap o f  C r content in the investigated soils

pierwiastka występują w glebach trwałych użytków zielonych leżących bezpośrednio przy rzece 
Trującej w jej początkowym i końcowym biegu oraz w większości punktów zlokalizowanych na 
terenach leśnych, jak również w pojedynczych punktach południowej części obszaru II (rys. 2).

Całkowita zawartość miedzi w powierzchniowych poziomach gleb mieści się w 
przedziale: 24,57-143,57 mg-kg"1 na obszarze I, 18,96-87,63 mg-kg"1 na obszarze II i 
14,49-174,39 mg-kg"1 na obszarze III. Średnie zawartości wynoszą: 64,33 mg-kg'1 dla 
obszaru I, 56,20 mg-kg-1 dla obszaru II oraz 67,57 mg-kg"1 dla obszaru III. Największą 
zmiennością zawartości miedzi charakteryzują się gleby obszaru III (SD=45,86) (tab.l). 
Koncentracja miedzi w analizowanych glebach wykazuje związek z ich genezą i sposobem 
użytkowania, co decyduje o ich odczynie i zawartości w nich materii organicznej. Najwyższe 
ilości miedzi zawierają gleby trwałych użytków zielonych położone w pobliżu rzeki Trującej 
(w centralnej części doliny) oraz w postaci pojedynczych punktów na terenach leśnych (rys. 
3 punkt nr 6) i na przedpolu zbiornika, na trwałych użytkach zielonych (rys. 3 punkt nr 18). 
Najniższe koncentracje miedzi stwierdzono natomiast w mniej zasobnych w materię 
organiczną glebach trwałych użytków zielonych (obszar II), a nieznacznie podwyższone 
w glebach terenów leśnych (obszar I).

Zawartość ołowiu w powierzchniowych poziomach gleb mieści się w przedziale: 
80,64-388,20 mg-kg_1na obszarze I, 15,29-350,17 mg-kg'1 na obszarze II i 68,64- 
740,63 mg-kg"1 na obszarze III. Średnie zawartości wynoszą: 235,22 mg-kg"1 dla 
obszaru I, 136,75 mg-kg"1 dla obszaru II oraz 276,49 mg-kg"1 dla obszaru III. 
Największą zmiennością zawartości miedzi odznaczająsię gleby obszaru III (SD=45,86) 
(tab.l). Nagromadzenie ołowiu w omawianych glebach, podobnie jak w przypadku 
Zn i Cu warunkowane jest ich genezą i aktualnym sposobem użytkowania.
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Najwyższe ilości ołowiu występują w glebach trwałych użytków zielonych w 
pobliżu rzeki Trującej oraz terenów leśnych i trwałych użytkach zielonych z 
wykluczeniem punktów nr: 1,12, 17-18, 25-26, gdzie stwierdzono najniższe 
zawartości tego pierwiastka (rys. 4).

Całkowita zawartość chromu w powierzchniowych poziomach gleb mieści się w 
przedziale: 13,68-35,97 mg-kg"1 na obszarze I, 8,52-160,34 mg-kg"1 na obszarze II i 
12,51-70,12 mg-kg"1 na obszarze III, średnie zawartości wynoszą: 26,53 mg-kg"1 dla 
obszaru I, 37,23 mg-kg"1 dla obszaru II oraz 36,25 mg-kg"1 dla obszaru III. Największą 
zmiennością zawartości chromu odznaczają się gleby obszaru II (SD=43,06) (tab. 1). 
Nagromadzenie chromu w tych glebach jest niewielkie i tylko w jednym punkcie (rys. 
5, punkt nr 24) odnotowano zawartość przekraczającą standardy jakości gleb i ziem.

Przyczyną podwyższonego zagrożenia zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi gleb 
badanych terenów jest wpływ wielu czynników. Niewątpliwie w pierwszej kolejności 
decyduje o tym pylenie osadów zawierających pierwiastki śladowe z powierzchni 
nieosłoniętego zbiornika poflotacyjnego. Fakt taki stwierdzili również Kabała i in. [2008a,b] 
w swoich badaniach w glebach rejonu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Istotnym jest również obszar, z którego pobierano próbki gleb do analiz, tj. dolina rzeczna 
poniżej składowiska osadów. Wpływa to na kumulację w glebach zanieczyszczeń zawartych 
w wodach pochodzących ze spływów powierzchniowych oraz wodach infiltrujących ze 
zbiornika poflotacyjnego do gleb przyległych obszarów.

Podkreślić ponadto należy, iż część z badanych gleb (rys. 1, punkty: 17-19 i 24-26) 
zalana została osadami w wyniku pęknięcia północno-wschodniego wału zbiornika. W 
następstwie tego do gleb dostał się dodatkowy ładunek zanieczyszczeń zawierający duże 
ilości soli oraz pierwiastków śladowych. Podobne obserwacje zanotował również 
Kaszubkiewicz [1999, 2010] w badaniach prowadzonych również na terenie Legnicko- 
Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

O zmiennej zawartości pierwiastków śladowych w glebach o zbliżonych właści
wościach zadecydowała ich geneza oraz sposób użytkowania. Średnia zawartość badanych 
pierwiastków metalicznych oraz zmienność ich zawartości była najwyższa w glebach 
trwałych użytków zielonych leżących w pobliżu rzeki (obszar III), niższa w przypadku 
gleb leśnych (obszar I) i najniższa dla gleb trwałych użytków zielonych (obszar II) (tab. 
1) Należy to tłumaczyć wyższą zawartością frakcji ilastej i wysoką zawartością węgla 
organicznego w glebach, co wynika z genezy tych gleb. Jak podaje Laskowski [1986], 
zróżnicowanie składu granulometrycznego i właściwości sorpcyjnych gleb występujących 
na obszarze doliny rzecznej jest efektem przestrzennej i czasowej zmienności osadów 
aluwialnych, powoduje strefowe lub mozaikowe zróżnicowanie zawartości pierwiastków 
śladowych. Pomimo że gleby badanego obszaru położone w sąsiedztwie rzeki współcześnie 
nie są szczególnie narażone na bezpośrednie emisje przemysłowe lub komunikacyjne, to 
jednak docierają do nich zanieczyszczenia transportowane przez rzekę z obszarów 
poprzemysłowych i pogórniczych [Kabała i in. 2008c]. Z kolei w glebach leśnych 
podwyższone koncentracje pierwiastków śladowych związane są z obecnością próchnicy 
nadkładowej i migracją tych pierwiastków do poziomów mineralnych, co potwierdzają 
miedzy innymi badania przeprowadzone przez Kabałę [2008c].

Oznaczenie całkowitej zawartości wybranych pierwiastków śladowych dowiodło, iż 
omawiane gleby podlegają zanieczyszczeniu antropogenicznemu z rejonów byłego 
górnictwa i hutnictwa rud arsenowych w Złotym Stoku. Obecnie w największym stopniu
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na zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi narażone są gleby położone na terenach 
zalanych osadami poflotacyjnymi, które wylały się ze zbiornika w wyniku pęknięcia jego 
północno-wschodniej korony. Podczas przeprowadzonych prac rekultywacyjnych 
mających na celu usunięcie skutków awarii nie zebrano całkowicie rozlanego osadu. 
Nieusunięty materiał poflotacyjny stanowi poważne zagrożenie dla stanu środowiska 
naturalnego w omawianym rejonie. Zgodnie z obowiązującymi standardami jakości gleb i 
ziem [Rozporządzenie MŚ 2002] oraz przynależności badanych terenów do grupy 
sozologicznej B, stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości dla ołowiu, miedzi 
i chromu. Jedynie w przypadku cynku stwierdzono spełnienie wymaganych standardów 
jakości ziem i gleb. Zanieczyszczenie gleb ołowiem objęło niemalże cały badany rejon, w 
przeciwieństwie do miedzi i chromu, w których przypadku miało ono tylko charakter 
punktowy (rys. 2-5). W świetle powyższych przepisów badany teren, na obszarach, 
gdzie stwierdzono przekroczenia standardów powinien zostać poddany rekultywacji. Na 
terenach użytkowanych rolniczo nie powinno to stanowić większego problemu, ale w 
przypadku lasów będzie niemożliwe do wykonania.

WNIOSKI

1. Obecność Pb, Cu lub Cr w odpadach pochodzących z flotacji rud arsenu stanowi 
poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego w przypadku, gdy są one skła
dowane bez odpowiednich zabezpieczeń.

2. Na obszarach przyległych do zbiornika osadów poflotacyjnych doszło do zanieczysz
czenia gleb Pb, Cu i Cr w wyniku pęknięcia korony zbiornika i rozlania się osadów 
poflotacyjnych na te tereny. Podczas przeprowadzonych prac rekultywacyjnych nie 
usunięto wszystkich osadów rozlanych w trakcie awarii. Pozostawiony materiał poflo
tacyjny stanowi obecnie duże zagrożenie dla stanu środowiska naturalnego.

3. Należy przeprowadzić ponownie prace rekultywacyjne polegające na całkowitym 
usunięciu rozlanych osadów poflotacyjnych oraz zabezpieczeniu powierzchni zbior
nika przed ich pyleniem. Wskazane byłoby również wykonanie rowu opaskowego 
odprowadzającego wody spływające z powierzchni zbiornika do odstojnika.
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