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A bstract: The study was focused on 3 soil profiles collected from the former sulphur mine in Jeziorko. 
The area was reclaimed in 1994-1999. In order to neutralize the very acidic reaction o f  the soil, post
flotation lime was applied at a rate o f  300 t • ha'1. NPK fertilizers were also used to make the soil more 
fertile. A  birch-pine forest was set on the reclaimed areas. In selected profiles, the soil samples were 
collected from each layer differing in their colour and structure down to the depth o f  80-140 cm. The 
collected material was subjected to the following determinations: pH in 1 mol KC1 • dm'3, total organic 
carbon, total lead content after soil digestion in a concentrated acids mixture (H N 0 3 and HC104), and 
sequential extraction o f  lead using the BCR method. Lead was determined by means o f  the ICP technique. 
The total lead content was in the range o f 24.2-57.0 mg-kg'1, higher than the natural content in Polish soils. 
The residual fraction prevailed in the investigated soils.
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WSTĘP
Kopalnia siarki spowodowała wieloczynnikową presję prowadzącą do degradacji i 

dewastacji gleb [Baran i in.2008,2009; Gołda 2000,2007]. Duży problem stwarzało silne 
zakwaszenie zdewastowanych gleb. Zmiany te były potęgowane przez niekorzystne, pier
wotne właściwości pokrywy glebowej (gleby piaszczyste o niskich klasach bonitacyj
nych). Na tym terenie do odkwaszania gleb stosowano wapno poflotacyjne, które było 
odpadem powstającym w odkrywkowej metodzie wydobycia siarki [Gołda 2007; Jońca 
2000].

Rekultywacja zniszczonych terenów stanowi ogromne wyzwanie zarówno w dobo
rze sposobów rekultywacji, jak również oceny zachodzących przemian w nowo ukształ
towanym środowisku. Zawartość metali ciężkich jest czułym wskaźnikiem tych prze
mian [Baran i in. 2006, 2009]. Niemniej dla oceny potencjalnego zagrożenia środowiska 
glebowego przez metale ciężkie, ważne jest określenie ich mobilności poprzez wydziele
nie frakcji sekwencyjnych [Jaworska 2009, Kalembasa i in. 2009].
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Celem przeprowadzonych badań była analiza całkowitej zawartości ołowiu jak rów
nież jego form, w profilach gleb rekultywowanych wapnem poflotacyjnym i NPK.

METODYKA

Badaniami objęto 3 profile glebowe pobrane w terenie po byłej kopalni siarki w Jezior
ku. Gleba w obszarze reprezentowanym przez profil 1, była rekultywowana w latach 
1995-1996, profil 2 -  w latach 1998-1999, a profil 3 -  w latach 1994-1996. Teren w 
rejonie tych profili był rekultywowany wapnem poflotacyjnym, w dawce 300 t • ha'1. W 
celu poprawy właściwości gleby -  glebę rodzimą mieszano z glebą zebraną z przedpola 
kopalni i wzbogacano nawozami mineralnymi NPK. Po przeprowadzonej rekultywacji, 
zasadzono las brzozowo-sosnowy.

Z wytypowanych profili, pobrano próbki glebowe do głębokości 80-140 cm, z każdej 
warstwy różniącej się od pozostałych barwą i strukturą. W pobranym materiale glebo
wym oznaczono pH w 1 mol KC1 • dm"3, Corg 
metodą Tiurina w modyfikacji Simakowa, cał
kowitą zawartość ołowiu, po mineralizacji gleby
w mieszaninie stężonych kwasów (H N 03 i 
HC104). Analizę specjacyjną przeprowadzono z 
wykorzystaniem trzystopniowej metody sekwen
cyjnego frakcjonowania, umożliwiającej wyod
rębnienie 4 frakcji metodą zalecaną przez BCR 
Unii Europejskiej, opracowanąi opisaną przez Ure 
A. M. i in. [1993] oraz Thomas R.P. i in. [1994]: 
frakcja I -  formy rozpuszczalne w wodzie, wy
mienna i związana z węglanami, ekstrahowana 
CH3COOH o  stężeniu 0,11 mol • dm"3 i pH = 2; 
frakcja II -  formy związane z wolnymi tlenkami 
Fe i Mn ekstrahowane NH2OH HC1 o stężeniu 
0,1 mol • dm"3 i pH = 2; frakcja III -  formy zwią
zane z materią organiczną ekstrahowane 30% 
H20 2 na gorąco i następnie przez reekstrakcję 
produktów mineralizacji CH3COONH4o stężeniu 
1 mol • dm"3 i pH = 2; frakcja IV -  formy rezy
dualne -  różnica między całkowitą zawartością a 
sumą trzech frakcji.

W poszczególnych wyciągach ołów oznaczo
no metodą ICP na spektrometrze ICP-AES fir
my Leeman Labs, model PS 950.

WYNIKI I DYSKUSJA

W badanych profilach rekultywowanych 
gleb, tylko w wierzchnich warstwach, pH ozna
czone w 1 mol KC1 • dm"3 mieściło się w zakre
sie 5,7-6,5 (tab. 1). W głębszych warstwach 
wartość pH wahała się od 2,3 do 4,6. W profilu 
1 i 2 odczyn lekko kwaśny stwierdzono w war-

TABELA 1. pH i zawartość węgla organicz
nego w  profilach gleb rekultywowanych 
wapnem poflotacyjnym i NPK  
TABLE 1. pH and organic carbon content 
in the profiles o f  soils reclimed with post
flotation lime and NPK  fertilizers

Nr
profihi 
N o o f  
profile

Głębokość
Depth
[cm]

PHkcl Corg
[g 'k er1]

1 0-15 6,3 3,00

15-28 6,3 3,84

28-40 5,7 4,50

40-65 3,1 18,80

65-105 3,9 1,50

>105 3,8 0,24

2 0-16 5,9 5,70

16-35 6,0 0,96

33-70 4,6 0,90

70-80 3,9 0,36

>80 4,1 2,10

3 0-10 6,5 5,82

10-28 2,8 5,45

28-60 3,9 2,00

60-75 2,3 6,00

75-95 3,5 6,00

95-140 3,8 0,30

>140 3,8 0,36
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stwach do głębokości 35-40 cm, natomiast w profilu 3 tylko w warstwie 0-10 cm. W 
profilu tym, na głębokości poniżej 10 cm wartość pH gwałtownie obniżyła się do 2,8.

W glebie obiektu 1 w wierzchniej warstwie (0-15 cm) zawartość węgla organicznego 
wynosiła 3 g • k g 1. Wraz ze wzrostem głębokości w profilu zawartość węgla organiczne
go zwiększała się aż do 18,8 g • kg'1 na głębokości 40-65 cm, a następnie zmniejszyła się 
do 0,24 g • kg'1 w warstwie poniżej 105 cm. W profilu 2 zawartość węgla organicznego 
była bardzo zróżnicowana. W warstwie 0-16 cm wynosiła 5,7 g • kg'1 i była prawie 2- 
krotnie większa w porównaniu do analogicznej warstwy w profilu 1. W odróżnieniu od 
tego profilu, wraz ze wzrostem głębokości, stwierdzono zmniejszenie zawartości węgla 
organicznego (do 0,36 g • kg'1 na głębokości 70-80 cm). Zawartość węgla organicznego 
w glebie z profilu 3 rozkładała się następująco: warstwy do 28 cm -  zawartość Corg ok. 
5,6 g • kg'1, warstwa 28-60 cm -  2 g • kg'1, warstwy 65-90 cm -  6 g • kg'1 i poniżej ok. 
0,3 g • kg'1. Oceniając rozkład zawartości Corg w tym profilu można wyraźnie zaobser
wować stosunkowo dużą zawartość Corg w poziomie próchnicznym.

TABELA 2. Zawartość i procentowy udział frakcji ołowiu w  glebach rekultywowanych wapnem 
poflotacyjnym i NPK
TABLE 2. Content and percentage share o f  lead fraction in the soils reclimed with post-flotation lime and 
NPK  fertilizers

Nr
profilu 
N o o f  
profile

Głębokość
Depth

[cm]

I frakcja 
I fraction

II frakcja 
II fraction

III frakcja 
III fraction

IV frakcja 
IV fraction

Zawartość 
całkowita 
Total content

[mg -kg-V%]

1 0-15 8,1*/18,8** 8,1/18,8 12,7/29,6 14,1/32,8 43,0

15-28 7,2/18,2 7,8/19,6 9,5/24,2 15,0/37,9 39,5

28-40 8,5/20,5 1,8/4,4 9,5/22,9 21,7/52,1 41,6

40-65 5,2/21,4 7,0/28,9 11,1/45,9 0,93/3,8 24,2

65-105 7,8/18,5 8,5/20,0 9,7/22,8 16,4/38,7 42,4

>105 3,7/8,7 7,7/17,9 14,1/32,8 17,4/40,7 43,0

2 0-16 7,8/15,6 7,9/15,7 12,1/24,1 22,4/44,6 50,3

16-35 7,9/19,9 7,8/19,5 10,4/26,0 13,8/34,6 40,0

33-70 7,7/16,5 7,4/15,9 9,9/21,4 21,3/46,1 46,3

70-80 7,6/15,6 9,1/18,5 10,3/21,0 22,1/45,1 49,0

>80 11,4/22,9 8,1/16,3 12,7/25,6 17,5/35,1 49,7

3 0-10 7,7/13,5 8,5/14,9 12,1/21,2 28,7/50,9 57,0

10-28 7,8/17,3 8,6/18,9 9,7/21,4 19,2/42,4 45,4

28-60 8,0/18,7 7,9/18,3 9,97/23,2 17,0/39,7 42,9

60-75 8,6/18,8 9,3/20,2 12,7/27,7 15,2/33,3 45,8

75-95 7,9/15,9 8,7/17,6 9,9/19,9 23,2/46,4 49,7

95-140 7,6/16,0 7,6/16,0 10,3/21,5 22,2/46,5 47,8

>140 8,0/16,7 7,9/16,4 9,3/19,4 22,8/47,5 48,0

* zawartość w  mg • kg'1; ** procentowy udział frakcji w  ogólnej zawartości ołowiu.
* fraction content in mg • kg'1. ** percentage o f  a fraction in total content o f  lead.
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Całkowita zawartość ołowiu w warstwach powierzchniowych badanych gleb mieści
ła się w przedziale od 43,0 do 57,0 mg • kg"1 (tab. 2). Wartości te wskazują na I stopień 
zanieczyszczenia tym metalem według wytycznych IUNG [Kabata-Pendias i in. 1993]. 
W warstwach głębszych badanych odkrywek całkowita zawartość tego pierwiastka była 
wyjątkowo wyrównana i mieściła się w przedziale 39,5-49,7 mg • kg'1. Tylko w warstwie 
na głębokości 40-65 cm z profilu 1 zawartość ołowiu odbiegała od tego przedziału i 
wynosiła 24,2 mg • kg"1.

Zawartość I frakcji, obejmującej rozpuszczalne w wodzie, wymienne i związane z 
węglanami formy ołowiu mieściła się w zakresie od 3,7 do 11,4 mg • kg"1. Rozmieszenie 
tej frakcji w badanych profilach nie wykazywało ukierunkowanych zmian. Najniższą jej 
zawartość stwierdzono w profilu 1, na głębokości 105 cm. W pozostałych warstwach 
badanych gleb antropogenicznych zawartość frakcji I była mało zróżnicowana. Procen
towy udział tej frakcji wynosił od 8,7 do 22,9% całkowitej zawartości ołowiu.

Zawartość frakcji II, związanej z wolnymi tlenkami Fe i Mn była bardzo zbliżona do 
zawartości frakcji I. Mieściła się ona w zakresie od 1,8 do 11,7 mg • kg"1, co stanowiło
4,4 do 28,9% całkowitej zawartości ołowiu. Gleba z profilu 1 charakteryzowała się naj
bardziej zróżnicowaną zawartością omawianej frakcji, w pozostałych glebach zawartość 
tej frakcji była zbliżona i mało zróżnicowana.

Zawartość frakcji III mieściła się w przedziale 8,8 do 12,7 mg • kg"1. W omawianych 
profilach nie stwierdzono ukierunkowanych zmian w jej zawartości. Procentowy udział 
frakcji III w stosunku do całkowitej zawartości ołowiu wahał się od 18,2 do 45,9%. Tak 
wysoki procentowy udział frakcji związanej z próchnicą stwierdzono tylko w profilu 1 w 
warstwie na głębokości 40-65 cm, która wyróżniała się ciemną barwą ponieważ była 
poziomem próchnicznym gruntu rodzimego.

Zawartość frakcji IV ołowiu, rezydualnej była umiarkowanie wysoka w omawianych 
glebach. Zawierała się w przedziale od 13,8 do 28,7 mg • kg-1, co stanowiło 32,8-52,1% 
ogólnej zawartości. Wyjątkowo niską zawartością tej frakcji (0,9 mg • kg'1) charaktery
zowała się tylko warstwa na głębokości 40-65 cm w profilu 1, wykazująca bardzo kwa
śny odczyn (pH 3,1) i najwyższą zawartość C organicznego (18,9 g • kg'1).

Analizując zawartość ołowiu w poszczególnych frakcjach można je ustawić w następu
jącym szeregu malejącym: frakcja IV, rezydualna > frakcja m, związana z próchnicą > 
frakcja II, związana z wolnymi tlenkami Fe i Mn > frakcja I, rozpuszczalna w wodzie. Taki 
rozkład świadczy o małej mobilności ołowiu w badanych glebach. Prawidłowość tę po
twierdzają badania Dziadek i Wacławka [2005]. Również w badaniach Kalembasy i in. 
[2009], w profilach gleb na stoku morenowym Wysoczyzny Siedleckiej, najwięcej ołowiu 
oznaczono we frakcji rezydualnej i organicznej, a najmniej w wymiennej. Frakcje ołowiu 
oznaczano metodąZeiena i Briimmera. Biernacka i Matuszyński [2007] stosując do analizy 
sekwencyjnej metodę Tessier’a, stwierdzili w glebach niezanieczyszczonych największy 
udział ołowiu we frakcji rezydualnej, a w glebach zanieczyszczonych przez przemysł domi
nowała frakcja redukowalna i rozpuszczalna w kwasach (FI i Fil). Natomiast Jaworska
[2009], w glebach płowych uprawnych stwierdziła największy udział frakcji rozpuszczal
nej i wymiennej ołowiu, która stanowiła od 31,8 do 43,4% całkowitej zawartości.

WNIOSKI

1. Badane gleby zdewastowane przez przemysł siarkowy, rekultywowane wapnem po
flotacyjnym charakteryzowały się odczynem lekko kwaśnym tylko w warstwach 
wierzchnich. Gleba w głębszych warstwach wykazywała odczyn silnie kwaśny.
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2 . Całkowita zawartość ołowiu w badanych profilach była wyrównana i wskazywała 
na podwyższoną jego zawartość (pierwszy stopień zanieczyszczenia wg wytycz
nych rUNG).

3. Przeprowadzona analiza sekwencyjna wykazała małą mobilność ołowiu. Nie stwier
dzono także ukierunkowanego zróżnicowania w zawartości frakcji ołowiu w po
szczególnych warstwach.

4. Zawartość poszczególnych frakcji Pb w profilach badanych gleb można przedstawić 
w szeregu malejącym: frakcja IV, rezydualna > frakcja III, związana z próchnicą > 
frakcja II, związana z wolnymi tlenkami Fe i Mn > frakcja I, rozpuszczalna w wo
dzie.
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