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Coraz liczniejsze wyniki badañ wskazuj¹, ¿e pod
wp³ywem oddzia³ywañ urbanizacyjnych �rodowisko
miejskie, w tym równie¿ i gleby, ulega daleko id¹-
cym negatywnym przekszta³ceniom [Czarnowska
1997, 1999; Greinert 2003; Bieniek, Bieniek 2008;
D¹bkowska-Naskrêt, Ró¿añski 2009]. Odznacza siê
ono chemizmem znacznie odbiegaj¹cym od parame-
trów charakterystycznych dla warunków naturalnych,
skutkuj¹c pogorszeniem warunków ¿ycia ludzi w mia-
stach. G³ównym �ród³em zanieczyszczenia gleb miej-
skich s¹ �rodki transportu, z których wydzielane gazy
i py³y zawieraj¹ du¿o zwi¹zków toksycznych [Czar-
nowska 1999].

Celem pracy by³a analiza ogólnej zawarto�ci Zn,
Cu i Pb oraz zasolenia poziomu próchnicznego gleb
(0�30 cm) Ogrodu Dendrologicznego im. Stefana
Kownasa w Szczecinie, w zale¿no�ci od dystansu od
ruchliwej ulicy S³owackiego.

MATERIA£ I METODY

Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa to
zalesiony park, po³o¿ony w �ródmiejskiej dzielnicy
Szczecina na terenie osiedla Niebuszewo, pomiêdzy
ruchliwymi ulicami Niemierzyñsk¹, ¯upañskiego,
S³owackiego i Papie¿a Paw³a VI. Zajmuje on po-
wierzchniê 15,5 ha.

Materia³em badawczym by³o sze�æ zbiorczych
próbek glebowych (sk³adaj¹cych siê z 10�12 poje-
dynczych) pobranych w 2008 roku lask¹ Egnera z po-
ziomu próchnicznego gleb (0�30 cm). Pobór mate-
ria³u do analiz nastêpowa³ wzd³u¿ linii prostej pro-
stopad³ej do ruchliwej ulicy S³owackiego, a zapocz¹t-
kowany zosta³ za chodnikiem przyulicznym o szero-
ko�ci oko³o 3 m. Kolejne próbki zbiorcze pobierano
oddalaj¹c siê od ulicy w g³¹b parku co 4 m (tab. 1, 2).
Materia³ powietrznie suchy przetarto i przesiano przez
sito o �rednicy oczek 1 mm, celem oddzielenia czê-
�ci ziemistych od szkieletowych. W ziemistym mate-
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riale glebowym próbek zbiorczych oznaczono, u¿y-
waj¹c metod przyjêtych w gleboznawstwie:
� uziarnienie metod¹ areometryczn¹ Casagrande�a

w modyfikacji Prószyñskiego [PN-R 04032]; na-
zewnictwo grup granulometrycznych ustalono
wed³ug podzia³u PTG [2009];

� zawarto�æ materii organicznej jako straty materia-
³u na ¿arzeniu w temperaturze 550°C [Ostrowska
i in. 1991];

� zawarto�æ wêgla organicznego (Corg) metod¹ Tiu-
rina, na podstawie której obliczono zawarto�æ
próchnicy, stosuj¹c przelicznik Corg � 1,724 [Mo-
cek i in. 1997];

� pH potencjometrycznie w roztworze chlorku po-
tasu o stê¿eniu 1 mol KCl·dm�3 (pH w KCl)[PN-
ISO 10390];

� zasolenie metod¹ konduktometryczn¹ opart¹ na
przewodno�ci elektrycznej (EC) zawiesiny wod-
no-glebowej o stosunku wagowym gleba/woda �
1 : 2,5 [Mocek i in. 1997];

� ogóln¹ zawarto�æ Zn, Cu, Pb metod¹ ASA po wcze-
�niejszej mineralizacji jednogramowej nawa¿ki w
mieszaninie (1:1) stê¿onych kwasów azotowe-
go(V) i nadchlorowego(VI) [Ostrowska i in. 1991].
Nie stosowano materia³ów referencyjnych.

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

Poziom próchniczny badanych gleb parkowych
charakteryzowa³ siê na ogó³ uziarnieniem piasków gli-
niastych (tab. 1) z dominacj¹ frakcji piasku (82�88%),
zawarto�ci¹ py³u w granicach 8�12% i czê�ci ilastych
od 4 do 7%.

Uzyskane warto�ci pH w KCl, w zakresie 7,3�7,4,
wskazywa³y na lekko zasadowy odczyn wierzchniej
warstwy badanych gleb (tab. 1). Jest to cecha cha-
rakterystyczna, czêsto notowana dla obszarów zur-
banizowanych, w tym nawet silnie zadrzewionych

terenów zieleni miejskiej [D¹bkowska-Naskrêt, Ró-
¿añski 2009]. Alkalizacja gleb w miastach zwi¹zana
jest przede wszystkim z nagromadzeniem w nich od-
padów budowlanych, opadem py³ów zasadowych,
a tak¿e stosowaniem �rodków do od�nie¿ania ulic
[Greinert 2003; Lis, Pasieczna 2005; G¹siorek, Nie-
myska-£ukaszuk 2003].

Poziom próchniczny badanych gleb odznacza³ siê
znaczn¹ zasobno�ci¹ w materiê organiczn¹ (tab. 1).
Jest to rezultat stosowania nawozów organicznych
(torfów, kompostów) do u¿y�niania gleb terenów zie-
leni oraz ich wzbogacania w substancjê organiczn¹ z
opadu ro�linnego, nie w pe³ni zgrabianego i wyno-
szonego poza ich obszar. Dane zawarte w tabeli 1
wskazuj¹, ¿e zawarto�æ materii organicznej kszta³to-
wa³a siê w granicach 61,0�136,0 g·kg�1, w tym próch-
nicy 36,0�107,0 g·kg�1. Wiêksze warto�ci tych para-
metrów notowano w obszarze bli¿szym jezdni, co ma
przypuszczalnie zwi¹zek z gê�ciejszym zakrzewie-
niem i zadarnieniem tej przestrzeni.

Zasolenie gleb, mierzone jako przewodno�æ
elektryczna (EC), wyra�nie zmniejsza³o siê wraz z
oddalaniem siê od jezdni (tab. 1). W poziomie
próchnicznym gleby usytuowanej 23 m od krawê-
dzi jezdni, jego warto�æ by³a blisko dwukrotnie
mniejsza ni¿ w zlokalizowanej 3 metry przy niej.
To potwierdza, ¿e na kszta³towanie siê tej w³a�ci-
wo�ci, dominuj¹cy wp³yw maj¹ substancje che-
miczne stosowane do od�nie¿ania dróg. Bior¹c pod
uwagê kryteria oceny EC przedstawiane w litera-
turze [Baran 2000], zasolenie gleb bezpo�rednio
zlokalizowanych przy ulicy nale¿y oceniæ jako nie-
wielkie, niemaj¹ce negatywnego wp³ywu na wzrost
i rozwój zieleni miejskiej. Nale¿y dodaæ, ¿e na brak
toksycznej dla ro�lin kumulacji soli ma wp³yw
piaszczyste uziarnienie gleb, sprzyjaj¹ce wymywa-
niu tych zwi¹zków. Nie bez znaczenia jest równie¿
udzia³ ro�linno�ci trwa³ej w zwiêkszaniu filtracji

TABELA 1. Podstawowe w³a�ciwo�ci poziomu próchnicznego gleb Ogrodu Dendrologicznego im. Stefana Kownasa w Szczecinie
TABLE 1. The base properties of soils humus horizon of the Dendrological Garden them. Stefan Kownas in Szczecin
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Obja�nienia � Explanations: pg � piasek gliniasty � loamy sand; ps � piasek s³abogliniasty � sand.
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wody opadowej w obszarze zalesionym i zakrze-
wionym, jakim jest badany park.

Czarnowska [1997] twierdzi, ¿e zawarto�æ metali
ciê¿kich bardzo ró¿nicuje siê w przestrzeni w po-
szczególnych warstwach gleb miejskich, co jest ty-
powe i wynika z odmiennego ich usytuowania wzglê-
dem zak³adów przemys³owych i tras o zró¿nicowa-
nym ruchu ko³owym.

Maksymaln¹ ogóln¹ zawarto�æ cynku, miedzi i
o³owiu odnotowano w poziomie próchnicznym gleb
usytuowanych najbli¿ej jezdni (tab. 2). W miarê od-
dalania siê od ulicy obserwowano spadek zawarto�ci
metali w glebach, szczególnie wyra�ny w przypadku
miedzi. W poziomie próchnicznym gleb najbardziej
oddalonych od jezdni (23 m) w stosunku do zlokali-
zowanych najbli¿ej (3 m) zawarto�æ cynku i o³owiu
by³a dwukrotnie, a miedzi blisko dwuipó³krotnie ni¿-
sza. Zmniejszanie siê zanieczyszczenia gleb niektó-
rymi metalami ciê¿kimi wraz ze wzrostem odleg³o-
�ci od ruchliwych tras odnotowali równie¿: Czarnow-
ska [1999], Czarnowska, Kozanecka [2003], D¹bkow-
ska-Naskrêt, Ró¿añski [2009]. Ogólna zawarto�æ mie-
dzi w wierzchniej warstwie gleby, zlokalizowanej
najbli¿ej jezdni, wskaza³a na ilo�æ podwy¿szon¹ [Io

wg Kabaty-Pendias i in. 1995] jednak nieprzekracza-
j¹c¹ poziomu dopuszczalnego w �wietle Rozporz¹-
dzenia Ministra �rodowiska [2002]. W glebach bar-
dziej oddalonych od ulicy zawarto�æ tego metalu w
wierzchniej warstwie by³a ka¿dorazowo naturalna
(0o). W przypadku cynku i o³owiu poziom próchnicz-
ny gleb znacznie oddalonych od ulicy S³owackiego
(19 m dla Zn i 23 m dla Pb) charakteryzowa³ siê  pod-
wy¿szonymi ilo�ciami tych metali (Io), a nawet s³a-
bym zanieczyszczeniem (IIo) w odniesieniu do o³o-
wiu  (tab. 2). Zawarto�æ cynku w ¿adnej z wydzielo-

nych stref nie przekroczy³a ilo�ci dopuszczalnej, po-
danej w Rozporz¹dzeniu Ministra �rodowiska [2002].
Poziom próchniczny badanych gleb by³ najsilniej
zanieczyszczony o³owiem. Ogólna zawarto�æ tego
metalu w wierzchniej warstwie gleby, usytuowanej
najbli¿ej ulicy (3 m), wskazywa³a na ilo�æ przekra-
czaj¹c¹ poziom dopuszczalny okre�lony Rozporz¹-
dzeniem Ministra �rodowiska z 2002 roku [Dz.U. nr
165, poz. 1359].

WNIOSKI

1. Zasolenie poziomu próchnicznego gleb Ogrodu
Dendrologicznego im. Stefana Kownasa w Szcze-
cinie zmniejsza³o siê wraz ze wzrostem odleg³o�ci
od ruchliwej ulicy S³owackiego.

2. Maksymalne zawarto�ci cynku, miedzi i o³owiu
odnotowano w wierzchniej warstwie gleb usytu-
owanych najbli¿ej jezdni.

3. Ogólna zawarto�æ miedzi i cynku w poziomie
próchnicznym badanych gleb nie przekracza³a
warto�ci dopuszczalnych okre�lonych aktem praw-
nym.

4. Ogólna zawarto�æ o³owiu w wierzchniej warstwie
gleb wydzielonych stref oddalenia od ulicy by³a
podwy¿szona, a w materiale pobranym najbli¿ej
jezdni przekroczy³a poziom ilo�ci dopuszczalnej
w Rozporz¹dzeniu Ministra �rodowiska z 2002
roku.

TABELA 2. Ogólna zawarto�æ Zn, Cu i Pb oraz stopieñ zanieczyszczenia nimi poziomu próchnicznego gleb Ogrodu Dendrologicz-
nego im. Stefana Kownasa w Szczecinie
TABLE 2. The total content of Zn, Cu, Pb and degree of metal contamination of soils humus horizon of the Dendrological Garden
them. Stefan Kownas in Szczecin

Obja�nienia � Explanations: * 0o � zawarto�æ naturalna � natural content;  Io � zawarto�æ podwy¿szona � increased content; IIo � s³abe zanieczysz-
czenie � weakly contamination; **zawarto�æ wy¿sza od dopuszczalnej wg Rozp. Min. �rod. [2002] � content more than permissible acc. polish
legislation.
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