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wSTęPnE BADAnIA zAnIECzySzCzEnIA METAlAMI  
CIężkIMI oSADów RównIn zAlEwowyCh lUBUSkIEGo  

PRzEłoMU oDRy 

Preliminary study of heavy metal pollution  
in the floodplain sediments of the lubusz oder Gap 

Abstract: floodplains are places of accumulation and secondary release of heavy met-
als. The polluted water sediments which are stable during normal river flows can erode 
in the times of floodings and high water stages. in such periods, the pollution of the 
channel sediments, river waters and the floodplains increases. in environmental re-
search, determining the total metal content does not provide information about their 
mobility or accessibility as the toxic effects depend on their chemical form. in this paper, 
single extraction procedures have been used to determine the forms of easily accessible 
metals. Three types of extractants have been used: neutral salt solution (0.01M calcium 
chloride), mineral acid solution (0.1M chydrochloric acid) and complexing reagents 
(solutions: 0.02M ethylenediaminetetraacetic acid (edta) and 0.005M deiethylene tri-
amine pentaacetic acid (dtpa)), to determine the extraction effectiveness of the rea-
gents used vis-à-vis selected metals. on this basis, we have presented the results of pre-
liminary research of pollution with selected heavy metals (cadmium, chrome,  copper, 
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nickel, lead, zinc, iron and manganese) of the Middle odra valley near rybocice and 
Kunice. higher total metal concentration levels have been found, and higher volumes 
of metals extracted with specific extracting reagents in the areas flooded by the oder as 
compared to the areas lying beyond the flood embankments.

Słowa kluczowe: metale ciężkie, formy biodostępne metali, ekstrakcja pojedyncza, lu-
buski przełom odry, równiny zalewowe.
key words: heavy metals, bioavailable forms of metals, single extraction, lubusz oder 
Gap, floodplains.
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wSTęP

Środowiskowe konsekwencje zanieczyszczenia środowisk rzecznych meta-
lami ciężkimi to degradacja siedlisk lądowych oraz zubożenie życia roślin 
i zwierząt w systemach rzecznych. poprzez łańcuch pokarmowy wpływ zanie-
czyszczeń może także wychodzić poza środowisko rzeczne (Marcus, 1991; lu-
thy i in., 2003). Metale ciężkie stanowią jeden z ważnych czynników stanowią-
cych zagrożenie dla życia organizmów, gdyż wprowadzone do środowiska 
przyrodniczego podlegają biologicznej akumulacji. dotyczy to szczególnie ta-
kich metali jak kadm (cd), cynk (zn), rtęć (hg), miedź (cu) i ołów (pb) (Ka-
bata-pendias, pendias, 1999). toksyczne działanie metali ciężkich przejawia się 
już przy niewielkich koncentracjach. Mogą one zaburzać prawidłowe funkcjo-
nowanie organizmów żywych, powodować mutagenność, teratogenność i kan-
cerogenność. W ciągu ostatnich dekad nacisk na analityczne techniki służące 
ocenie wpływu metali na środowisko zmienił się z prostego oznaczenia stężeń 
całkowitych metali w  kierunku skomplikowanego frakcjonowania różnorod-
nych matryc środowiska. o stopniu zagrożenia decydują bowiem nie tyle ich 
całkowite ilości obecne w  różnych komponentach środowiska, ale te formy 
metali, które są aktualnie lub potencjalnie bioprzyswajalne (Quevauviller, 2002). 

odra jest znaczącym odbiornikiem różnorodnych zanieczyszczeń. Wynika 
to z dużej gęstości zaludnienia i  intensywnej industrializacji jej zlewni w gór-
nym biegu. prowadzone badania stwierdzają dominujący wpływ górnictwa, 
hutnictwa rud metali, zakładów produkcji barwników, przemysłu elektronicz-
nego i ścieków komunalnych na zanieczyszczenie metalami aluwiów odry (Bo-
jakowska, sokołowska, 1998). ciszewski (2006) podaje, że największym źró-
dłem metali ciężkich w  zlewni odry w  latach 90-tych ubiegłego wieku był 
kombinat hutniczo-koksowniczy w trzyńcu (1,3 tony metali na dobę). istotnym 
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źródłem były także huty miedzi w legnicko Głogowskim okręgu Miedziowym, 
a także duże miasta Śląska (przewłocki i in., 1992). Badania fluwialnej akumu-
lacji osadów i związanych z nimi metali ciężkich doprowadziły do podkreślenia 
znaczenia równin zalewowych jako długotrwałych zbiorników zanieczyszczeń 
(Walling i in. 2003; owens i in., 1999). zdeponowane zanieczyszczenia powo-
dują znaczną redukcję ładunku transportowanego przez rzekę do ujścia (taylor, 
1996; zhao i  in., 1999; hudson–edwards i  in., 1999; leece, pavlowsky, 1997; 
Miller, 1997). szacuje się, że dla odry jest to około 40–50% ładunku (lewan-
dowski, przewłocki, 1992). Badania zawartości metali prowadzone od 1990 
roku przez państwową inspekcję ochrony Środowiska wykazały, że osady 
rzeczne odry we Wrocławiu i Krośnie odrzańskim należą do najbardziej za-
nieczyszczonych cynkiem i ołowiem w polsce (Bojakowska, sokołowska, 1993). 
Badania późniejsze (adamiec, helios-rybicka, 2002; Boszke i in., 2004) wska-
zują, że pomimo zauważalnego spadku zanieczyszczenia metalami ciężkimi, 
stężenia kadmu, ołowiu, cynku i miedzi wielokrotnie przekraczają wartości tła 
geochemicznego. Badania osadów korytowych lubuskiego przełomu odry me-
todą ekstrakcji sekwencyjnej wykazały znaczną mobilność metali, głównie cyn-
ku i kadmu (Głosińska i  in., 2005).

Mobilność związków metali ciężkich w glebie jest zależna od ich rozpusz-
czalności. decyduje o tym wiele czynników – głównie odczyn gleby, pojemność 
sorpcyjna i potencjał oksydacyjno-redukcyjny, a także skład granulometryczny 
i zmiany wilgotności. W glebach niezanieczyszczonych metale ciężkie występu-
ją głównie w minerałach pierwotnych w stosunkowo niemobilnych formach, ale 
w wyniku procesów wietrzenia są one stopniowo mobilizowane do form dostęp-
nych roślinom. W glebach zanieczyszczonych metale ciężkie występują w bardziej 
labilnych formach – są sorbowane, kompleksowane oraz współstrącane z cząst-
kami gleby i w odpowiednich warunkach fizyczno-chemicznych zwiększają pulę 
potencjalnie dostępnych metali (lopez-sanchez i in., 2002; Quevauviller, 2002). 

do oznaczania dostępnych form metali ciężkich zawartych w  osadach 
i  glebach stosowane są różne procedury ekstrakcji – ekstrakcja pojedyncza, 
z użyciem różnych ekstrahentów, a także ekstrakcja sekwencyjna. Metody eks-
trakcji sekwencyjnej opierają się na stopniowym uwalnianiu metali występu-
jących w różnych formach specjacyjnych za pomocą ekstrakcji specyficznymi 
ekstrahentami. Kolejne frakcje chemiczne uzyskiwane są przy użyciu coraz to 
silniejszych ekstrahentów, w coraz bardziej agresywnych warunkach ekstrakcji 
(tessier i  in., 1979; hulanicki, 1998). Metody ekstrakcji pojedynczej polega-
ją na poddawaniu próbki gleby działaniu jednego ekstrahenta w  celu ozna-
czenia form metali rozpuszczalnych w  roztworach ekstrakcyjnych dobranych 
tak, aby odzwierciedlały biologiczną przyswajalność danego metalu dla roślin 
lub organizmów (formy przyswajalne) oraz podatność metali na wymywanie 
(głównie gleb silnie zanieczyszczonych i odpadów) (Karczewska, 2002). stanowi 
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ona prostą i  szybką metodę dostarczającą informacje o  potencjalnym ryzyku 
środowiskowym (cook, parker, 2005). stosuje się tu przede wszystkim tzw. 
„delikatne ekstrahenty”, do których zalicza się roztwory soli obojętnych (np., 
chlorek potasu (Kcl), chlorek wapnia (cacl2), azotan sodowy (nano3) ), kwasy 
o różnym stężeniu (np., 0,1M kwas chlorowodorowy (hcl), 1M hcl) i roztwo-
ry związków kompleksujących np., kwas etylenodiaminotetraoctowy (edta), 
kwas dietylenotriaminopentaoctowy (dtpa) (Quevauviller, 2002). procedury 
ekstrakcji pojedynczej w porównaniu z ekstrakcją sekwencyjną redukują uży-
wanie agresywnych kwasów oraz możliwość popełnienia błędów podczas reali-
zacji poszczególnych etapów ekstrakcji (pijnenburg i  in., 2007). roztwory soli 
obojętnych uwalniają przede wszystkim kationy frakcji wymiennej. rozcieńczo-
ne kwasy ekstrahują metale ciężkie, frakcji wymiennej, węglanowej, związane 
z tlenkami żelaza i manganu oraz z substancją organiczną. związki kompleksu-
jące ekstrahują metale frakcji wymiennej oraz organicznej (Karczewska, 2002).

celem przeprowadzonych badań było (1) wstępne rozpoznanie poziomu 
stężeń całkowitych metali ciężkich w osadach fluwialnych równin zalewowych 
środkowej odry, tj., kadmu, chromu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku, manganu, 
żelaza, zdeponowanych na obecnym i dawnym obszarze zalewowym, a  także 
(2) oznaczenie form łatwo dostępnych oraz (3) określenie skuteczności eks-
trakcyjnej użytych odczynników w odniesieniu do badanych metali. 

przewiduje się kontynuację badań dla większej liczby próbek w kilkunastu 
przekrojach.

TEREn BADAń

Środkowy odcinek odry, zwany też lubuskim przełomem odry, należy do 
obszaru natura 2000 – dolina Środkowej odry plB080004 (ryc. 1.). 

próbki gleb pobierano z  trzech przekrojów poprzecznych względem wału 
przeciwpowodziowego, rybocice 1 – r1, rybocice 2 – r2 i Kunice – K (tabe-
la 1.). W  każdym przekroju pobrano dwie zbiorcze próbki gleb w  odległości 
ok. 10 m od wału przeciwpowodziowego, z  obecnego obszaru zalewowego, 
ograniczonego wałem przeciwpowodziowym (a) oraz z dawnego obszaru za-
lewowego, za wałem przeciwpowodziowym (B). 

Tab. 1. charakterystyka miejsc pobierania próbek
Tab. 1. characteristics of the sampling site

Parametr
nazwa stanowiska

R1A R1B R2A R2B kA kB
km rzeki 574 570 564
szerokość doliny [m] ok. 360 ok. 260 ok. 130
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METoDy

próbki osadów fluwialnych pobierano w kwietniu 2009 r. z powierzchnio-
wej warstwy gleby (0–20 cm) do plastykowych woreczków. W  laboratorium 
próbki gleb suszono w  temperaturze pokojowej, a  następnie przesiano przez 
stylonowe sito o średnicy oczek 2 mm (zgodnie ze standardami polskiego to-
warzystwa Gleboznawczego (polskie…, 2008)). 

W  badanych próbkach oznaczono zawartość materii organicznej poprzez 
określenie straty prażenia w temperaturze 550°c. stężenie całkowite określono 
po rozpuszczeniu próbek w  wodzie królewskiej (pn-iso 11466), natomiast 
ekstrakcje pojedyncze prowadzono przy użyciu odczynników i warunków eks-
trakcji podanych w tabeli 2. (Quavaviller, 2002; Karczewska, Kabała, 2008).

Tab. 2. Warunki prowadzenia ekstrakcji pojedynczych
Tab. 2. conditions for carrying out single extractions 

odczynnik ekstrahujący
Stosunek gleby 

do roztworu 
(g,ml)

Czas mieszania 
w mieszadle 
rotacyjnym

0,01M chlorek wapnia (cacl
2
) 1,10 2 h

0,1M chlorowodór (hcl) 1,10 1 h
0,02M roztwór soli sodowej kwasu 
etylenodiaminotetraoctowego (edta)

1,5 0,5 h

0,005M roztwór kwasu 
dietylenotriaminopentaoctowego (dtpa)

1,2 2 h

Ryc. 1. teren badań – równiny zalewowe a) przy niskim stanie wód, b) podczas wy-
żówek wiosennych (fot. aleksandra ibragimow)
fig. 1. study area – floodplains a) at low water level, b) at high water-stages in spring 
(photo by a. ibragimow)
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stężenia metali ciężkich (kadmu, chromu, miedzi, ołowiu, cynku, niklu, 
manganu i żelaza) w uzyskanych ekstraktach określono techniką absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu (f-asa). do oznaczeń wy-
korzystano szybkosekwencyjny spektrometr absorpcji atomowej spectraa 280 
fs firmy varian. 

precyzję pomiarów określono na podstawie współczynnika zmienności 
(cv), dla którego przyjęte kryterium akceptacji wynosiło 15%. Jego wartość 
była najniższa w przypadku ekstrakcji 0,1M hcl (od 3 do 12%). Wyższe war-
tości współczynnika zmienności, odpowiadają ekstrakcji związkami komplek-
sującymi (od 2 do 17%). 

wynIkI I DySkUSjA

zawartości materii organicznej na obecnym obszarze zalewowym wynosi-
ła od 8 do 17% oraz na dawnym obszarze zalewowym od 1 do 3%. W utworach 
madowych na terenie polski zanotowano nieznacznie niższe zawartości, w gra-
nicach od 1,2 do 16,4% (Myślińska, 2004), a w madach w okolicy słubic dużo 
niższe – od 1,6 do 4,2% (ibidem, 2004). ze względu na wstępny charakter 
badań nie prowadzono rozdziału na frakcje granulometryczne. 

Stężenia całkowite metali

stwierdzono, że stężenia całkowite wszystkich oznaczanych metali były 
wyższe w próbkach gleb pobranych na obecnym obszarze zalewowym od stę-
żeń metali w próbkach gleb pobranych na dawnym obszarze zalewowym (ta-
bela 3.). 

stężenia kadmu wahały się od 1,44 do 7,04 mg/kg i w próbkach gleb aktu-
alnie zalewanych przekraczały czterokrotnie wartości stężeń oznaczone w gle-
bach dawniej zalewanych. W porównaniu z wartością tła geochemicznego dla 
tego metalu (lis, pasieczna, 1995), są to wielkości świadczące o znacznym za-
nieczyszczeniu tym metalem badanych osadów fluwialnych. analizy wyników 
wcześniejszych badań (Bojakowska, sokołowska, 1992, 1993, 1998; helios-
rybicka i in., 2000; Boszke i in., 2004; Głosińska i in., 2005) wykazały, iż metal 
ten stanowi największe zagrożenie dla środowiska odry. na odcinku środkowej 
odry stężenia kadmu w  osadach aluwialnych wynosiły od <0,5 do 6,6 mg/kg 
i były one o połowę niższe od stężeń w górnym odcinku odry (od <0,5 do 11,9 
mg/kg) (Bojakowska, sokołowska, 1998). W późniejszych latach stężenie tego 
metalu we frakcji <20 µm osadów dennych górnej i środkowej odry wynosiło 
od 3 do 91,7 mg/kg (helios-rybicka i  in., 2000). stężenia kadmu w  glebach 
równin zalewowych badanego odcinka odry są porównywalne z  zanieczysz-
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czeniem obserwowanym w dolinie rzeki Kilmastulla (irlandia), oddalonej o 2–3 
km od nieczynnych kopalń i będącej w obszarze ich oddziaływania (aslibekian, 
Moles, 2003) oraz dolinach rzek scheldt i leie (vandecasteele i  in., 2004). 

oznaczone stężenia niklu zmieniały się od 9,17 do 60,1 mg/kg, chromu od 
5,39 do 81,0 mg/kg oraz miedzi od 5,70 do 129 mg/kg. Wcześniejsze badania 
wykazały nieco niższe stężenia niklu w aluwiach odry Środkowej, wynoszące 
od 3 do 42 mg/kg (Bojakowska, sokołowska, 1998), a wyniki badań frakcji <20 
µm osadów dennych górnej i środkowej odry (helios-rybicka, 2000) wykaza-
ły stężenia niklu od 37,1 do 121,7 mg/kg. stężenia miedzi w  aluwiach odry 
Środkowej określone przez Bojakowską i sokołowską (1998) przyjmowały war-
tości od 5 do 276 mg/kg, a w badaniach późniejszych (helios-rybicka, 2000) 
wartości stężeń tego metalu wynosiły od 28,5 do 1259,1 mg/kg. stężenia mie-
dzi oznaczone na badanym terenie są znacznie niższe od stwierdzonych w gle-
bach doliny dolnej Wisły (dąbkowska-naskręt i  in., 2000), a zbliżone do war-
tości stężeń miedzi w  glebach dolin rzek scheldt i  leie (vandecasteele i  in., 
2004). 

najwyższe stężenie ołowiu w  badanych próbkach wystąpiło na obszarze 
obecnie zalewanym (r1a) i wyniosło 242 mg/kg, co dziesięciokrotnie przekra-
cza wartość tła geochemicznego (lis, pasieczna, 1995). zawartość ołowiu 
w osadach aluwialnych odry świadcząca o zanieczyszczeniu osadów tym me-
talem została stwierdzona przez Bojakowską i sokołowską (1998) na całej dłu-
gości rzeki – stężenie tego metalu wynosiło od 3 do 681 mg/kg. zaobserwo-
wane stężenia ołowiu na badanym obszarze zalewowym są niższe od 
zawartości ołowiu w dolinach rzek, schrldt i leie w Belgii (vandecasteele i in., 
2004). 

stężenia cynku w  badanych próbkach wynosiły od 23,6 do 1005 mg/kg. 
Wyjątkowo wysokie stężenia zanotowano na obszarze obecnie zalewanym. 
przekraczały one nawet dwudziestokrotnie wartości tła geochemicznego (lis, 
pasieczna, 1995). Wcześniejsze badania (sokołowska, Bojakowska, 1998) wy-
kazały podobne stężenia cynku (od 39 do 1663 mg/kg). znacznie niższe stęże-
nia cynku stwierdzono na użytkowanych rolniczo i nawożonych glebach doliny 
dolnej Wisły (dąbkowska-naskręt i  in., 2000), natomiast podobne wartości 
oznaczono w dolinach rzek scheldt i leie (vandecasteele i  in., 2004). 

stężenia metali litogenicznych, tj. manganu i żelaza, były najwyższe spośród 
badanych metali i przyjmowały następujące wartości, dla manganu od 110 do 
2016 mg/kg i żelaza od 5356 do 51045 mg/kg. są to wartości stosunkowo wy-
sokie w  porównaniu z  zawartością tych metali w  dolinie dolnej Wisły (dąb-
kowska-naskręt i  in., 2000), przy naturalnej zawartości manganu w  glebach 
polski zwykle nie przekraczającej 500 mg/kg (lis, pasieczna, 1995). zawartość 
żelaza w glebach aluwialnych doliny odry wg danych atlasu geochemicznego 
(lis, pasieczna, 1995) może dochodzić do 4%.

Wstępne badania zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów...
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przedstawione powyżej wyniki oznaczenia stężeń całkowitych metali cięż-
kich porównane zostały ze stężeniami dopuszczalnymi dla gleb z grupy a, tj. 
położonymi na terenach specjalnie chronionych (tabela 3.), które określone 
zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (rozporządzenie…, 2002). okazało się, że 
stężenia całkowite przekraczają wartości stężeń dopuszczalnych dla cynku (sta-
nowisko r1a, r2a, r2B, Ka), ołowiu (stanowisko r1a, r2a), miedzi (stano-
wisko r1a, r2a), chromu (stanowisko r1a, r2a), niklu (stanowisko r1a, 
r2a), kadmu (dla wszystkich stanowisk). 

Tab. 3. stężenia całkowite badanych metali ciężkich [mg/kg] w porównaniu ze stęże-
niami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2002 r.
Tab. 3. total concentration of analysed heavy metals [mg/kg] as compares to permis-
sible concentrations stipulated in the 2002 regulation of the environment Minister

Metal
R1 R2 k R1 R2 k Stężenia  

dopuszczalneA B
Kadm 7.04 5,62 1.69 1,81 2,39 1,44 1
nikiel 60,1 52,2 12,7 12,9 22,3 9,17 35
chrom 81,0 68,1 8,77 5,81 20,7 5,39 30
Miedź 129 106 15,1 5,70 32,9 8,77 50
ołów 242 170 44,3 24,5 59,0 25,8 100
cynk 1006 734 121 23,6 217 40,8 50
Mangan 2016 1211 636 110 315 293 –
Żelazo 51045 35729 7786 8054 12434 5356 –

Ekstrakcje pojedyncze

stężenia oznaczanych metali uwolnionych w wyniku ekstrakcji pojedynczej 
przedstawiono w tabeli 4. 

najbardziej skutecznym ekstrahentem dla kadmu okazał się 0,1M kwas 
chlorowodorowy (hcl). Uzyskano stężenia od 0,33 mg/kg do 4,98 mg/kg, co 
stanowi od 19,3 do 88,6% stężenia całkowitego. Wartości najwyższej efektyw-
ności ekstrakcji kwasem chlorowodorowym (hcl) odpowiadają zawsze osadom 
z obecnego terenu zalewowego (a). podobna prawidłowość widoczna jest tak-
że dla dwóch pozostałych ekstrahentów – kwasu di etyleno tri amino penta-
octowego (dtpa) i kwasu etyleno tiamino tetra octowego (edta). skuteczność 
ekstrakcji kadmu roztworem edta z  próbek gleb ograniczonych wałem 
przeciw powodziowym (a) w przekroju rybocice 2 (65,1%) była porównywalna 
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Tab. 4. stężenia metali uzyskane w wyniku zastosowania różnych ekstrahentów i za-
wartość procentowa w stosunku do całkowitej zawartości metali (<det. – poniżej gra-
nicy oznaczalności)
Tab. 4. Metal concentrations obtained by using various extractors and percentage share 
as compared to total metal content (<det. – below determination boundary)

Metal

Pr
ób

ka

Roztwór ekstrakcyjny 
0,01M CaCl2 0,02M DTPA 0,1M hCl 0,02M EDTA
mg/
kg % mg/

kg % mg/
kg % mg/

kg %

K
ad

m

r1a 0,12 1,7 2,23 31.7 4,55 64,7 3,66 52,1
r2a 0,13 2,4 2,24 39.9 4,98 88,6 3,66 65,1
Ka 0,12 6,8 0,34 20.0 0,80 47,0 0,65 38,6

r1B 0,04 2,0 0,08 4,4 0,34 18,7 0,30 16,7
r2B 0,10 4,4 0,10 4,2 0,46 19,3 0,34 14,4
KB 0,12 8,6 0,11 7,6 0,33 22,8 0,30 20,7

n
ik

ie
l

r1a 0,13 0,2 4,41 7,4 13,3 22,2 12,6 21,0
r2a 0,12 0,2 4,93 9,5 16,7 32,0 16,2 31,0
Ka 0,01 0,1 1,28 10,1 4,28 33,6 3,57 28,1

r1B <det <det 0,23 1,8 2,35 18,2 1,36 10,6
r2B 0,01 0,1 0,31 1,4 2,60 11,7 1,64 7,4
KB 0,08 0,9 0,44 4,8 1,97 21,5 1,54 16,8

c
hr

om

r1a 0,23 0,3 <det <det 1,36 1,7 0,77 1,0
r2a <det <det <det <det 4,92 7,2 0,87 1,3
Ka <det <det <det <det 0,60 6,8 0,29 3,3

r1B 0,06 1,1 <det <det 0,64 11,1 0,46 7,9
r2B <det <det <det <det 0,62 3,0 0,65 3,2
KB <det <det <det <det 0,24 4,5 0,10 1,9

M
ie

dź

r1a 0,57 0,4 43,5 33,6 60,1 46,4 71,7 55,4
r2a 0,51 0,5 53,7 50,7 65,6 61,9 81,5 77,0
Ka 0,22 1,5 2,30 15,2 4,36 28,9 5,68 37,6

r1B 0,42 7,4 0,40 7,0 1,21 21,2 1,29 22,6
r2B 0,30 0,9 0,64 2,0 1,17 3,5 1,48 4,5
KB 0,26 2,9 1,07 12,2 3,07 35,0 2,84 32,4

o
łó

w

r1a 0,49 0,2 18,9 7,8 33,9 14,0 92,0 38,0
r2a 0,39 0,2 14,1 8,3 25,4 15,0 84,1 49,6
Ka 0,41 0,9 5,36 12,1 14,9 33,6 18,6 42,0

r1B 0,46 1,9 0,63 2,5 4,54 18,5 3,39 13,9
r2B 0,78 1,3 1,07 1,8 4,72 8,0 4,01 6,8
KB 0,91 3,5 0,76 3,0 3,29 12,7 3,48 13,5
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z  wynikami tego testu dla gleb zanieczyszczonej doliny rzeki Kilmastulla 
( irlandia) (aslibekian, Moles, 2003). inaczej przebiegało uwolnienie kadmu 
przy użyciu chlorku wapnia (cacl2) – wyższa efektywność ekstrakcji odpowia-
da próbkom z terenu dawniej zalewanego. 

zastosowanie trzech typów ekstrahentów w przypadku niklu wykazało stę-
żenia od poniżej poziomu granicy oznaczalności (r1B – cacl2) do ponad 16 
mg/kg (r2a – hcl, edta). najbardziej efektywnym ekstrahentem okazał się 
edta i hcl uwalniając ponad 30% niklu zawartego w próbce. Metal ten łatwiej 
uwalniał się z próbek osadów położonych na terenach obecnie zalewanych. 

chrom bardzo trudno ekstrahował się przy użyciu zastosowanych ekstra-
hentów. Świadczy to o  bardzo niskiej dostępności tego pierwiastka, pomimo 
dość znacznej zawartości całkowitej. dla hcl maksymalna skuteczność wynio-
sła 11,1% (r1B), a dla edta 7,9% (r1B). W znacznej ilości próbek ekstraho-
wanych przy pomocy cacl2 i  dtpa stężenia chromu były poniżej granicy 
oznaczalności. niski stopień ekstrakcji chromu potwierdzają badania gleb rów-
nin zalewowych renu i Mezy w holandii (schroeder i  in., 2005).

stężenia ołowiu, które oznaczono w  ekstraktach, wynosiły od dziesiątych 
części mg/kg (cacl2) do ponad 90 mg/kg (edta). najwyższe stężenia oraz 
najwyższą efektywność ekstrakcji (około 50%) osiągnięto dla edta. podobne 

c
yn

k

r1a 5,05 0,5 188 18,7 425 42,2 300 29,8
r2a 3,09 0,4 227 30,9 529 72,0 378 51,4
Ka 1,65 1,4 44,6 37,0 72,1 59,9 59,7 49,5

r1B 0,53 2,2 0,69 2,9 3,79 16,0 1,61 6,8
r2B 0,43 0,2 0,54 0,3 3,30 1,5 1,43 0,6
KB 0,92 2,3 3,17 7,3 10,0 24,5 6,59 16,1

M
an

ga
n

r1a 3,71 0,2 80,0 4,0 327 16,0 638 32,0
r2a 0,48 0,02 34,1 2,8 398 33,0 471 39,0
Ka 1,44 0,2 10,7 1,7 231 36,0 102 16,0

r1B <det <det 3,74 3,4 93,7 85,0 43,4 39,0
r2B <det <det 4,78 1,5 86,4 27,0 50,2 16,0
KB 2,78 0,9 7,95 2,7 48,4 17,0 92,3 31,0

Że
la

zo

r1a 0,70 0,001 274 0,5 779 1,5 949 1,9
r2a 0,38 0,001 288 0,8 579 1,6 989 2,8
Ka 0,90 0,01 252 3,2 272 3,5 711 9,1

r1B 0,23 0,003 33,4 0,4 296 3,7 165 2,1
r2B 0,28 0,002 38,3 0,3 130 1,0 205 1,6
KB 0,54 0,01 30,1 0,6 126 2,4 93,9 1,8
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wyniki badań uzyskano w dolinie rzeki Kilmastulla w irlandii (aslibekian, Mo-
les, 2003). nieco słabszym ekstrahentem dla ołowiu okazał się hcl uwalniając 
maksymalnie około 34% całkowitej zawartości ołowiu (Ka). W przypadku eks-
trakcji ołowiu również zaobserwowano większą efektywność dla gleb aktualnie 
zalewanych (z wyjątkiem użycia cacl2). 

Wyjątkowo wysokie stężenia miedzi uzyskano podczas ekstrakcji edta, 
dtpa i hcl. W próbkach osadu ze stanowisk r2a oznaczono najwyższe stę-
żenia tego metalu (81,5 mg/kg), a jego ilość, jaką udało się ekstrahować wyno-
siła maksymalnie 61,9% (hcl) oraz 77,0% (edta). W  przypadku ekstrakcji 
ołowiu i miedzi stwierdzono wysokie różnice w stężeniach uzyskanych dla te-
renów aktualnie zalewanych i  dawniej zalewanych. ta prawidłowość dotyczy 
dtpa, edta i hcl. 

największe różnice między stężeniami metali ekstrahowanych z  próbek 
gleb terenów zalewanych obecnie a usytuowanych za wałem przeciwpowodzio-
wym dotyczą ekstrakcji cynku. stężenia te dla odpowiednich stanowisk różni-
ły się kilkaset razy (np. r2a i  r2B – 529 i  3,30 mg/kg) dla ekstrakcji hcl, 
podobnie dla ekstrakcji edta (np. r2a i r2B – 378 i 1,43 mg/kg). najwyższą 
skuteczność ekstrakcji cynku stwierdzono dla hcl (maksymalnie 72%) oraz 
edta (maksymalnie 51,4%). 

Żelazo, podobnie jak chrom, trudno ekstrahowało się przy użyciu testowa-
nych ekstrahentów. stężenia uwolnionego metalu wynosiły od 0,23 do 989 mg/
kg. Wyjątek stanowiła próbka Ka dla której ekstrakcja edta spowodowało 
uwolnienie 9,1% całkowitej ilości tego metalu. 

stężenia manganu przyjmowały wartości od poniżej wartości oznaczalności 
do 638 mg/kg. najwyższą skuteczność ekstrakcji manganu stwierdzono dla hcl 
(maksymalnie 85%) oraz edta (maksymalnie 39,0%). 

W próbkach gleb pobranych na obecnym obszarze zalewowym (r1a, r2a), 
według klasyfikacji gleb w oparciu o wyniki ekstrakcji edta (aslibekian, Mo-
les, 2003), wartości progowe niektórych metali (wynoszące, dla cd – 0,8 mg/
kg, pb – 25 mg/kg, zn – 20 mg/kg) zostały wielokrotnie przekroczone. 

Warto zaznaczyć, że najwyższa efektywność ekstrakcji roztworami hcl, 
edta i dtpa odpowiada osadom z obecnego terenu zalewowego. ich okres 
deponowania był krótszy, co może się wiązać z  formami metali łatwiejszymi 
do uwolnienia w porównaniu z osadami deponowanymi dłużej. odwrotną ten-
dencję zaobserwowano jednak w  przypadku cacl2. formy metali (oprócz ni 
i  Mn) występujące w  osadach starszych, rzadko zalewanych, okazały się na 
badanym terenie bardziej dostępne aniżeli w  osadach, gdzie często stagnują 
wody powodziowe (obecny obszar zalewowy). podobną zależność zaobserwo-
wano badając dostępność metali w dolinie rzek amer, renu i dommel (Bleeker, 
van Gestel, 2007; schipper i in., 2008; van Gestel, 2008). Badania przeprowa-
dzone w  dolinie środkowej Wisły (Gąsior, paśko, 2007) na terenach o  różnej 
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długości stagnowania wód powodziowych wykazały podobną prawidłowość – 
gleby poza zasięgiem powodzi i  te, na których woda utrzymywała się krócej, 
zawierały mniejszą ilość metali rozpuszczalnych w 0,01M hcl. 

przyjmuje się, że formy metali uwalniane w czasie ekstrakcji cacl2 odpo-
wiadają niewielkim zmianom warunków środowiskowych, dlatego zdolność do 
ekstrakcji roztworem cacl2 jest miarą aktualnej dostępności metali. natomiast 
formy uruchamiane w  przypadku wyraźnych zmian parametrów środowiska, 
jak odczyn czy wartość potencjału redoks, odpowiadają stężeniom metali uzy-
skanych podczas ekstrakcji hcl i  związkami kompleksującymi. są to formy 
metali potencjalnie dostępne, stąd najwyższe ich ilości w ekstraktach. niepo-
kojącym faktem jest, że spośród badanych metali najbardziej biodostępny oka-
zał się niebezpieczny kadm, ekstrahowany cacl2 w zakresie 1,7–8,6% całkowi-
tej zawartości. Wysoką biodostępność kadmu potwierdzają też inne badania 
(Bleeker, van Gestel, 2007). 

wnIoSkI

• Wstępne badania zanieczyszczenia osadów równi zalewowych metalami 
ciężkimi lubuskiego przełomu odry wykonane w  aspekcie ich dostępności 
wykazały znaczne stężenia kadmu, miedzi, ołowiu i  cynku. Wysokie stężenia 
form dostępnych uzyskanych poprzez ekstrakcję odpowiednimi ekstrahentami 
przekraczały kilkukrotnie wartości dopuszczalne dla zawartości całkowitej. 

• W przypadku ekstrakcji miedzi, ołowiu, manganu, żelaza najskuteczniej-
szym ekstrahentem były kolejno, 0,02M edta; 0,1M hcl; 0,005M dtpa; 
0,01M cacl2. W przypadku ekstrakcji kadmu, cynku, niklu i  chromu najsku-
teczniejszym odczynnikiem ekstrahującym były kolejno, 0,1M hcl; 0,02M 
edta; 0,005 dtpa; 0,1cacl2.

• porównując ilości całkowite w próbkach pobranych na obecnym i daw-
nym obszarze zalewowym widać rolę rzeki, jako czynnika niosącego znaczne 
ilości metali ciężkich, a także wpływ czasu zalegania osadów wpływających na 
procesy kształtujące formę i dostępność pierwiastków. 
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