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S t r e s z c z e n i e 

Celem pracy było określenie zasobów metali ciężkich w glebie organicznej pochodzącej z doliny 
górnego biegu rzeki Liwiec oraz ich aktualnego i potencjalnego zagrożenia dla środowiska na pod-
stawie analizy sekwencyjnej metali i węgla organicznego. 

Przeprowadzono sekwencyjną ekstrakcję i wydzielono następujące frakcje operacyjne metali: 
rozpuszczalna w wodzie (H2O); wymienna (1 mol KNO3·dm–3); metale związane kompleksowe 
z substancjami humusowymi, z podziałem na kwasy fulwowe i huminowe (0,1 mol Na4P2O7·dm–3); 
metale mocniej związane przez substancje humusowe, z podziałem na kwasy fulwowe i huminowe 
(0,1 mol NaOH·dm–3); metale silnie związane z organiczną i mineralną fazą stałą gleby (4 mol HNO3 
·dm–3); rezydualna (woda królewska). W uzyskanych roztworach oznaczono zawartość węgla (meto-
dą oksydacyjno-miareczkową) oraz zawartość wybranych metali (Fe, Ni, Mn, Cr, Pb, Zn – za pomocą 
ICP-AES). 

W poziomach murszu, w stosunku do torfu badanej gleby torfowo-murszowej, stwierdzono 
mniejszą zawartość materii organicznej i większy jej stopień humifikacji, większą zawartość azotu 
i mniejszą wartość C:N oraz większą akumulację metali ciężkich. Zawartość analizowanych metali 
ciężkich uznano za „naturalną” dla gleb organicznych. Analizą sekwencyjną wykazano, że najwięk-
sze ilości metali ciężkich w badanej glebie organicznej występują we frakcji związków komplekso-
wych z substancjami humusowymi (F3) oraz silnie związanych z organiczną i mineralną fazą stałą 
gleby (F5); w przypadku chromu we frakcji rezydualnej.  
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WSTĘP 

Gleba, w stosunku do pozostałych elementów środowiska, jest uznawana za 
najważniejszy ośrodek akumulacji metali ciężkich ze źródeł naturalnych (skały 
macierzyste i procesy glebotwórcze) i antropogenicznych (przemysł, energetyka, 
komunikacja, środki ochrony roślin, nawozy, odpady komunalne) [KABATA-PEN-
DIAS, PENDIAS 1999; KALEMBASA i in. 2006a; SMIEJA-KRÓL i in. 2010; SMITH i in. 
2005]. Nasilanie się zjawisk naruszających naturalny obieg pierwiastków ślado-
wych: gleba – roślina – zwierzę – człowiek, powoduje konieczność prowadzenia 
badań monitoringowych jakości gleb. Lokalnie stwierdza się znaczne nagromadze-
nie metali ciężkich w poziomach glebowych (solum), w stosunku do tła geoche-
micznego (skały macierzystej), co może być niekorzystne dla prawidłowego funk-
cjonowania ekosystemów, w tym łąkowych [KABATA-PENDIAS, PENDIAS 1999; 
SMITH i in. 2005]. W badaniach gleb organicznych ważnym zagadnieniem wydaje 
się być określenie stref (poziomów genetycznych) depozycji metali ciężkich oraz 
warunków i możliwości ich przemieszczania w profilu glebowym, w aspekcie ich 
biogeochemii i potencjalnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Na te pro-
blemy próbują odpowiedzieć badacze zajmujący się formami występowania metali 
ciężkich w glebach.  

Konieczne odwodnienie gleb organicznych do ich rolniczego użytkowania, 
przerywa fazę akumulacji i przyczynia się do ich degradacji. Powstające w fazie 
decesji warstwy murszu charakteryzują się daleko posuniętą diagenezą fizycznych, 
fizykochemicznych i chemicznych właściwości, w stosunku do utworu macierzy-
stego [KALEMBASA i in. 2006b; OKRUSZKO 1993]. Z jednej strony sam proces 
murszenia powoduje koncentrację metali ciężkich w powstającym murszu – z dru-
giej, poziomy te, jako stropowa część profilu, w największym stopniu są narażone 
na antropogeniczne (rolnicze i pozarolnicze) źródła zanieczyszczeń [KALEMBASA 

i in. 2006b; TURBIAK, MIATKOWSKI 2004].  
Badania nad formami występowania metali w glebach organicznych nie zaw-

sze są w pełni zorientowane na główny składnik fazy stałej tych gleb – materię or-
ganiczną. W glebach organicznych, które są mieszaniną wielu związków organicz-
nych o różnej genezie i różnym stopniu przetworzenia, wykonywanie analizy spe-
cjacyjnej metali ciężkich w połączeniu z węglem organicznym może wnieść nową 
wiedzę w zrozumienie funkcjonowania tych ważnych elementów środowiska natu-
ralnego, a jednocześnie obszarów działalności rolniczej.  

Celem pracy było określenie zasobów metali ciężkich w glebie organicznej po-
chodzącej z doliny górnego biegu rzeki Liwiec oraz ich aktualnego i potencjalnego 
zagrożenia dla środowiska, na podstawie analizy sekwencyjnej metali i węgla or-
ganicznego. 
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Badania glebowe prowadzono na kompleksie trwałych użytków zielonych 
średnich (2z), w dolinie górnego biegu rzeki Liwiec, na Wysoczyźnie Siedleckiej 
w miejscowości Krzymosze (gmina Mordy). Badaniami objęto profil gleby orga-
nicznej saprowo-murszowej, średnio zmurszałej, wytworzonej z torfu olesowego, 
zakumulowanego na pyle ilastym, z soligeniczno-fluwiogenicznym typem zasilania 
w wodę; według WRB Sapric Histosol. Wybrana do badań gleba była zlokalizo-
wana na pierwszym tarasie zalewowym, 75 m od koryta rzeki (N: 52°10'33", E: 
22°28'56"), na terenie zmeliorowanym, o charakterystycznej dla gleb badanego 
terenu budowie morfologicznej [MARCINEK, KOMISAREK 2011]: M1 (0–10 cm)  
poziom darniowy, drobne ziarna murszu silnie przerośnięte korzeniami roślinności 
łąkowej; M2 (10–25 cm)  poziom murszowy, zbudowany z luźnie ułożonego 
murszu o strukturze ziarnistej; Oa (25–35 cm)  torf olesowy, wilgotny, mozaiko-
wy, dobrze rozłożony (H7 w skali van Posta), z widocznymi kawałkami drewna; 
Oam (35–55 cm)  torf zamulony, silnie wilgotny o strukturze zbliżonej do galare-
towatej z drobnymi kawałkami drewna; Cg (55–100 cm)  podłoże mineralne ogle-
jone, zbudowane z pyłu ilastego pochodzenia wodnego, z zaciekowymi wytrące-
niami żelazistymi, z widocznymi śladami po korzeniach roślin, z zaznaczoną aku-
mulacją węglanów. 

W pobranym materiale glebowym oznaczono podstawowe właściwości meto-
dami zalecanymi dla gleb organicznych [SAPEK, SAPEK 1997]. Zwartość węgla 
ogółem (TC) i azotu (TN) oznaczono autoanalizatorem analizy elementarnej, z de-
tektorem przewodności cieplnej (TCD) i acetanilidem jako materiałem wzorco-
wym. W materiale glebowym poziomów organicznych przeprowadzono sekwen-
cyjną ekstrakcję, na podstawie metody podanej w pracy HE i in. [1995], zalecanej 
do próbek o dużej zawartości węgla organicznego. Zastosowana procedura eks-
trakcyjna umożliwiła wydzielenie sześciu frakcji operacyjnych węgla i metali oraz 
rozdzielenie substancji humusowych na frakcję kwasów fulwowych i huminowych 
(tab. 1). 

Ekstrakcji dokonywano w polipropylenowych kolbach wirówkowych ma mie-
szadle typu shaker (stosunek masy próbki gleby do roztworu ekstrakcyjnego wyno-
sił 1:10) przez 24 h. Klarowność roztworów uzyskiwano przez 30-minutowe wiro-
wanie (12 000 obr.·min–1) oraz sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Na etapie 
ekstrakcji substancji humusowych, przed wirowaniem, dodawano siarczan (VI) 
potasu w celu flokulacji koloidów. Odmierzoną część ekstraktu substancji humu-
sowych (Na4P2O7 i NaOH) zakwaszano 3 mol H2SO4·dm–3, do strącenia frakcji 
kwasów huminowych (pH = 1,5) – skuteczność rozdziału kwasów huminowych od 
fulwowych zwiększono poprzez wirowanie.  

W uzyskanych ekstraktach oznaczono zawartość węgla organicznego metodą 
oksydacyjno-miareczkową [KALEMBASA 1991]. Zawartość węgla we frakcji rezy-
dualnej obliczono z różnicy (w stosunku do całkowitej zawartości tego pierwiastka); 
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Tabela 1. Frakcje węgla organicznego i metali ciężkich 

Table 1. Fractions of organic carbon and heavy metals 

Symbol frakcji 
Fraction’s symbol

Operacyjnie zdefiniowane frakcje 
Operationally defined fractions 

Odczynnik ekstrakcyjny 
Extractant 

F1 
rozpuszczalna w wodzie 
water soluble  

woda dejonizowana 
deionized water 
H2O 

F2 

frakcja związana wymiennie siłami elektrostatycz-
nymi z fazą stałą gleby 
exchangeable fraction bound by electrostatic forces 
with the soil solid phase 

azotan (V) potasu 
potassium nitrate 
1 mol KNO3·dm–3 

F3, F3KF, F3KH 

metale w związkach kompleksowych z substan-
cjami humusowymi, z podziałem na kwasy fulwo-
we i huminowe 
metals complexed with humic substances divided 
into fulvic and humic acid complexes 

difosforan (V) tetrasodu 
tetrasodium diphosphate  
0,1 mol Na4P2O7·dm–3 

F4, F4KF, F4KH 

metale mocniej związane przez substancje humu-
sowe, z podziałem na kwasy fulwowe i huminowe 
metals more strongly bound by humic substances 
divided into fulvic and humic acid fractions 

wodorotlenek sodu 
sodium hydroxide 
0,1 mol NaOH·dm–3 

F5 

metale silnie związane z organiczną i mineralną 
fazą stałą gleby 
metals strongly bound with organic and mineral 
soil solid phase 

kwas azotowy (V) 
nitric acid 
4 mol HNO3·dm–3 

F6 
rezydualna – pozostałość po ekstrakcji 
residual fraction – the residue after extraction 

woda królewska   aqua regia 
HCl : HNO3, v/v =3/1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: HE i in. [1995]. 

Source: own studies acc. to HE et al. [1995]. 

zawartość węgla kwasów huminowych obliczano z różnicy między ilością danego 
pierwiastka w ekstrakcie (F3 i F4), a ilością w roztworze frakcji kwasów fulwo-
wych. Zawartość metali w roztworach oznaczono za pomocą atomowego spektro-
metru emisyjnego z indukcyjnie wzbudzoną plazmą (ICP-AES), po mineralizacji 
roztworów w HNO3 i roztworze H2O2. Zawartość metali we frakcji kwasów humi-
nowych obliczono analogicznie jak w przypadku węgla.  

Zastosowaną procedurę ekstrakcyjną zmodyfikowano na potrzeby oznaczeń 
zawartości węgla w uzyskanych roztworach metodą oksydacyjno-miareczkową. 
W oryginalnych zaleceniach do układu ekstrakcyjnego wraz z odczynnikami 
wprowadza się duże ilości jonów chlorkowych (roztwór KCl z frakcją wymienną, 
roztwór HCl do strącania kwasów huminowych oraz KCl do flokulacji koloidów). 
Zawartość anionów chlorkowych w oznaczanej próbce powoduje zawyżenie wyni-
ków zawartości węgla, lub niemożność jego oznaczenia, ze względu na redukcję 
jonów Cr6+ (przez Cl–) w roztworze utleniającym (z K2Cr2O7) podczas mineraliza-
cji [DZIADOWIEC, GONET 1999; KALEMBASA 1991].  
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OMÓWIENIE I DYSKUSJA WYNIKÓW 

W badanej glebie torfowo-murszowej stwierdzono modyfikujący wpływ proce-
su murszenia na jej właściwości (tab. 2). W poziomach murszowych nastąpiło 
zmniejszenie zawartości węgla (mineralizacja materii organicznej), zwiększenie 
zawartości azotu, co oznacza zawężenie stosunku wartości C:N. Zmiany te są ty-
powe dla utworów organicznych w fazie decesji [KALEMBASA, BECHER 2008; 
2009; OKRUSZKO 1993; PIAŚCIK, GOTKIEWICZ 2004]. Mniejszą zawartość węgla 
i azotu oraz większą popiołu surowego w najniżej położonym poziomie organicz-
nym Oam, prawdopodobnie należy powiązać z aluwialną sedymentacją części mi-
neralnych w początkowej fazie ewolucji gleby (akumulacji torfu). Wartość C:N 
poniżej 20 prawdopodobnie wskazuje na dobre warunki do mineralizacji materii 
organicznej, a tym samym dużą aktywność biologiczną w poziomach organicz-
nych. Na podstawie pomiaru wartości pH stwierdzono zmniejszające się wraz 
z głębokością zakwaszenie badanej gleby, od odczynu kwaśnego w poziomach 
murszowych i lekko kwaśnego w torfowych do zasadowego w podłożu mineral-
nym. 

Tabela 2. Wybrane właściwości badanej gleby torfowo-murszowej 

Table 2. Some properties of studied peat-muck soil 

Poziom genetyczny 
Genetic horizon 

pHKCl 
Popiół surowy   Crude ash TC TN 

TC:TN 
% 

M1 5,21 23,2 33,0 3,11 10,6 
M2 5,48 15,9 37,9 3,02 12,5 
Oa 5,80 13,5 38,9 2,62 14,8 
Oam 6,13 48,7 23,2 1,61 14,4 
Cg 7,27 96,9     1,17 0,10 11,7 

Objaśnienia: TC – węgiel całkowity; TN – azot całkowity. 

Explanations: TC – total carbon; TN – total nitrogen. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

Skład frakcyjny materii organicznej przedstawiono jako udział (%) węgla po-
szczególnych frakcji w całkowitej jego zawartości w poziomach genetycznych ba-
danej gleby (tab. 3). W toku analizy sekwencyjnej, z użyciem zastosowanych od-
czynników ekstrakcyjnych wydzielono mniej niż połowę ogólnych zasobów węgla. 
Na podstawie średniego udziału węgla wyróżnione frakcje można ułożyć w szereg 
zwiększającego się w nich udziału pierwiastka: F2 < F1 < F5 < F4 < F3 < F6. Wę-
giel związków organicznych, dający się wydzielić za pomocą H2O i KNO3 (F1 
i F2), prawdopodobnie stanowi pulę rozpuszczalnego węgla organicznego. Frakcje 
te są reprezentowane przez prostsze związki organiczne, niskocząsteczkowe, naj-
bardziej labilne w glebie i podatne na mineralizację [STEVENSON 1982].  Wyraźnie  
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Tabela 3. Udział frakcji (%) węgla w jego całkowitej zawartości w glebie 

Table 3. Percent contribution of carbon fractions in its total content  

Poziom 
genetyczny 

Genetic horizon 

Wyekstrahowany węgiel organiczny 
Extracted organic carbon 

F6 
pozostałość  

poekstrakcyjna  
residue 

F1 
(H2O) 

F2 
(KNO3) 

F3 
(Na4P2O7) 

F4 
(NaOH) 

F5 
(HNO3) 

M1 1,31 0,47 23,9 12,3 5,19 56,8 
M2 0,64 0,40 24,1 16,1 2,28 56,5 
Oa 0,86 0,30 15,6 13,0 3,47 66,8 
Oam 0,34 0,14 24,5 17,0 4,02 54,0 
Średnia   Mean 0,79 0,33 22,0 14,6 3,74 58,5 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

więcej tych frakcji stwierdzono w wierzchnim poziomie murszowym, zwłaszcza 
we frakcji wodnorozpuszczalnej (F1). 

Udział węgla substancji humusowych (F3 i F4) charakteryzował się profilową 
zmiennością, związaną ze stopniem humifikacji materii organicznej badanej gleby 
(tab. 4). Większa skuteczność ekstrakcji odczynnikami, wydzielającymi substancje 
humusowe w poziomach murszowych (zwłaszcza M2), może świadczyć o więk-
szym udziale substancji próchniczych w glebowej materii organicznej, w stosunku 
do poziomu Oa. We wszystkich poziomach genetycznych więcej węgla wydzielo-
no za pomocą ekstrakcji roztworem Na4P2O7, co sugeruje przewagę w badanych 
glebach związków próchnicznych wolnych i luźniej związanych z fazą stałą gleby. 
W obydwu frakcjach (F3 i F4) i wszystkich poziomach genetycznych stwierdzono 
 

Tabela 4. Udział węgla substancji humusowych (%) oraz stosunki ilościowe frakcji kwasów humi-
nowych i fulwowych  

Table 4. Percent contribution of carbon from humic substances and humic to fulvic acids ratios  

Poziom 
genetyczny 

Genetic  
horizon 

C substancji  
humusowych 
C from humic  

substances  
F3 + F4 

C wydzielony Na4P2O7 
C extract with Na4P2O7 

C wydzielony NaOH 
C extract with NaOH 

CKH:CKF 

łącznie dla  
substancji  

humusowych 
combined for  

humic substances 

CKF CKH CKH:CKF CKF CKH CKH:CKF

M1 36,2 27,8 72,2 2,59 24,3 75,7 3,12 2,76 
M2 40,2 13,1 86,9 6,63 15,8 84,2 5,34 6,05 
Oa 28,6 20,5 79,5 3,87 14,0 86,0 6,12 4,69 
Oam 41,5 7,07 92,9 13,1 14,4 85,6 5,95 8,93 
Średnia  Mean 36,6 17,1 82,9 6,55 17,1 82,9 5,13 5,61 

Objaśnienia: CKF – węgiel kwasów fulwowych; CKH – węgiel kwasów huminowych. 

Explanations: CKF – carbon from fulvic acids; CKH – carbon from humic acids. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 
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wyraźną dominację frakcji kwasów huminowych, przy czym bardziej dynamiczne 
zmiany między kwasami fulwowymi i huminowymi zanotowano w F3. Najwęższy 
stosunek węgla kwasów huminowych do fulwowych CKH:CKF stwierdzono w po-
ziomie M1, co wskazuje na intensywniejsze procesy przemian materii organicznej 
w tym poziomie. Większa ilość substancji humusowych, a zwłaszcza frakcji kwa-
sów fulwowych jest charakterystyczna dla poziomów gleb organicznych objętych 
procesem murszenia i początkowych etapów procesów wtórnej humifikacji w gle-
bach organicznych [KALEMBASA, BECHER 2010; SAPEK i in. 1991, SAPEK, SAPEK 

1993].  
W glebach organicznych, objętych w przeszłości intensywną akumulacją 

szczątków organicznych w procesie bagiennym, węgiel w poekstrakcyjnej pozosta-
łości należy zaliczyć raczej do niezhumifikowanej materii organicznej, niż do hu-
min. W glebach tych brak jest mineralnej frakcji ilastej – czynnika „stabilizujące-
go” substancje humusowe w glebach, przez tworzenie trwałych połączeń ilasto- 
-próchnicznych (argilaty). 

Stwierdzona zawartość metali ciężkich (tab. 5) wskazuje, że badana gleba nie 
jest zanieczyszczona, tj. charakteryzuje się naturalną zawartością metali ciężkich 
(z dużą zawartością materii organicznej w glebie – stopień 0) [KABATA-PENDIAS 

i in. 1995]. Wartości te nie przekraczają także obowiązujących w Polsce standar-
dów jakości dla wierzchnich warstw gruntów [Rozporządzenie MŚ… 2002]. Wy-
niki badań zawartości metali ciężkich badanej gleby z doliny Liwca są zbliżone do 
średnich wartości podanych przez BOROWCA i URBANA [1995] dla 56 torfowisk 
Lubelszczyzny.  

W badanej glebie najważniejsza strefa akumulacji metali występuje w pozio-
mach murszowych, gdzie stwierdzono, w stosunku do poziomów torfowych, wy-
raźnie więcej badanych metali (zwłaszcza Pb, Zn Ni i Cr, w mniejszym stopniu Mn 
i Fe). Warstwy murszu, jako stropowe części gleb torfowo-murszowych, są w naj-
większym stopniu narażone na antropogeniczne źródła zanieczyszczeń. Niewielki 
wpływ potencjalnych emitorów metali ciężkich na badanym terenie, wskazuje na 
nieznaczne zanieczyszczenie nimi gleb. Ocena działalności rolniczej na akumula-
cję badanych metali ciężkich w dolinie Liwca jest trudna do określenia. Zdaniem 
TURBIAKA i MIATKOWSKIEGO [2004] wzbogacenie warstw powierzchniowych 
gleb torfowo-murszowych w pierwiastki śladowe wynika głównie z ich rolniczego 
użytkowania, a także uwalniania się ich w procesie mineralizacji materii organicz-
nej. Można przypuszczać, że użytkowanie rolnicze badanych gleb, poprzez wpływ 
na intensyfikację procesów murszenia, mogło w sposób pośredni przyczynić się do 
nieco większej akumulacji metali w warstwach murszu. Przyczyną wzbogacenia 
w omawiane metale może być także wytrącenie ich w strefie aeracji, najczęściej 
wraz z konkrecjami żelazistymi, co w glebach o intensywnym wznoszeniu się wo-
dy kapilarnej potwierdziło wielu autorów [CZERWIŃSKI, KWASOWSKI 2001; KA-

LEMBASA i in. 2001].  
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Tabela 5. Zawartość całkowita oraz udział frakcji metali ciężkich 

Table 5. The total content and share of some heavy metal fractions 

Metal, poziom genetyczny 
Metal, genetic horison 

Zawartość1)

Content1) 
Udział frakcji, %   Fraction, % 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Fe  
M1 
M2 
Oa 
Oam 
Średnia   Mean  

g·kg–1 
22,4 
20,2 
16,6 
20,7 
20,0 

 
0,09 
0,11 
0,11 
0,09 
0,10

 
0,10 
0,09 
0,10 
0,03 
0,08

 
48,3 
43,0 
25,5 
23,8 
35,2

 
2,09 
2,57 
5,24 
2,04 
2,99

 
43,4 
48,3 
53,3 
51,5 
49,1 

 
6,08 
5,95 
15,7 
22,5 
12,6 

Ni  
M1 
M2 
Oa 
Oam 
Średnia   Mean 

mg·kg–1

20,0 
15,9 
11,0 
9,10 
14,0 

 
1,03 
1,03 
1,26 
0,30 
0,91

 
0,98 
0,27 
0,38 
0,78 
0,60

 
43,2 
44,6 
30,5 
29,9 
37,1

 
12,0 
9,54 
20,2 
16,6 
14,6

 
19,4 
24,5 
31,3 
29,2 
26,1 

 
23,4 
20,1 
16,3 
23,3 
20,8 

Mn  
M1 
M2 
Oa 
Oam 
Średnia   Mean 

g·kg–1 
0,332 
0,266 
0,224 
0,215 
0,259

 
0,39 
0,26 
0,34 
0,14 
0,28

 
7,69 
6,27 
5,19 
3,68 
5,71

 
25,5 
23,0 
25,6 
40,8 
28,7

 
2,23 
2,15 
5,05 
2,12 
2,89

 
60,9 
64,2 
51,4 
44,1 
55,2 

 
3,32 
4,13 
12,4 
9,13 
7,25 

Cr  
M1 
M2 
Oa 
Oam 
Średnia   Mean 

mg·kg–1

20,3 
17,0 
10,4 
3,80 
12,9 

 
1,90 
1,54 
1,3 

0,79 
1,38 

 
0,17 
0,82 
2,73 
1,57 
1,32

 
9,55 
3,62 
3,00 
6,93 
5,78

 
0,19 
0,32 
0,33 
0,10 
0,24

 
5,75 
3,15 
3,29 
8,19 
5,10 

 
82,4 
90,5 
89,4 
82,4 
86,2 

Pb  
M1 
M2 
Oa 
Oam 
Średnia   Mean  

mg·kg–1

15,7 
12,6 
5,20 
4,00 
9,38 

 
0,27 
0,15 
0,22 
1,47 
0,53

 
0,60 
0,96 
2,90 
3,55 
2,00

 
36,2 
29,7 
15,4 

13,27 
23,6

 
5,00 
6,11 
8,08 
10,6 
7,45

 
54,7 
59,2 
67,9 
63,6 
61,4 

 
3,22 
3,86 
5,46 
7,56 
5,03 

Zn  
M1 
M2 
Oa 
Oam 
Średnia   Mean 

mg·kg–1

39,9 
31,6 
12,9 
7,67 
23,0 

 
4,77 
5,78 
7,04 
6,79 
6,10

 
2,50 
5,17 
5,88 
6,60 
5,04

 
40,7 
29,9 
21,0 
17,6 
27,3

 
0,26 
0,55 
0,57 
0,63 
0,50

 
31,9 
27,1 
33,2 
34,7 
31,7 

 
19,9 
31,5 
32,3 
33,8 
29,4 

1) Po zsumowaniu zawartości w wydzielonych frakcjach. 
1) After summing up the contents in separated fractions. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

W wyniku zastosowana wybranej procedury ekstrakcyjnej oznaczono zawar-
tość metali w formach potencjalnie bioprzyswajalnych i labilnych oraz w różnym 
stopniu związanych z fazą stałą badanej gleby torfowo-murszowej. Sekwencyjne 
zastosowanie odczynników ekstrakcyjnych o zwiększającej się zdolności wydzie-
lania związków zawierających węgiel i metale ciężkie (H2O → KNO3 → Na4P2O7 
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→ NaOH → HNO3 → woda królewska), umożliwia ułożenie wydzielonych frakcji 
metali, świadczących o zagrożeniu dla środowiska (fitoprzyswajalność, mobil-
ność), w następujący szereg: F1 > F2 > F3 > F4 > F5 > F6. 

Stwierdzono znaczną zmienność form występowania badanych pierwiastków 
(tab. 5). Zmniejszający się udział (średni dla badanych poziomów genetycznych) 
badanych metali w wyróżnionych frakcjach przedstawia się następująco: dla Fe: F5 
> F3 > F6 > F4 > F1 > F2; dla Ni: F3 > F5 > F6 > F4 > F1 > F2; dla Mn: F5 > F3 > 
F6 > F2 > F4 > F1; dla Cr: F6 > F3 > F5 > F1 > F2 > F4; dla Pb: F5 > F3 > F4 > 
F6 > F2 > F1; dla Zn: F5 > F6 > F3 > F1> F2 >F4. 

Ważnym zagadnieniem wydaje się być specjacja metali ciężkich w rizosferze, 
którą w badanych glebach stanowi poziom objęty procesem murszenia (zwłaszcza 
M1), gdzie stwierdzono największą zawartość tych pierwiastków. Szczególnego 
znaczenia nabiera frakcja wodnorozpuszczalna (F1) (najprawdopodobniej bioprzy-
swajalna), wymienna (F2) (z potencjalną możliwością desorpcji do roztworu gle-
bowego), oraz metali w związkach kompleksowych (F3) (frakcja relatywnie naj-
bardziej labilna i potencjalnie bioprzyswajalna) [HSU, LO 2001]. 

W przypadku żelaza największy udział stwierdzono we frakcji stanowiącej 
kompleksowe połączenia z substancjami humusowymi (F3) oraz frakcji reprezen-
tującej formy metali silnie związane z fazą stałą (F5). Odwrotnie do stopnia humi-
fikacji, ilościowe znaczenie F3 zmniejszało się wraz z głębokością, a zwiększało 
F5 i frakcji rezydualnej (F6). Podobne zależności zaobserwowano w przypadku 
specjacji niklu, przy czym mniejsze znaczenie (w stosunku do Fe) miało połączenie 
z frakcją F3 i F5, a większe z F6 i F4. Największy udział manganu zanotowano 
w F5 (z tendencją malejącą wraz z głębokością) oraz nieco mniejszy w F3. Na 
uwagę zasługuje duży udział, największy z badanych pierwiastków, frakcji wy-
miennej manganu. Specjacja chromu odróżniała się od pozostałych badanych meta-
li zdecydowanie największym udziałem frakcji rezydualnej (średnio 86,2%). Spo-
śród pozostałych frakcji podobny udział i zmienność profilową Cr stwierdzono we 
frakcji wydzielonej roztworem Na4P2O7 i HNO3. Więcej niż połowę ogólnych za-
sobów ołowiu stwierdzono we frakcji silnie związanej z fazą stałą gleby (F5); 
udział tej frakcji zwiększał się wraz z głębokością. Znaczna część ołowiu dała się 
wydzielić we frakcji reprezentującej połączenia kompleksowe z substancją orga-
niczną (F3), zwłaszcza w poziomach murszowych. Największe znaczenie ilościo-
we w specjacji cynku (o podobnym udziale w całkowitej zawartości pierwiastka) 
miały frakcje F3, F5 i F6. Znacznie większy udział Zn w stosunku do pozostałych 
badanych pierwiastków, zanotowano we frakcji wodnorozpuszczalnej (F1) i wy-
miennej (F2).  

W badanej glebie torfowo-murszowej zanotowano zmienną profilowo, a także 
między metalami ciężkimi dystrybucję we frakcjach substancji humusowych (kwa-
sów fulwowych i huminowych) (tab. 6) – zwłaszcza w przypadku frakcji metali, 
w związkach kompleksowych  z substancjami humusowymi (F3). Znacznie więcej 
Cr i Pb,  a także  Ni  stwierdzono  we  frakcji  kwasów  huminowych.  Uogólniając,  
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Tabela 6. Dystrybucja badanych metali ciężkich (%) we frakcji kwasów huminowych i fulwowych 
substancji humusowych  

Table 6. Distribution of heavy metals in fulvic and humic acid fractions of humus substances 

Metal  
poziom genetyczny 

Metal  
genetic horison 

F3  
(Na4P2O7) 

F4 
(NaOH) 

F3KF F3KH F4KF F4KH 

Fe  
M1 
M2 
Oa 
Oam 

 
26,8 
45,8 
52,1 
83,6 

 
73,2 
54,2 
47,9 
16,4 

 
81,4 
80,4 
70,4 
76,6 

 
18,6 
19,6 
29,6 
23,4 

Ni 
M1 
M2 
Oa 
Oam 

 
43,2 
49,9 
32,4 
8,40 

 
56,8 
50,1 
67,6 
91,6 

 
75,0 
44,5 
45,5 
55,1 

 
25,0 
55,5 
54,5 
44,9 

Mn 
M1 
M2 
Oa 
Oam 

 
46,3 
68,3 
66,4 
89,1 

 
53,7 
31,7 
33,6 
10,9 

 
88,3 
89,7 
85,8 
90,8 

 
11,7 
10,3 
14,2 
9,20 

Cr 
M1 
M2 
Oa 
Oam 

 
9,30 
11,5 
10,2 
8,80 

 
90,7 
88,5 
89,8 
91,2 

 
98,0 
65,5 
91,3 
80,4 

 
2,00 
34,5 
8,70 
19,6 

Pb 
M1 
M2 
Oa 
Oam 

 
6,90 
10,2 
31,1 
33,5 

 
93,1 
89,8 
68,9 
66,5 

 
14,2 
1,70 
2,50 
1,90 

 
85,8 
98,3 
97,5 
98,1 

Zn 
M1 
M2 
Oa 
Oam 

 
70,9 
96,5 
95,2 
96,9 

 
29,1 
3,50 
4,80 
3,10 

 
96,5 
96,8 
97,8 
99,0 

 
3,50 
3,20 
2,20 
1,00 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

w przypadku frakcji wydzielonej za pomocą NaOH, wyraźnie przeważały metale 
związane we frakcji kwasów fulwowych, z wyjątkiem ołowiu, gdzie przeważającą 
część stanowiły formy związane z kwasami huminowymi.  

WNIOSKI 

1. W poziomach murszu stwierdzono mniejszą niż w torfie zawartość materii 
organicznej, większą azotu i mniejszą wartość C:N oraz większą akumulację metali 
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ciężkich. Zawartość analizowanych metali ciężkich uznano za „naturalną” dla gleb 
organicznych.  

2. Analizą sekwencyjną wykazano, że największe ilości metali ciężkich w ba-
danej glebie organicznej występują we frakcji związków kompleksowych z sub-
stancjami humusowymi (F3) oraz silnie związanych z organiczną i mineralną fazą 
stałą gleby (F5); w przypadku chromu we frakcji rezydualnej.  

3. Wskazane są dalsze badania specjacji metali w połączeniu z węglem orga-
nicznym zastosowaną metodą, z większą liczbą próbek, zwłaszcza w perspektywie 
powiązania form występowania metali ciężkich z właściwościami gleb (odczyn, 
właściwości sorpcyjne, stopień humifikacji, potencjał oksydacyjno-redukcyjny). 
Pozwoli to pełniej oszacować zasoby i formy występowania metali w glebach or-
ganicznych oraz ocenić potencjalne ryzyko dostępności dla organizmów żywych, 
labilności i przemieszczania do wód.  
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Marcin BECHER 

SPECIATION OF ORGANIC CARBON AND SELECTED HEAVY METALS  
IN THE HEMIC SAPRIC HISTOSOL 

Key words: heavy metals, Histosol, soil organic carbon  

S u m m a r y 

The aim of the work was to study the organic carbon and heavy metal speciation in the Hemic 
Sapric Histosol from the upper Liwiec River Valley. Sequential analysis distinguished the following 
fractions: water soluble metals (H2O); exchangeable metals (KNO3); metals complexed with humic 
and fulvic acid (Na4P2O7) fractions; organically bound metals divided into those bound with humic 
and fulvic acids (NaOH); metals strongly bound with soil solids (HNO3); and residual fraction. In 
resulting solutions the content of carbon was determined with the oxidation-titration method and the 
content of Fe, Ni, Mn, Cr, Pb, Zn – using ICP-AES. 

Smaller content of organic matter, higher degree of humification, higher content of nitrogen and 
lower C:N ratio and higher accumulation of heavy metals were found in muck horizons as compared 
with peat horizons. The total content of analysed metals was “natural” for organic soils. Most heavy 
metals were found in humic complexes and in fractions strongly bound with soil solids. Most of 
chromium was found in residual fraction. 
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