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METALE CI��KIE W GLEBIE  
I ORGANIZMACH BEZKR�GOWCÓW GLEBOWYCH 

HEAVY METALS IN THE SOIL AND IN THE ORGANISMS  
OF THE INVERTEBRATES INHABITING THE SOIL 

Abstrakt: W celu oceny toksyczno�ci metali dla mezofauny glebowej zbadano zró	nicowanie, liczebno�� oraz 

zawarto�� Pb, Cd, Ni, Zn zarówno w glebie, jak i w ciele zasiedlaj�cej j� fauny wybranych siedlisk trawiastych. 

Badane stanowiska były poło�one blisko traktów komunikacyjnych o ró�nym stopniu nasilenia ruchu pojazdów 

mechanicznych i dla porównania w parku miejskim. Gleby charakteryzował podobny odczyn oraz mała 

wilgotno��. Ró�niły si� one natomiast zawarto�ci� metali ci��kich. Gleba w parku miejskim wykazała mniejsz� 

zawarto�� Pb i mał� pozostałych metali ci��kich, a jednocze�nie najwi�ksze zag�szczenie mezofauny. Natomiast  

w organizmach badanych zwierz�t glebowych stwierdzono du�e st��enia metali ci��kich na stanowiskach o du�ej 

zawarto�ci tych metali w glebie. 
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Metale ci��kie ze �ródeł antropogennego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 

ulegaj� w nich rozproszeniu i ska�aj� bezpo�rednio lub po�rednio przez ro�liny lub martw� 

materi� organiczn� �yj�ce w nich organizmy [1]. Ich szkodliwo�� polega na mo�liwo�ci 

kumulowania si� w organizmach �ywych i ich chronicznej toksyczno�ci [2]. 

Zwi�kszona zawarto�� metali ci��kich wpływa szkodliwie na wła�ciwo�ci biologiczne 

gleby poprzez zmniejszenie jej �yzno�ci, aktywno�ci enzymatycznej i zmiany jej 

zakwaszenia. Zwi�kszona ilo�� metali w glebie mo�e działa� toksycznie na mikroflor�, 

ro�liny, zwierz�ta glebowe i człowieka, bowiem staj� si� one w mniejszym lub wi�kszym 

stopniu cz��ci� ła�cucha pokarmowego [3, 4]. Mechanizmy szkodliwego oddziaływania 

metali ci��kich na organizmy �ywe s� zró�nicowane i mog� prowadzi� do zmian 

fizjologicznych powoduj�cych obumieranie komórek i tkanek, a tak�e wywoływa� zmiany 

mutagenne i kancerogenne w organizmach [5]. 

W celu oceny toksyczno�ci metali dla mezofauny glebowej zbadano zró�nicowanie, 

liczebno�� oraz zawarto�� Pb, Cd, Ni i Zn zarówno w glebie, jak i w zasiedlaj�cej j� faunie. 

Materiał i metodyka  

Materiał badawczy stanowiła gleba z czterech trawników poło�onych blisko traktów 

komunikacyjnych o ró�nym stopniu nasilenia ruchu pojazdów mechanicznych oraz dla 

porównania gleba z parku miejskiego oddalonego o około 200 m od traktu 

komunikacyjnego: 

Stanowisko I usytuowane w odległo�ci ok. 1 m od ulicy  

Stanowisko II usytuowane w odległo�ci ok. 5 m od ulicy  

Stanowisko III usytuowane w odległo�ci ok. 4 m od ulicy 
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Stanowisko IV usytuowane w odległo�ci ok. 0,5 m od ulicy 

Stanowisko V usytuowane w odległo�ci ok. 200 m od ulicy 

Na badanych stanowiskach pobierano wiosn� 2008 r. serie próbek za pomoc� ramy 

glebowej o wymiarach 25 cm x 25 cm, któr� wbijano w gleb� do gł�boko�ci 10 cm. Ka�da 

seria składała si� z 16 próbek o ł�cznej powierzchni 1 m
2
. Mezofaun� wypłaszano metod� 

dynamiczn� w zmodyfikowanym aparacie Tullgrena. Po oznaczeniu szczegółowej analizie 

poddano jej zró�nicowanie i zag�szczenie. Badano równie� wilgotno��, temperatur� oraz 

pH gleby, a tak�e oznaczono zawarto�� ołowiu, kadmu, niklu i cynku metod� AAS na 

absorpcyjnym spektrofotometrze atomowym (firmy Cole-Parmer, BUCK 200A) zarówno  

w glebie, jak i w wyekstrahowanej mezofaunie. 

Wyniki 

Gleby charakteryzował podobny lekko alkaliczny odczyn (7,33÷7,74) oraz podobna 

wilgotno�� mieszcz�ca si� w przedziale 16,1÷20,4% (tab. 1).  

 
Tabela 1 

Charakterystyka gleby badanych stanowisk w Krakowie 

Table 1 

Soil characteristics of the analysed localities in Kraków 

Wybrane parametry Stanowisko I Stanowisko II Stanowisko III Stanowisko IV Stanowisko V 

Wilgotno�� [%] 16,5 16,1 20,4 18,9 18,85 

pH gleby 7,33 7,38 7,72 7,74 7,53 

Temperatura powietrza [°C] 11,5 9,8 12,6 12,9 8,5 

Temperatura gleby [°C] 9,3 11,1 11,4 11,9 8,8 

Stanowisko I ul. J.K. Dietla  

Stanowisko II Most J. Piłsudskiego 

Stanowisko III Most Grunwaldzki 

Stanowisko IV ul. Podgórska 

Stanowisko V Park Bednarskiego 

 

Niewielkie ró�nice w wilgotno�ci nie miały wpływu na zag�szczenie mezofauny. Nie 

stwierdzono wi�kszych zmian w ró�norodno�ci mezofauny na badanych stanowiskach  

(tab. 2). 

 
Tabela 2 

Zag�szczenie i ró�norodno�� pedofauny na badanych stanowiskach 

Table 2 

Density and  diversity of the pedofauna in analysed localities  

Wybrane parametry Stanowisko I Stanowisko II Stanowisko III Stanowisko IV Stanowisko V 

Zag�szczenie mezofauny  

[l os./m2]  
440 566 396 592 1484 

Ró�norodno�� (liczba grup 

systematycznych)  
9 9 10 9 11 

Stanowisko I ul. J.K. Dietla  

Stanowisko II Most J. Piłsudskiego 

Stanowisko III Most Grunwaldzki 

Stanowisko IV ul. Podgórska 

Stanowisko V Park Bednarskiego 
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Istotne ró�nice dotyczyły natomiast zarówno zawarto�ci metali ci��kich w glebie, jak  

i w zamieszkuj�cej j� mezofaunie.  

Gleba w parku miejskim wykazała najmniejsze st��enie Pb oraz stosunkowo małe Cd  

i Ni. Jednocze�nie stwierdzono tu najwi�ksze zag�szczenie mezofauny. Na tym stanowisku 

odnotowano 1484 osobniki na m
2
,
 
podczas gdy na pozostałych zag�szczenie mezofauny 

było od ponad dwóch do ponad trzech razy mniejsze (tab. 2).  

Mezofauna parku zawierała najmniejsze st��enie Cd, stosunkowo małe Pb i Zn oraz 

najwi�ksze st��enie Ni mimo jego małej zawarto�ci w glebie (rys. 1). Mo�e to �wiadczy�  

o braku bezpo�redniej zale�no�ci mi�dzy zawarto�ci� Ni w glebie i zamieszkuj�cej j� 

faunie. 

Na stanowiskach o du�ym nasileniu ruchu pojazdów mechanicznych (II, III) 

stwierdzono w glebie najwi�ksze st��enia Cd, Ni i Zn przy jednocze�nie małym 

zag�szczeniu mezofauny i du�ej zawarto�ci Cd w ich ciele. Jednak w ciele mezofauny 

najwi�ksz� koncentracj� Cd stwierdzono na stanowisku I, Ni na stanowisku V i Zn na 

stanowisku I (rys. 1), gdzie gleb� charakteryzowała najmniejsza koncentracja  

ww. pierwiastków. W przypadku Pb jego najwi�ksz� koncentracj� odnotowano w ciele 

mezofauny stanowiska II, gdzie jednocze�nie stwierdzono najwi�ksz� zawarto�� tego 

pierwiastka w glebie (rys. 1).  

 

 
Rys. 1. Zawarto�� metali ci��kich w glebie i mezofaunie glebowej w mg/kg 

Fig. 1. Heavy metal content in the soil and in mesofauna in mg/kg 

I ul. J.K. Dietla 

II Most J. Piłsudskiego 

III Most Grunwaldzki 

IV ul. Podgórska 

V Park Bednarskiego 

Wnioski 

1. Niewielkie ró�nice warto�ci pH i wilgotno�ci badanych gleb nie miały wpływu na 

zag�szczenie mezofauny. 

2. Du�a zawarto�� Cd, Pb, Ni i Zn w glebie wpływa ograniczaj�co na ilo�� zasiedlaj�cej 

j� mezofauny. 

3. Du�a zawarto�� Cd i Zn w ciele mezofauny jest czynnikiem ograniczaj�cym jej 

zag�szczenie.  
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4. W odniesieniu do Cd, Ni i Zn nie stwierdzono bezpo�redniej zale�no�ci mi�dzy ich 

ilo�ci� w glebie a ilo�ci� tych metali w ciele mezofauny j� zasiedlaj�cej. 

5. Du�a ilo�� drzew i krzewów oraz wi�ksza odległo�� od traktów komunikacyjnych 

chroni gleb� przed dostawaniem si� do niej Pb. 
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HEAVY METALS IN THE SOIL AND IN THE ORGANISMS  
OF THE INVERTEBRATES INHABITING THE SOIL 

Abstract: The heavy metals that get into the organisms influence their vital processes. In order to evaluate the 

toxicity of metals to mesofauna of the soil the diversity, the number and the content of Pb, Cd, Ni, Zn in the soil 

and in the body of the fauna of grass habitats were analyzed. The chosen areas were situated near the roads with 

different rates of traffic flow and, to compare, in the city park. The soils were characterized by similar pH reaction 

and the low humidity. They differ in the content of the heavy metals. The soil in the city park showed the lowest 

concentration of Pb and low for the other heavy metals and, at the same time, the highest density of mesofauna. 

Whereas in the organisms of the animals of the soil analyzed the high concentration of the heavy metals on the 

habitats with the high concentration of these metals in the soil was detected.  

Keywords: soil mesofauna, abundance, diversity, heavy metals 


