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PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE HEAVY METAL CONTENT  
ON THE POST-MINING WASTE DUMP IN CZERWIONKA-LESZCZY NY 

Abstrakt:  Działalność antropogeniczna powoduje istotne zmiany w obiegu pierwiastków w środowisku, co 
prowadzi do zanieczyszczenia tymi elementami poszczególnych składników środowiska. Szczególnie 
niebezpieczny jest proces akumulacji metali ciężkich. Metale ciężkie w nadmiernych ilościach stwarzają poważne 
zagrożenie dla roślin i człowieka, ale również dla fauny glebowej. Celem podjętych badań było określenie 
zawartości metali ciężkich Pb, Cd i Ni, Zn i Cu w materiale pobranym w różnej odległości od szczytu hałdy 
pogórniczej w Czerwionce-Leszczynach oraz określenie ich wpływu na liczebność i różnorodność fauny glebowej 
na tych stanowiskach. Zawartość badanych metali nie przekraczała norm ustalonych dla gleb Polski  
(wg rozporządzenia ministra środowiska z 2002 r.). Stwierdzono stężenie metali ciężkich w granicach  
od 1,18 mg/kg suchej masy dla Cd do 222 mg/kg s.m. dla Zn. Nie zaobserwowano wyraźnego wpływu zawartości 
badanych metali na pedofaunę. Odnotowano wzrost liczebności fauny w miarę oddalania się od szczytu 
zwałowiska (z wyjątkiem stanowiska odległego o 11 metrów od szczytu hałdy). 

Słowa kluczowe: metale ciężkie, odpady pogórnicze, fauna glebowa 

Wprowadzenie 

Wydobywanie węgla kamiennego wiąże się z powstawaniem znacznej ilości odpadów 
mineralnych. Pomimo widocznego spadku wydobycia węgla, górnictwo wciąż pozostaje 
jednym z największych wytwórców odpadów przemysłowych w Polsce [1]. Efektem 
ubocznym, nierozerwalnie związanym z prowadzeniem robót górniczych, jest zagrożenie 
środowiska naturalnego. Zarówno emisja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery, jak  
i materiał deponowany na zwałowiskach przyczyniły się do degradacji naturalnego 
środowiska przyrodniczego i tworzenia nowych antropogenicznych siedlisk [2-4]. Badania 
na tych terenach dotyczą monitoringu zanieczyszczeń, analiz zmian i degradacji gleb, 
obserwacji zmian florystycznych rejonów wokół emitorów oraz spontanicznej sukcesji 
naturalnej na hałdach i zwałowiskach [2, 4]. Szczególnie niebezpieczny jest proces 
akumulacji metali ciężkich, które w nadmiernych ilościach stwarzają poważne zagrożenie 
dla roślin i człowieka, ale również dla fauny glebowej [3, 5]. 

Celem badań było określenie stężenia miedzi, kadmu, niklu, ołowiu i cynku  
w materiale pobranym z różnej odległości od szczytu hałdy pogórniczej  
w Czerwionce-Leszczynach oraz określenie ich wpływu na strukturę ilościową  
i jakościową fauny glebowej w badanym materiale. 
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Materiały i metodyka 

Zwałowisko, na którym prowadzono badania, położone jest w województwie śląskim, 
na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny (rys. 1). Składowisko o całkowitej 
powierzchni 140 ha powstawało od rozpoczęcia działalności kopalni węgla kamiennego 
„Dębieńsko” w 1898 roku aż do czasu zamknięcia zakładu w 2000 roku [6]. W tym okresie 
ilość zdeponowanego na tym obszarze materiału oszacowano na 37 mln Mg. Od 2003 roku 
do chwili obecnej na dwóch stożkach prowadzone są prace reeksploatacyjne, których 
zadaniem jest odzysk ekonomicznie opłacalnych materiałów, głównie węgla kamiennego. 
Pozostałe odpady są ponownie składowane w formie zwału płaskiego [6]. Na wszystkich 
formach stożkowych wchodzących w skład składowiska prowadzona była rekultywacja 
biologiczna, obejmująca celowe zalesianie, a także samoistne wkraczanie roślinności na 
hałdy. Obecnie zabiegi rekultywacyjne prowadzone są przez firmę ZOWER Sp. z o.o., 
która z dwóch hałd pozyskuje materiał wykorzystywany do budowy m.in. infrastruktury 
drogowej oraz węgiel kamienny. 

 

 
 

Rys. 1. Ortofotomapa przedstawiająca obszar zwałowiska w Czerwionce-Leszczynach 
(portal.gison.pl/czerwionka-leszczyny) 

Fig. 1. Orthophotomap of a dumpin Czerwionka- Leszczyny 
 
Formy powstałe podczas działalności kopalni „Dębieńsko” klasyfikowane są do hałd 

stożkowych, które wyróżniają się stromymi zboczami. Specyficzny kształt zboczy 
powoduje, że na zwałowisku zachodzą zintensyfikowane procesy erozyjno-denudacyjne. 
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Zdeponowane odpady pogórnicze to łupki ilaste, w składzie których przeważają kaolinit  
i illit, a także piaskowce karbońskie, mułowce i węgiel kamienny [4, 6]. Ze względu na 
długi czas zalegania materiał zdeponowany na składowisku jest bardzo zwietrzały [7]. Jego 
gęstość właściwa to 2,24 g/cm3, a gęstość objętościowa 1,60-1,76 g/cm3 [3]. Takie wartości 
pozwalają zaliczyć to podłoże do wysoko wodoprzepuszczalnego, podatnego na infiltrację. 
Ponadto sprzyja temu niska odporność zdeponowanych odpadów na procesy mrozowe, 
które powodują rozdrobnienie materiału na frakcje - piaskową, a nawet pyłową - podatne 
na działanie erozji wietrznej [3, 6].  

Próby glebowe pobierano w gminie Czerwionka-Leszczyny z pięciu stanowisk 
znajdujących się w różnej odległości od wierzchołka najwyższej hałdy pokopalnianej: 
1. około 11 metrów od szczytu, czyli w miejscu, w którym zaobserwowano formację 

trawiastą najbliżej wierzchołka  
2. około 80 metrów od szczytu, w miejscu, gdzie rozpoczęło się tworzenie gleby 

inicjalnej o luźnej strukturze  
3. u podnóża hałdy, około 230 metrów od szczytu, w miejscu, w którym materiał 

pokopalniany deponowany na składowisku jest najstarszy  
4. 300 metrów od szczytu, w miejscu znajdującym się w niewielkiej odległości  

od składowiska odpadów 
5. 1 km od szczytu, w miejscu, gdzie oddziaływanie składowiska na glebę wydaje się być 

niewielkie. Na tym stanowisku zebrano również trawę, w której określono stężenie 
metali ciężkich.  
Prace badawcze w terenie, obejmujące pomiar temperatury i pH gruntu oraz pobór 

materiału glebowego, przeprowadzono dwukrotnie: wiosną oraz jesienią 2015 roku. 
Odczyn gruntu i jego temperaturę zmierzono za pomocą pehametru typu WTW pH 330  
z elektrodą do pomiaru temperatury.  

W laboratorium z prób glebowych metodą dynamiczną w aparatach Tullgrena 
wypłaszano faunę glebową, którą klasyfikowano do głównych grup systematycznych,  
w przypadku owadów do rangi rzędów.  

Zawartość kadmu, ołowiu, niklu, cynku i miedzi w glebie została określona metodą 
FAAS po wcześniejszej mineralizacji gleby. W tym celu próbki gleby suszono w 105 °C  
w celu uzyskania suchej masy. Z każdego stanowiska odważono po około 2 g wysuszonej 
gleby i poddano procesowi mineralizacji w mineralizatorze Velp Scientifica DK-20  
w stężonym kwasie azotowym w temperaturze 120 °C. Tak powstałe roztwory rozlano do 
kolb miarowych, dopełniając wodą destylowaną do 10 cm3. W ten sposób przygotowanych 
roztworach oznaczono zawartość metali ciężkich za pomocą spektrofotometru absorpcji 
atomowej Buck Scientific 200A. 

Wyniki i ich dyskusja 

Wyniki pomiarów temperatury i odczynu gleby przedstawiono w tabeli 1. Uzyskane 
wyniki wskazują, że w okresach wiosennym oraz jesiennym temperatura na szczycie 
składowiska wynosiła ponad 50 °C, co utrudnia rozwój roślinności na tym obszarze.  
W niedalekiej odległości od szczytu (około 11 metrów) temperatura podłoża spadła do 
około 30 °C w obu okresach pomiarowych. Właściwości termofizyczne gleby zależą od 
szeregu czynników. Najważniejszym z nich jest energia promieniowania słonecznego.  
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Na czas nagrzewania się gleby ma wpływ barwa podłoża, wilgotność oraz struktura gleby, 
a także jej skład granulometryczny, ukształtowanie i ekspozycja terenu oraz porastająca ją 
roślinność. W przypadku pokopalnianych hałd węgla kamiennego dużą rolę odgrywają 
także reakcje egzotermiczne nieustannie zachodzące w zdeponowanym materiale [8]. 

Badany materiał wykazywał odczyn od lekko kwaśnego do obojętnego  
5,80-7,06 (tab. 1). 

 
Tabela 1 

Charakterystyka badanych stanowisk 

Table 1 
Characteristics of the researched positions 

Odległość od szczytu 
hałdy 

Temperatura [ºC] pH [-] 
Wiosna  Jesień Wiosna  Jesień Wiosna  Jesień 

Szczyt hałdy 57,5 >50 >53,75 5,38 - 5,38 
11 m 27,7 29,0 28,35 6,5 6,52 6,51 
80 m 15,0 12,0 13,5 6,54 6,85 6,69 
200 m 17,7 13 15,35 6,51 6,8 6,65 
300 m 19,7 13,5 16,6 6,8 6,78 6,79 
1 km 19,0 14 16,5 7,12 7,0 7,06 

 
Tabela 2 

Zagęszczenie i różnorodność fauny glebowej w okresie wiosennym i jesiennym [N/m2] 

Table 2 
Diversity and density of soil fauna in spring and autumn [N/m2] 

Grupa 
systematyczna 

I II III IV V 
W J W J W J W J W J 

Nematoda - - - 16 - - 96 32 32 - 
Gastropoda - - - 16 - - - - - - 

Enchytraeidae  
i Lumbricidae 

- - 384 16 272 - 32 96 48 - 

Isopoda - - - - - 64 16 48 48 - 
Myriapoda 64 - 144 16 16 48 - 32 480 304 
Collembola 576 6880 336 208 960 800 96 928 1712 3872 

Coleoptera imago - - 80 - 16 - 48 16 48 16 
Coleoptera larvae 128 16 64 - 48 16 192 128 80 64 

Diptera imago - - 64 - 112 - - - 16 - 
Diptera larvae - 16 64 - 80 48 128 - 32 16 
Formicidae 64 64 384 16 16 32 5424 3184 16 768 
Homoptera - 16 256 - 16 - 288 16 208 - 

Thysanoptera 128 - - - - - - - - - 
Lepidoptera larvae - - - - - - 16 - - - 

Aranea - 16 - - - - - - - 16 
Acarina 2176 3920 960 1088 2816 1600 496 2992 5728 21584 
Razem 3136 10928 2736 1376 4352 2608 6832 7472 8448 26640 

I-V odległość od szczytu hałdy: I - 11 m, II - 80 m, III - 230 m, IV - 300 m, V - 1 km 
W - wiosna, J - jesień, N - liczba osobników 
I-V distances from the peak of the mining waste heap: I - 11 m, II - 80 m, III - 230 m, IV - 300 m, V - 1 km 
W - spring, J - autumn, N - number of individuals 
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Tworzenie się gleby na składowiskach odpadów pogórniczych jest długotrwałym 
procesem biologicznym, w którym dużą rolę odgrywa pedofauna [9, 10]. Pomimo to na 
składowiskach głównie bada się formacje roślinne, a w mniejszym stopniu faunę glebową 
bytującą nawet w zdegradowanych biotopach. Naukowcy zajmujący się badaniem 
ilościowym i jakościowym fauny glebowej występującej na obszarach silnie 
przekształconych przez człowieka szczególną uwagę poświęcają najliczniej występującym 
na tych terenach osobnikom, do których należą roztocze (Acarina), a także skoczogonki 
(Collembola) [9]. Również badania fauny glebowej w Czerwionce-Leszczynach wskazują 
na dominację Acarina i Collembola. Łącznie ze wszystkich prób wypłoszono  
4658 bezkregowców, z czego w okresie wiosennym oznaczono 1594 osobniki, w okresie 
jesiennym dwukrotnie więcej, czyli 3064 osobniki. W obu okresach można zaobserwować 
stopniowy wzrost zagęszczenia fauny glebowej w miarę oddalania się od szczytu 
zwałowiska, z wyjątkiem stanowiska odległego o 11 m od szczytu hałdy, co może mieć 
związek z lepiej rozwiniętą formacją roślinną w wyższej partii najwyższego stożka 
odpadów pokopalnianych (tab. 2). 

W materiale pobranym z różnej odległości od szczytu stwierdzono stężenie badanych 
metali ciężkich w granicach od 1,18 mg/kg dla kadmu do 222 mg/kg s.m. dla cynku. 
Zawartości metali ciężkich w glebach nie przekraczały wartości określonych w tabeli 
standardów jakości gleb i ziem [11, 12]. Nie zaobserwowano wyraźnych zależności  
w zawartości metali ciężkich w glebie w różnych odległościach od szczytu zwałowiska.  

Zawartość miedzi wahała się od 20 do 37 mg/kg suchej masy, przy czym średnia 
wynosiła 28,32 mg/kg suchej masy. Kadm na wszystkich badanych stanowiskach 
występował w podobnym stężeniu ok. 1,2-1,5 mg/kg (tab. 2). Stwierdzone podwyższone 
zawartości metali ciężkich, w tym miedzi i niklu, są w głównej mierze następstwem 
oddziaływania przemysłu [13, 14]. 

 
Tabela 3 

Stężenia metali ciężkich na stanowiskach usytuowanych w różnej odległości od szczytu hałdy 

Table 3 
Content of heavy metals in soil at various distances from the peak of the heap 

Odległość od 
szczytu 

Dane statystyczne 
Metale 

Cu Cd Pb Zn Ni 

11 m 
Średnia [mg/kg] 
Mediana [mg/kg] 

Odchyl. stand. [mg/kg] 

20,8 
20,0 
2,2 

1,18 
1,19 
0,20 

50,2 
50,2 
4,8 

98 
95 
19 

40,3 
41,5 
5,8 

80 m 
Średnia [mg/kg] 
Mediana [mg/kg] 

Odchyl. stand. [mg/kg] 

34,29 
35,39 
0,15 

1,54 
1,26 
0,02 

48,04 
45,75 
0,09 

174,7 
174, 9 

2,3 

49,2 
45,6 
1,2 

230 m 
Średnia [mg/kg] 
Mediana [mg/kg] 

Odchyl. stand. [mg/kg] 

37,7 
37,6 
2,1 

1,54 
1,52 
0,10 

38,0 
35,9 
5,4 

177,0 
173,9 
5,7 

56,2 
54,6 
9,4 

300 m 
Średnia [mg/kg] 
Mediana [mg/kg] 

Odchyl. stand. [mg/kg] 

25,1 
25,5 
2,4 

1,43 
1,39 
0,11 

27,2 
27,1 
2,4 

184 
184 
19 

41,8 
41,1 
5,1 

1 km 
Średnia [mg/kg] 
Mediana [mg/kg] 

Odchyl. stand. [mg/kg] 

23,6 
21,6 
1,9 

1,51 
1,44 
0,23 

30,1 
31,1 
3,7 

222 
225 
17 

5,5 
5,4 
1,1 
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Ołów w najbliższej odległości od szczytu wykazywał najwyższe stężenie około  
50 mg/kg s.m. Na pozostałych stanowiskach w miarę oddalania się od szczytu hałdy 
stężenie tego metalu zmniejszało się i w glebie oddalonej około 1 km od hałdy kopalnianej 
mieściło się w granicach 25-32 mg/kg suchej masy. 

W przypadku cynku odnotowano wzrost jego zawartości w miarę oddalania się od 
szczytu zwałowiska. Na stanowisku odległym o 1 km od zwałowiska stwierdzono 
najwyższe stężenie wynoszące 222 mg/kg s.m. (tab. 2).  

Określono również zawartość metali ciężkich w trawie zebranej na stanowisku  
w odległości 1 km od szczytu. Wyniki przedstawiono w tabeli 3. Wskazują one, że  
w wysuszonej trawie stężenie miedzi i niklu wykazywało dużo wyższe wartości niż  
w glebie. Zawartość miedzi w roślinach ulega dużemu zróżnicowaniu w zależności od 
części rośliny i stadium rozwojowego, odmiany i gatunku, a także od jej stężenia  
w siedlisku i warunków klimatycznych. Rośliny na wyrobiskach i zwałach górniczych są 
narażone na nadmierne stężenie tego metalu [13]. Klatka i in. podaje średnią zawartość Cu 
w roślinach w granicach 4,21-6,08 mg/kg s.m. [14]. Natomiast w niniejszej pracy 
wykazano znacznie wyższe zawartości miedzi w granicach od 36 do 128 mg/kg s.m. 
(średnia 66,2 mg/kg s.m.). Nikiel jest łatwo przyswajany przez rośliny. Pobierany jest na 
ogół w stopniu proporcjonalnym do jego stężenia w glebach. W roślinach nikiel jest bardzo 
ruchliwy i łatwo przemieszczany do części nadziemnych, a głównie do nasion lub ziarna. 
Rośliny z rejonów zanieczyszczonych mają znacznie większe ilości niklu [13]. 

 
Tabela 4 

Stężenia metali ciężkich w trawie [mg/kg] i ich wskaźnik bioakumulacji 

Table 4 
Concentration of heavy metals in grass [mg/kg] and bioconcentration factor (BCF) 

Parametr Cu Cd Pb Zn Ni 
Średnia 66 1,31 27 204 150 
Mediana 58 1,37 29 186 147 

Odchylenie standardowe 51 0,49 11 97 81 
Wskaźnik bioakumulacji BCF 2,8 0,87 0,91 0,92 27 

 
Na stopień kumulacji metali ciężkich w trawach wskazuje wskaźnik bioakumulacji 

BCF, który wyraża się stosunkiem zawartości metali w roślinie do jego zawartości  
w glebie. Wskazuje on, że w najwyższym stopniu akumulował się w badanym materiale 
roślinnym nikiel, w mniejszym stopniu miedź, pozostałe metale w nieznacznym stopniu, na 
poziomie BCF < 1 (tab. 3). 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zwałowiska Czerwionka-Leszczyny 
na środowisko prowadzi się szereg zabiegów rekultywacyjnych [15]. Na wszystkich 
formach stożkowych wchodzących w skład składowiska prowadzona była rekultywacja 
biologiczna obejmująca celowe zalesiane, a także samoistne wkraczanie roślinności na 
hałdy (rys. 2). Występowanie roślinności na hałdach stożkowych zależy od ekspozycji 
stoku oraz temperatury gruntu [16]. Na opisywanym składowisku oznaczono 77 gatunków 
roślin, w tym 54 gatunki roślin naczyniowych [17]. Gatunki drzewiaste występujące na 
hałdach to między innymi: topola balsamiczna, robinia akacjowa, dąb szypułkowy oraz 
czerwony, grab, czeremcha amerykańska, brzoza brodawkowata, klon jawor, jarząb 
pospolity. Z gatunków ruderalnych stwierdzono obecność gwiazdnicy pospolitej, przytuli 
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czepnej, żółtlicy drobnokwiatowej i trzcinnika piaskowego [17]. Wysoka temperatura 
wierzchołka najwyższej hałdy oraz toksyczne gazy wydobywające się w związku  
z nieustanie zachodzącym procesem pirolizy mogą być czynnikami uniemożliwiającymi 
rozwój roślinności i występowanie fauny glebowej [2, 3, 7, 17]. 

 

 
Rys. 2. Składowisko odpadów pokopalnianych w Czerwionce-Leszczynach (Fot. K. Mojza, 2015 r.) 

Fig. 2. The mining waste heap in Czerwionka-Leszczyny (photo K. Mojza, 2015) 

Wnioski 

1. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zwałowiska Czerwionka-Leszczyny 
na środowisko prowadzi się szereg zabiegów rekultywacyjnych. Na formach 
stożkowych wchodzących w skład składowiska prowadzona była rekultywacja 
biologiczna obejmująca celowe zalesianie, a także samoistne wkraczanie roślinności na 
hałdy. 

2. W badanych okresach zaobserwowano stopniowy wzrost zagęszczenia pedofauny  
w miarę oddalania się od szczytu zwałowiska, co może mieć związek z lepiej 
rozwiniętą formacją roślinną. 

3. Nie zaobserwowano wyraźnych zależności między stężeniami metali ciężkich  
i odległością od szczytu hałdy (z wyjątkiem Pb i Zn). 

4. Stwierdzone stężenia metali nie przekraczały dopuszczalnych limitów określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi. 

5. Stężenie ołowiu w miarę oddalania się od szczytu hałdy zmniejszało się, natomiast 
stężenie cynku wzrastało w miarę oddalania się od szczytu zwałowiska. 

6. Na stanowisku położonym najdalej od hałdy pokopalnianej (1 km) stwierdzono wyższe 
stężenia miedzi i niklu w trawie niż w glebie. 



 

 
 

 Anna Chrzan i Klaudia Mojza 

 

 

462

Literatura 

[1] Galos K, Szlugaj J. Management of hard coal mining and processing wastes in Poland. Miner Resour 
Manage. 2014;30(4):51-63. DOI: 10.2478/gospo-2014-0039. 

[2] Janas M, Zawadzka A. The impact of industrial waste landfill on the environment. Inż Ekol.  
2017;18(3):64-73. DOI: 10.12912/23920629/70259. 

[3] Pusz A, Rogalski D, Trawińska A. Chemical degradation and processes of erosion of post-mine territories 
after mining exploration of iron ore. J Ecol Eng. 2017;18(6):71-79. DOI: 10.12911/22998993/76893. 

[4] Goswami S. Impact of coal mining on environment. European Research. 2015;92(3):185-196. DOI: 
10.13187/er.2015.92.185. 

[5] Kicińska AJ, Smreczak B, Jadczyszyn J. Soil bioavailability of cadmium, lead, and zinc in areas of Zn-Pb 
ore mining and processing (Bukowno, Olkusz). J Ecol Eng. 2019;20(1):84-92. DOI: 
10.12911/22998993/93794. 

[6] Stefaniak S, Twardowska I. Przemiany chemiczne w odpadach górniczych na przykładzie zwałowiska  
w Czerwionce-Leszczynach (Chemical transformations in mining waste exemplified in the  
Czerwionka-Leszczyny dump). Górnictwo i Geologia. 2006;1(3):89-100. http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/ 
Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx. 

[7] Zając E, Zarzycki J. Revegetation of reclaimed soda waste dumps: effects of topsoil parameters. J Elem. 
2012;17(3): 525 - 536. DOI: 10.5601/jelem.2012. 17.3.14. 

[8] Misz-Kennan M, Fabiańska M. Thermal transformation of organic matter in coal waste from Rymer Cones 
(Upper Silesian Coal Basin, Poland). Int J Coal Geol. 2010;81:343-358. DOI: 10.1016/j.coal.2009.08.009. 

[9] Skubała P, Zaleski T. Heavy metal sensitivity and bioconcentration in oribatid mites (Acari, Oribatida) 
Gradient study in meadow ecosystems. Sci Total Environ. 2012;414:364-372. DOI: 
10.1016/j.scitotenv.2011.11.006. 

[10] Manu M, Bancila R, Iordache V, Bodescu F, Onete M. Impact assessment of heavy metal pollution on soil 
mite communities (Acari: Mesostigmata) from Zlatna Depression - Transylvania. Process Safety Environ 
Protect. 2017;108:121-134. DOI: 10.1016/j.psep.2016.06.011. 

[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi. Dz.U. 2002, Nr 165, poz. 1359. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ 
download.xsp/WDU20021651359/O/D20021359.pdf. 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dz.U. 2016, poz. 1395. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ 
download.xsp/WDU20160001395/O/D20161395.pdf. 

[13] Kabata-Pendias A, Pendias H. Biogeochemia pierwiastków sladowych. (Biogeochemistry of trace elements). 
Warszawa: WN PWN; 1999. ISBN 8301128232. 

[14] Klatka S, Malec M, Kruk E, Ryczek M. Ocena możliwości przyrodniczego zagospodarowania odpadów 
powęglowych wykorzystywanych do niwelacji powierzchni (Evaluation of possibility of natural utilisation 
of coal mine waste used for Surface levelling.). Acta Agrophys. 2017;24(2):253-262. 
http://produkcja.ipan.lublin.pl/uploads/publishing/files/AA24(2)253-262.pdf. 

[15] Uchwała nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 1-60. 
http://www.bip.czerwionkaleszczyny.pl/informacje_urzedu/rejestr_planow_zagospodarowania.html. 

[16] Vega FA, Covelo EF, Andrade ML. Competitive sorption and desorption of heavy metals in mine soils: 
Influence of mine soil characteristics. J Colloid Interface Sci. 2006;298:582-592. DOI: 
10.1016/j.jcis.2006.01.012. 

[17] Zając E, Zarzycki J. Wpływ aktywności termicznej zwałowiska odpadów węgla kamiennego na rozwój 
roślinności (The effect of thermal activity of colliery waste heap on vegetation development). Roczn Ochr 
Środ. 2013;15:1862-1880. http://ros.edu.pl/images/roczniki/2013/pp_2013_123.pdf. 

 

 



 

 
 

 Wstępna ocena zawartości metali ciężkich na zwałowisku odpadów pogórniczych … 

 

 

463

PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE HEAVY METAL CONTENT  
ON THE POST-MINING WASTE DUMP IN CZERWIONKA-LESZCZY NY 

Department of Ecology and Environmental Protection, Institute of Biology  
Pedagogical University of Krakow, Kraków 

Abstract: Anthropogenic activity causes essential changes in the circulation of elements in the environment, 
which leads to the pollution of individual environmental components. The process of accumulation of heavy metal 
elements is particularly hazardous. Excessive amounts of heavy metals pose serious risk to plants, animals and 
human beings. In presented study heavy metal content (Pb, Cd and Ni, Zn and Cu) in the soil samples collected 
from a different distance from the top of post-mining dumps in Czerwionka-Leszczyny was determined. 
Moreover, the impact of these contents on the density and diversity of soil fauna at these sites was defined.  
The heavy metal content did not exceed the standards set out for the soils of Poland. The concentration of heavy 
metals was found to be from 1.18 for Cd to 222 mg/kg d.m. for Zn. No clear impact of the studied metal content 
on pedofauna was found. The increase in the number of fauna with the distance from the top of the dump was 
noticed (except for a distance of 11 meters from the top of the dump). 

Keywords: heavy metals, post-mining dumps, soil fauna 


