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Wstęp 

Miedź, cynk oraz mangan, będące niezbędnymi mikroelementami dla roś
lin, należą jednocześnie do grupy metali ciężkich, które w nadmiernych koncen
tracjach w środowisku destrukcyjnie oddziałują na organizmy roślinne. Granicę 
pomiędzy niedoborowością a toksycznością metalu łatwo jest naruszyć. Do zach
wiania tej równowagi przyczynia się chemizacja rolnictwa, uprzemysłowienie oraz 
zagospodarowanie różnych odpadów na cele rolnicze. Czynniki te sprzyjają 
wzrostowi zawartości metali w glebach, w stopniu podobnym jak opad pyłów 
atmosferycznych [HAYGARTH. JONES 1992]. 

Oddziaływanie czynników zewnętrznych na ilości metali ciężkich w glebach 
szczególnie silnie odnotowuje się w przypadku miedzi i cynku, nieco słabiej man
ganu [KABATA-PENDIAS 1993]. 

Naturalne zawartości pierwiastków w środowisku glebowym, niepodlegają
cym wpływowi antropogenicznemu, są kształtowane w dużej mierze przez zasob
ność skały macierzystej, zachodzące procesy glebotwórcze, wietrzeniowe oraz 
skład granulometryczny [DUDKA 1992; CZARNOWSKA 1996]. Ponadto gleba z uwagi 
na swoje właściwości fizyczne i chemiczne może przeciwdziałać bądź sprzyjać 
zwiększonej aktywności i potencjalnej toksyczności mikroelementów [BR0MMER i 
in. 1986]. 

W związku z powyższym, gleby w pobliżu terenów uprzemysłowionych po
winny podlegać systematycznemu monitoringowi pod kątem ich zasobności w 
pierwiastki. 

Mając na uwadze fakt, iż byłe województwo poznańskie charakteryzowało 
się wysokim uprzemysłowieniem, a gleby uprawne odznaczały się wysoką poten
cjalną produkcyjnością rolniczą [OLEJNICZAK 1989] oraz dużym zróżnicowaniem we 
właściwościach samych gleb, określono w nich ogólne zawartości miedzi, cynku i 
manganu. Ponadto przeanalizowano wzajemne zależności między zawartościami 
powyższych metali a odczynem, ilością węgla organicznego oraz frakcją granulo
metryczną (0 < 0,02 mm). 

Materiał i metody 

Próby glebowe wykorzystane w badaniach pochodziły z warstwy ornej 
0-25 cm użytków rolnych terenu byłego województwa poznańskiego, którego po-
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wierzchnia wynosiła 8151 km2• Miejsca pobrania prób ustalono w oparciu o mapę 
w skali 1 : 100000. Wytypowane punkty konfrontowano z mapami glebowo-rolni
czymi (skala 1 : 5000) celem wyboru przeważającego na danym terenie gatunku 
gleby. W tak wyznaczony sposób pobrano 1440 średnich prób glebowych (próba 
średnia składała się z 15-20 próbek pojedynczych pobranych z powierzchni kwa
dratu o bokach 2 X 2 km). Na terenach użytkowanych rolniczo miasta Poznania 
kierowano się zasadą niepobierania prób z parków i zieleńców oraz ulic miasta, 
gdzie gleby są w większości pochodzenia antropogenicznego. Miejsca pobrania 
prób glebowych z warstwy ornej ustalono w oparciu o mapę w skali 1 : 20000, 
wyznaczając punkty pobrania w środku kwadratu o bokach 0,2 X 0,2 km. 

W tak zebranych próbach glebowych wykonano podstawowe analizy okreś
lające właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Do wyznaczenia badanych właści
wości gleb wykorzystano powszechnie stosowane metody w analityce chemiczno
rolniczej. Ogólną zawartość miedzi, cynku i manganu oznaczono metodą spektro
fotomertii absorpcji atomowej po uprzedniej mineralizacji prób glebowych wodą 
królewską (HCl : HNO3 = 3 : 1). Na podstawie uzyskanych ilości Cu i Zn doko
nano oceny stopnia zanieczyszczenia gleb tymi pierwiastkami wg norm opracowa
nych przez IUNG w Puławach [KABATA-PENDIAS i in. 1993] oraz opracowano mapy 
przedstawiające rozmieszczenie obu metali w glebach na terenie województwa 
poznańskiego. W przypadku manganu przy ocenie stopnia zanieczyszczenia gleb 
oraz opracowaniu mapy posłużono się następującym podziałem: 

< 100 mg Mn·kg-1 gleby - zawartość naturalna (0°) 
101-300 mg Mn·kg-1 gleby - zawartość podwyższona (1°) 
301-500 mg Mn·kg-1 gleby - gleby słabo zanieczyszczone (11°) 
> 501 mg Mn·kg-1 gleby - gleby średnio zanieczyszczone (IIl0

) 

Zaprezentowane w pracy mapy zostały przygotowane w programie Corel 6.0. 

Wyniki i dyskusja 

Dane zaprezentowane w tabeli 1 wskazują, iż przy przeważającej kategorii 
agronomicznej lekkiej analizowane gleby terenu woj. poznańskiego odznaczały się 
dużym zróżnicowaniem wyrażonym szerokimi zakresami wartości podstawowych 
właściwości fizycznych i chemicznych. 

pH 

1* 2* 

3,5-8,3 5,7 

Tabela 1; Table 1 

Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne badanych gleb 
Selected physical and chemical properties of investigated soils 

Frakcja 
C organiczny N ogólny < 0,02 mm Dominująca kat. Organie C Total N C:N Fraction agronomiczna (g·kg-t) (g·kg-') < 0.02 mm Predominating (%) agronomie 

category 
1 2 1 2 I 2 1 2 

0,3-171,0 9,7 0,03-20,0 1,0 1,6-27,3 9,7 0-54,0 13,0 lekka; light 
(58,1 % ) 

I* - zakres; range 
2* - średnia; mean 
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Wspomniane zróżnicowanie gleb miało również swoje odzwierciedlenie w 
szerokich przedziałach ogólnych ilości miedzi, cynku i manganu (tab. 2) . Konse
kwencją tego były wysokie średnie zawartości pierwiastków wynoszące odpowied
nio 5,2 mg Cu·kg-1 oraz 27,4 mg Zn·kg-1 gleby. O dużej zmienności ilościowej 
metali świadczy również wartość współczynnika zmienności (V), która szczególnie 
wysoka była dla miedzi - 205,8% (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Zawartość miedzi, cynku i manganu (mg·kg-1) w glebach woj. poznańskiego 
Copper, zinc and manganese contents (mg·kg-1) in soils of Poznań region 

Cu Zn Mn 

zakres średnia 
SD 

V zakres średnia 
SD 

V zakres średnia 
SD 

V 
range mean (%) range mean (%) range rnean (%) 

0,4-400,0 5,2 10,7 205,8 6,0-511 ,0 27,4 18,2 66,4 11 ,0-2470,0 111 ,0 80,2 72,3 

SD - odchylenie standardowe; standard deviation 
V - współczynnik zmienności; variation coefficient 

Uzyskane w pracy ogólne ilości miedzi i cynku przewyższają dane zaprezen
towane przez TERELAKA i in . [1998]. Wspomniani Autorzy średnie zawartości oma
wianych pierwiastków w glebach uprawnych Wielkopolski oszacowali na 2,8 mg 
Cu·kg-1, w zakresie wahań 0,3-46 mg·kg-1, a cynku 24,8 mg·kg-1, w zakresie 
3,0-430 mg·kg-1• Jednak niezależnie od zaistniałych różnic, uzyskane wartości w 
badaniach własnych nie przekraczają naturalnych zawartości oszacowanych śred
nio dla Polski w powierzchniowych poziomach gleb piaszczystych wynoszących 8 
mg Cu·kg-1 oraz 30 mg Zn·kg-1 [KABATA-PENDlAS, PENDlAS 1993]. 

Wyraźnie szerokimi zakresami zawartości, mimo najniższej wartości współ
czynnika zmienności (V), odznaczał się mangan (tab. 2). Niemniej średnia zawar
tość tego metalu - wynosząca 111 mg Mn·kg-1 - nie przekroczyła ilości 240 
mg·kg-1, określonej przez KABATĘ-PENDJAS i PENDlASA [1993] na średnią wartość w 
powierzchniowych poziomach gleb piaszczystych Polski. 

Wykazane zróżnicowanie w ilościach ogólnych pierwiastków gleb upraw
nych należy interpretować z uwzględnieniem takich czynników jak: wpływ antro
pogeniczny, skład granulometryczny oraz zawartość metalu w skale macierzystej. 
Znajomość tego ostatniego elementu, mówiącego o tle geochemicznym, zdaniem 
CZARNOWSKIEJ [1996], jest szczególnie przydatna w interpretacji stopnia zanie
czyszczenia wierzchnich poziomów użytków rolnych pierwiastkami. Według 
DUDKI [1992] czynnik skały macierzystej jest najważniejszy i objaśnia on w około 
70% ogólną zmienność pierwiastka. 

Dla glin zwałowych lekkich - skał osadowych dominujących na terenie użyt
ków rolnych woj. poznańskiego, CZARNOWSKA [1996] wytyczyła tło geochemiczne 
dla Cu w zakresie 2,5-14,1, średnio 8,3 mg Cu·kg-1, dla cynku 12-48, średnio 33,0 
mg Zn·kg-1, a dla manganu 144-520, średnio 300 mg Mn·kg-1 gleby. 

Przytoczone zawartości tła geochemicznego z jednej strony potwierdzają 
wcześniejsze stanowisko wskazujące na fakt, iż średnie ogólne ilości Cu, Zn i Mn 
mówią o naturalnym ich poziomie w badanych glebach, z drugiej zaś wskazują, że 
stwierdzone górne wartości przedziałów metali były wywołane czynnikami antro
pogenicznymi. 

Na taką możliwość wskazuje również DUDKA [1992] . W swoich badaniach 
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podkreślił on słaby związek miedzi i manganu ze skałą macierzystą, wskazując na 
wpływ innych czynników (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, zanie
czyszczenia) na występowanie tych pierwiastków w glebach. Ponadto stwierdził, iż 
zróżnicowanie zawartości cynku w glebach było silnie determinowane czynnikiem 
antropogenicznym, uważanym za drugi co do ważności czynnik objaśniający około 
9% ogólnej zmienności. 

Jak wcześniej wspomniano, skład granulometryczny równie silnie warunkuje 
znaczną rozpiętość naturalnych zawartości w glebach. Dane literaturowe [DUDKA 
1992; KABATA-PEND!AS, KRAKOWIAK 1995) świadczą o dodatnich zależnościach po
między zawartością miedzi, cynku i manganu a procentową zawartością frakcji 
spławialnej (0 < 0,02 mm) . Powyższe związki zostały również potwierdzone w 
badaniach własnych (tab. 3). 

Tabela 3; Table 3 

Wspó!czynniki korelacji (R) między zawartościami ogólnymi miedzi, cynku i manganu 
a wybranymi właściwościami badanych gleb 

Correlation coefficients (R) among copper, zinc and manganese total contents 
and selected soi! properties 

Pieiwiastek 
frakcja < 0,02 mm 

C org. 
Element fraction < 0.02 mm pH 

Org. C 
Cd Pb Ni Fe Mn 

(%) 
Zn 

Cu 0,086 0,095 0,254 0,560 0,523 0,966 0,153 0,075 0,780 

Zn 0,197 0,196 0,295 0,450 0,555 0,758 0,230 0,176 -
Mn 0,160 0,112 0,165 0,054 0,140 0,118 0,195 - -

Wszystkie współczynniki istotne przyp < 0,01; All coefficients significant at p < O.Ol 

Tabela 4; Table 4 

Zawartość ogólna miedzi, cynku i manganu (mg·kg-1 gleby) 
w zależności od kategorii agronomicznej 

Total contents of copper, zinc and manganese (mg·kg-1 soi!) 
depending on agronomie category 

Gleby 
Miedź; Copper 

Soils średnia zakres 
SD 

mean range 

A* 4,2 0,4-18,4 2,1 

B 5,4 0,5-400,0 13,9 

C 7,0 2,2-26,0 2,9 

D 10,8 6,1-15,3 3,1 

A• - bardzo lekka; very light 
( < 10% frakcji < 0,02 mm; < 10% of 
< 0.02 mm fraction) 

średnia 

mean 

24 

28 

36 

47 

Cynk; Zinc Mangan; Manganese 

zakres 
SD 

średnia zakres 
range mean range 

6,0-145,0 12,9 94 11,0-323,0 

8,0-511,0 20,1 117 11,0-247,0 

15,0-159,0 18,5 129 43,0-479,0 

35,0-61,0 9,7 161 123,0-217, O 

B - lekka; light 
(11-20% frakcji < 0,02 mm; 11-20% of 
< 0.02 mm fraction) 

C - średnia ; medium D - ciężka; heavy 
(21-35% frakcji < 0,02 mm; 21-35% (> 35% frakcji < 0,02 mm; > 35% of 
of < 0.02 mm fraction) < 0.02 mm fraction) 

SD - odchylenie standardowe; standard deviation 

SD 

48,5 

94,2 

62,5 

37,2 
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Mimo, iż ilości Cu, Zn i Mn w glebach były tylko w 0,7%, 3,9% oraz 2,6% 
odpowiednio determinowane przez frakcję spławialną, to wzrost ich średnich war
tości następował od gleb bardzo lekkich ( < 10% części spławialnych) do gleb 
ciężkich (> 35% części spławialnych), (tab. 4). Stwierdzona wzrostowa tendencja 
jak i zbliżone średnie ilości metali w poszczególnych kategoriach agronomicznych 
znalazły swoje potwierdzenie w badaniach KABATY-PENDIAS i KRAKOWIAKA [1995]. 

Cytowany wcześniej DUDKA [1992], obok czynnika antropogenicznego oraz 
skały macierzystej, podkreślił także oddziaływanie odczynu gleby oraz substancji 
organicznej na ogólną zmienność zawartości metali w glebach. Stanowisko to zos
tało potwierdzone w prezentowanych badaniach (tab. 3). Ilość C organicznego w 
badanych próbkach glebowych znacznie silniej kształtowała poziom miedzi, cynku 
i manganu w glebach w porównaniu z odczynem. Potwierdza to zdolność tego 
metalu do tworzenia trwałych połączeń z materią organiczną [LIVENS 1991 ]. Mimo 
słabej zależności między wartościami pH prób glebowych a zawartością miedzi 
(R = 0,095**), cynku (R = 0,196**) i manganu (R = 0,11~**), (tab. 3) odnoto
wano wzrastającą tendencję między badanymi czynnikami. Swiadczą o tym dane 
zamieszczone w tabeli 5, mówiące o wzroście średnich zawartości badanych pier
wiastków wraz ze wzrostem wartości pH, co najlepiej zostało odzwierciedlone w 
przypadku manganu, którego średnia ogólna ilość przy pH < 4,5 wynosiła 100 
mg Mn·kg-1 wobec 118 mg Mn·kg-1 przy pH > 5,6. 

Tabela 5; Table 5 

Zawartość ogólna miedzi, cynku i manganu (mg·kg-1) w zależności od pH gleby 
Total contents of copper, zinc and manganese (mg·kg-1) depending on soi! reaction 

Zakres pH 
Miedź; Copper Cynk; Zinc Mangan; Manganese 

pH range średnia zakres 
SD 

średnia zakres 
SD 

średnia zakres 
SD 

mean range mean range mean range 

< 4,5 4,2 0,9-15,6 1,7 23 6-145 14,0 100 11-249 51,3 

4,6-5,5 4,2 0,5-14,0 1,9 24 8---<i9 7,9 104 14-479 51,7 

> 5,6 6,0 0,4-400,0 14,3 30 8-511 22,8 118 11-2470 97,2 

Spośród analizowanych czynników, wpływających na zawartość miedzi, 
cynku i manganu w warstwie ornej gleb uprawnych, godnym odnotowania są 
związki z innymi metalami. Na szczególną uwagę zasługuje współdziałanie Zn i 
Cu (R = 0,780**), jak również wpływ niklu na miedź (R = 0,966**), a także 
cynk (R = 0,758**), (tab. 3). Ponadto ilości obu wspomnianych pierwiastków 
były w mniejszym stopniu determinowane przez zawartość kadmu (R2 = 31,4% 
dla miedzi i R2 = 20,3% dla cynku) oraz zawartość ołowiu (R2 = 27,4% dla mie
dzi i R2 = 30% dla cynku). 

Niezależnie od wpływu analizowanych powyżej czynników, przestrzenne 
rozmieszczenie miedzi, cynku i manganu (rys. 1-3) wskazuje na ich dominującą 
naturalną ilość w badanym materiale glebowym. Odzwierciedlone to zostało w 
równomiernym rozmieszczeniu pierwiastków na całym obszarze objętym badania
mi, oprócz jednej próby zlokalizowanej na terenie miasta Poznania, charakteryzu
jącej się zawartościami 400 mg Cu·kg-1 oraz 511 mg Zn·kg-1• Omawiana próba 
pochodzi z tzw. terenów nadwarciańskich, na które nanoszone są przez rzekę 
Wartę różnego rodzaju osady, prawdopodobnie wzbogacone w metale ciężkie. W 
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Ogólna zawartość cynku w glebach uprawnych 
Total content of zinc in arabie soils 
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zawartość 
content (mg·kg-1) 

~~ 
Rys. 3. 
Fig. 3. 

Rys. 4. 
Fig. 4. 

Ogólna zawartość manganu w glebach uprawnych 
Total content of manganese in arabie soils 

0,7 

CJ 0° - naturalna zawartość; natura! content 

l!I 1° - zawartość podwyższona; elevated content 

99,2 

• V0 
- gleby bardzo silnie zanieczyszczone; very strongly contaminated soils 

Procentowy udział gleb w zależności od stopnia zanieczyszczenia miedzią 
Percentage of soils according to the level of contamination with copper 

przypadku Mn wyraźny wyjątek na tle jednolicie naturalnej zawartości stanowiła 

także jedna próbka glebowa, zlokalizowana na terenie gminy Kostrzyn, położonej 
na wschód od Poznania. Próba ta oprócz średniego zanieczyszczenia manganem 
(2470 mg Mn·kg- 1), charakteryzowała się także podwyższoną ilością kadmu i ni
klu, co wskazywać może na lokalne zanieczyszczenie wywołane odpadami z zakła
du metalurgicznego. 
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Rys. 5. 
Fig. 5. 

Rys. 6. 
Fig. 6. 
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97,2 

• 0° - naturalna zawartość; natura! content 

l!I 1° - zawartość podwyższona; elevated content 

• II 0 
- gleby słabo zanieczyszczone; weakly contaminated soils 

• Ill 0 
- gleby średnio zanieczyszczone; meadium contaminated soils 

Procentowy udział gleb w zależności od stopnia zanieczyszczenia cynkiem 
Percentage of soils according to the level of contamination with zinc 

53,1 

• 0° - naturalna zawartość; natura! content 

l!I 1° - zawartość podwyższona; elevated content 

• 11° - gleby słabo zanieczyszczone; weakly contaminated soils 

• 111° - gleby średnio zanieczyszczone; meadium contaminated soils 

Procentowy udział gleb w zależności od stopnia zanieczyszczenia manganem 
Percentage of soils according to the level of contamination with manganese 

Odzwierciedleniem powyższego przestrzennego rozmieszczenia ilościowego 
pierwiastków na badanym terenie woj. poznańskiego są dane zaprezentowane na 
rysunkach od 4 do 6. Wskazują one, iż naturalną zawartość (0°) miedzi wykazało 
99,2% gleb, a cynku 95,8%. Tylko 0,1 % badanych gleb było bardzo silnie zanie
czyszczone (V0

) miedzią (rys. 4) i średnio zanieczyszczone (III°) cynkiem (rys. 5). 
Zaprezentowane wyniki potwierdzają doniesienia TERELAKA i in. [1998], prezentu
jących stanowisko, iż zanieczyszczenie miedzią oraz cynkiem nie stanowi proble
mu zarówno z rolniczego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Tendencja 
średniego zanieczyszczenia (IIl0

) w ilości 0,1 % została również wykazana w przy
padku manganu (rys. 6). Jednocześnie stwierdzono, iż gleby ujawniające natural
ną (0°) oraz podwyższoną zawartość (1°) manganu wspólnie stanowiły 99,2% ca
łości badanego materiału (rys. 6). 

Wnioski 

1. Poziom próchniczny gleb uprawnych byłego woj. poznańskiego charaktery
zuje się zróżnicowanymi zawartościami miedzi, cynku i manganu, średnio 
wynoszącymi 5,2 mg Cu·kg-1, 27,4 mg Zn·kg-1 oraz 111 mg Mn·kg-1 gleby. 
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2. Przestrzenne rozmieszczenie miedzi, cynku i manganu w glebach upraw
nych całego badanego obszaru wykazało dominujący procentowo udział 
gleb charakteryzujących się naturalnymi zawartościami tych metali. 

3. Zawartości badanych pierwiastków istotnie korelowały z zawartością C or
ganicznego, a w mniejszym stopniu z odczynem gleb oraz ilością frakcji 
spławialnej (0 < 0,02 mm). 
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Słowa kluczowe: miedź, cynk, mangan, zawartość naturalna, kategoria agrono
miczna 

Streszczenie 

W pracy oznaczono ogólne zawartości miedzi, cynku i manganu w próbach 
glebowych (1440), pochodzących z poziomu próchnicznego użytków rolnych całe
go terenu byłego woj. poznańskiego. Stwierdzono, że średnia ilość miedzi wynosi-
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ła 5,2 mg Cu·kg-1, cynku 27,4 mg Zn·kg-1, a manganu 111,0 mg Mn·kg-1• Zawar
tości te wskazują, iż dominujący procentowy udział gleb terenu woj. poznańskiego 
wykazał naturalną zawartość powyższych metali w warstwie ornej. Na podstawie 
uzyskanych danych stwierdzono wzrost zawartości analizowanych pierwiastków 
wraz ze wzrostem udziału cz~ści spławianych oraz wzrostem wartości pH. 

OCCURRENCE OF COPPER, ZINC AND MANGANESE 
IN ARABLE SOILS 

Jacek Czekała, Monika ]akubus 
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Poznań 
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Summary 

The results of investigations related to total contents of Cu, Zn and Mn in 
1440 samples collected from the humus horizon of arabie soils in Poznań region 
(Western part of Poland) were presented. It was found that analysed soils sam
pies contained on an average 5.2 mg Cu·kg-1, 27.4 mg Zn·kg-1 and 111.0 mg 
Mn·kg-1• The research revealed that the predominated share of cultivated soils is 
characterised by natural contents of these metals. 

The contents of analysed elements in soils were differentiated depending 
on soi! pH and clay content. It was stated that as acidification of arabie soils de
creased, the mean total contents of Cu, Zn and Mn increased. Similar tendency 
was noted in the case of clay fraction. 
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