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Wstęp 

Regularne powtarzanie sic; procesu zalewania doliny rzecznej i nanoszenia 
świeżego osadu jest od czasów starożytnych uważane za zjawisko podnoszące (lub 
nadające) żyzność glebom dolin rzecznych [TOMASZEWSKI 1959]. Potwierdzeniem 
tego zjawiska są właściwości gleb aluwialnych położonych w dolinach Wisły, Odry 
i innych polskich rzek, szczególnie w dolnych odcinkach tych dolin [WITEK 1965; 
ZAWADZKI, Guz 1965; LASKOWSKI 1986]. Oddziaływanie na środowisko glebowe 
współczesnych powodzi należy jednak rozpatrywać w co najmniej dwóch aspek
tach: 1) pozytywnym, polegającym na wniesieniu znacznej ilości wilgoci, drobno
ziarnistych osadów mineralnych, substancji organicznej oraz składników nawozo
wych wypłukanych w górnym dorzeczu [SZERSZEŃ i in. 1975; WOŹNIAK 1995], oraz 
2) negatywnym, wynikającym z potencjalnej obecności substancji toksycznych 
(środków ochrony roślin, ropopochodnych, zanieczyszczeń przemysłowych , metali 
ciężkich i in.) ewentualnie mikroorganizmów chorobotwórczych [Kuc1-1ARZEWSKA i 
in. 1991; NIEDŹWIECKI i in. 1995). 

Przewidywane skutki wielkiej powodzi z lipca 1997 roku dla środowiska 
glebowego i produkcji rolniczej budziły liczne kontrowersje i obawy już w czasie 
powodzi, jak i po ustąpieniu wód zalewowych. Dominowały postawy pesymistycz
ne oraz poglądy o silnym zanieczyszczeniu gleb i konieczności ich rekultywacji, a 
także o potrzebie kilkuletniej karencji na niektóre uprawy rolnicze. 

Celem podjętych badań była ocena faktycznego stanu gleb na obszarze 
Wrocławia i na terenach sąsiadujących, bezpośrednio po ustąpieniu wód powo
dziowych oraz ustalenie wpływu powodzi na aktualne właściwości gleb. 

Obiekty i metodyka badań 

Próbki gleb i osadów z terenów objętych powodzią pobierano bezpośrednio 
po ustąpieniu wody, która utrzymywała się od 2 do 6 tygodni. Wytypowano 20 
punktów na gruntach rolnych, 15 punktów w ogrodach działkowych oraz 5 pun-
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któw w obrębie zieleńców miejskich. Na gruntach ornych próbki pobierano z głę
bokości 0-10 oraz 30-40 cm, na ttwałych użytkach zielonych 0-5 i 5-15 cm. W 
niektórych punktach próbki pobierano również z większych glt;bokości. Mimo 
długottwałej stagnacji wód powodziowych na rozległych obszarach, do rzadkości 
należało występowanie namułów naniesionych przez wodę. Znalezione osady 
miały przeważnie grubość 1-2 mm, rzadziej do 4 mm. Próbki namułów pobierano 
z całej miąższości osadzonej warstwy. W pobranych próbkach oznaczano: skład 
granulometryczny - metodą areometryczno-sitową, pH w H 20 i w roztworze KCI 
o stężeniu 1 mol·dm-3 - potencjometrycznie, zawartość substancji organicznej -
metodą Tiurina, zawartość kationów wymiennych (Ca, Mg, K, Na) - metodą Pal
lmanna oraz kwasowość hydrolityczną - metodą Kappena, makroelementy w for
mach przyswajalnych: magnez - metodą Schachtschabcla, fosfor i potas - metodą 
Egnera-Richma, zasolenie - konduktometrycznic, całkowitą zawartość wybranych 
pietwiastków śladowych: Pb, Zn, Cu, Ni, Cd i Cr - metod,1 ASA. W niektórych 
próbkach oznaczono ponadto: liczebność bakterii E. coli oraz Clostridium pe,fri
gens - metodami zgodnymi z normami: PN-Z-19000-2 oraz PN-Z-19000-3, a 
także ogólne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi - metodą chroma
tografii gazowej oraz zanieczyszczenie WWA - metodą zgodną ze standardami 
USEPA. 

Wyniki badań 

Wśród badanych gleb, reprezentowanych przez pobrane próbki dominują 
gleby średniozwięzłe i zwięzłe o uziarnieniu najczęściej gliny lekkiej i średniej. 
Część próbek (ok. 25%) reprezentuje gleby lekkie (piaski gliniaste). Namuły 
odznaczały się na ogół dość zwięzłym składem granulometrycznym (pyłowo-ilas
tym). 

Zawartość substancji organicznej w badanych glebach jest stosunkowo wy
soka i waha się w granicach od 0,90 do 10,39% C org. (tj. 1,55-17,91% próch
nicy) w poziomach powierzchniowych. Najniższe wartości pochodzą z gleb lekkich 
użytkowanych rolniczo, natomiast najwyższe z intensywnie nawożonych ogrodów 
działkowych. 

Stwierdzono istotne zróżnicowanie odczynu gleb: pH w H 20 w przedziale 
od 4,5 do 8,1, a pH w roztworze KCI o stężeniu 1 mol·dm-3 w zakresie od 3,7 do 
7,5. Wyraźnym czynnikiem różnicującym jest rodzaj użytkowania: odczyn kwaśny 
oraz bardzo kwaśny dominuje na gruntach ornych i pastwiskach. Słabiej zakwa
szone są gleby zieleńców miejskich, natomiast niemal wszystkie gleby ogrodów 
działkowych odznaczają się odczynem obojętnym lub zasadowym. Wysokie pH 
gleb należy interpretować jako czynnik wybitnie korzystny z punktu widzenia 
odporności gleb na zaburzenie stanu równowagi w środowisku glebowym, jak też 
ze względu na zmniejszanie rozpuszczalności i toksyczności metali ciężkich. 

Badane gleby, szczególnie w obrębie ogrodów działkowych, odznaczają sic; 
dużą lub bardzo dużą pojemnością sorpcyjną (tab. 1), obsadzoną głównie przez 
wapń i magnez. Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi 
jest najniższy w glebach użytkowanych jako pola orne i pastwiska, nigdzie jednak 
nie spada poniżej 50%. Stopień wysycenia zasadami gleb ogrodów działkowych z 
reguły przewyższa 90%. 

Wysoka suma kationów wymiennych w namułach, inaczej niż w glebach, 
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zależy nie tyle od obecności wapnia co sodu, którego zawartość przekracza nie
kiedy ilość potasu wymiennego (tab. 1). To nietypowe dla naszych warunków zja
wisko można zapewne wiązać z wysokim zasoleniem i dużą zawartością sodu w 
wodzie Odry. 

Tabela 1; Table 1 

Zasolenie i właściwośc i sorpcyjne gleb i namułów 
Salinity and sorption complex propcrties of so ils and !food deposits 

WyszC"1:ególnienie 
Zasolenie Kh I) 

Salinity 
Specifica lion 

(mg·kg-1) 

Namuły; Flood dcpos its 1620-6480 1,12- 5,62 
Pola orne i uży tki zielone; Arabie fields and 108-405 0,75-4,27 
grasslands 
Ogrody działkowe; Gardens 162-918 0,30-2,40 

1J Kwasowość hydrolityczna; Hydrolytic acidity 
2l Suma wymiennych kationów zasadowych; Base cation capacity 
3l Całkowita pojemność sorpcyjna; Total cation cxchange capacity 

s 2) 

cmol( + ) ·kg-1 

9,25- 29,22 
6,5- 14,3 

7,8-88,6 

T 3J 

10,6-31,6 
8,7-15 ,3 

9,9-88,9 

Zasolenie analizowanych próbek gleb, wyrażone w mg soli rozpuszczalnych 
na kg gleby (przeliczone na KC!) zawiera się w szerokim przedziale od 108 do 
918 (tab. 1), co oznacza brak przekroczenia zawartości granicznej dla gleb nie 
zasolonych, ustaloną na podstawie wytycznych FAO/UNESCO na poziomie 1500 
mg rozp. soli ·kg-1 gleby (klasa O). Z kolei namuły wykazywały wysoki stop ień za
solenia - zawsze ponad 1500 mg, z maksimum na poziomie 6500 mg, co kwali
fikowało je do 2. lub 3. stopnia zasolenia wg FAO. 

Tabela 2; Table 2 

Zasobność w formy przyswajalne magnezu, potasu i fosforu 
The contents of Mg, Kand P available forms 

Zawartość form przyswajalnych 

Wyszczególnienie Content of available forms 

Specification (mg·lO0 g·1) 

MgO Kp P20, 

Namuły; Flood deposi ts 12,9-65 ,0 25,9-31,4 13,5-42,5 
Pola orne i użytki zielone; Arabie fields and 6,0-20,0 5,0-25,1 10,3-39,2 
grasslands 
Ogrody działkowe; Gardcns 6,1-17,8 11 ,9-43,1 25,0- 269,0 

Analiza zasobności gleb w podstawowe składniki w formach przyswajalnych 
dla roślin wskazuje na istnienie bardzo dobrych na ogół warunków wzrostu roślin 
(tab. 2) . W przypadku przyswajalnego fosforu niemal wszystkie próbki odznaczają 
się zasobności,1 wysoką. Przy zawartości powyżej 100 mg Pz05·100 g-1 gleby 
można wręcz mówić o wyjątkowo wysokiej zasobności (większość ogródków dział-
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kowych), co niewątpliwie jest skutkiem intensywnego nawożenia fosforowego. 
Podobnie magnez przyswajalny występuje w ilościach uznawanych za wysokie, co 
prawdopodobnie jest efektem coraz powszechniejszego stosowania wapna magne
zowego (dolomitowego). Również potas przyswajalny w dominującej części gleb 
występuje w ilościach określanych jako wysokie. 

Namuły wykazywały zazwyczaj wyższą zasobność od gleb, na które zostały 
naniesione. Fakt ten może mieć związek ze zwięźlejszym składem granulometry
cznym namułów i ich większymi zdolnościami sorpcyjnymi. We wszystkich prób
kach namułów z Wrocławia i okolic, ilości potasu, magnezu i fosforu przyswajal
nego określono jako wysokie (tab. 2). 

Zawartość pierwiastków śladowych w namułach była zazwyczaj wyższa niż w 
glebach, co prawdopodobnie ma związek z ich uziarnieniem, duż,1 zawartością 
substancji organicznej i wysoką pojemnością sorpcyjną. Szczególnie zawartość 
cynku (maksymalnie 692 mg·kg-1) i chromu (do 255 mg·kg-1) w niektórych prób
kach osadów powodziowych wskazuje na ich zanieczyszczenie (tab. 3). 

Podobnie w bardzo szerokim zakresie występują metale ciężkie w badanych 
glebach. Grunty orne oraz pastwiska zazwyczaj zawierają małe ilości wszystkich 
badanych pierwiastków (tab. 3), nie wykazując zanieczyszczenia. Natomiast w 
glebach ogrodów działkowych koncentracje niektórych metali kwalifikowały gleby 
do III lub nawet IV stopnia zanieczyszczenia wg kryteriów IUNG. Przekroczenia 
dotyczyły w zasadzie wszystkich pierwiastków śladowych, jednak w największym 
stopniu miedzi, ołowiu i cynku. 

Tabela 3; Table 3 

Zawartość pieIWiastków śladowych w glebach i namułach 
Total contcnt of trace elements in soils and flood deposits 

Całkowita zawartość pierwiastków śladowych 

Wyszczególnienie Total contents of trace elements 

Specification (mg·kg-1) 

Pb Cd Zn Cu Ni 

Namuły; Flood deposits 36-94 0,10-0,94 70-692 7-34 10-58 
Pola orne i użytki zielone; Arabie fiel- 20-54 0,10-0,83 48-140 6-16 11-50 
ds and grasslands 
Ogrody działkowe; Gardens 27-229 0,19-1,30 88-750 13-116 14-82 

Cr 

34-255 
22-124 

21-80 

Zaznaczyć należy, że w tych samych kompleksach ogrodów działkowych 
występują bardzo duże dysproporcje w zawartości metali pomiędzy sąsiednimi 
działkami, co pozwala sądzić, że stwierdzone zanieczyszczenie nic zostało spowo
dowane przez powódź, lecz dotychczasowy sposób użytkowania (głównie rodzaj i 
wielkość stosowanego nawożenia oraz wapnowania). Trzeba również pamiętać, że 
ogrody działkowe zakładano często na terenach nieużytecznych dla innych celów, 
np. na rekultywowanych wysypiskach odpadów. 

Wyniki ogólnych oznaczeń substancji ropopochodnych nic wykazały zanie
czyszczenia badanych próbek gleb w żadnym punkcie. Większość oznaczeń znaj
duje się na dolnej granicy oznaczalności lub poniżej tej granicy. Wypływa stąd 
wniosek, że nawet jeśli wskutek powodzi doszło do zanieczyszczenia gleb ropopo
chodnymi, to substancje uległy rozcieńczeniu i szybkiej biodegradacji do czasu 



ODDZIAŁYWANIE POWODZI Z 1997 ROKU ... 55 

pobierania próbek (w warunkach upalnej pogody). 
Podobnie analizy gleb pod kątem zawartości wielopierścien iowych węglo

wodorów aromatycznych (WWA) wykazały niewielkie ilości tych substancji, mie
szczące się poniżej zarówno dopuszczalnych norm dla poszczególnych związków, 
jak też dla sumy węglowodorów (tab. 4). Dla obszarów A i B [wg wytycznych PIOŚ 
1994] najwyższe dopuszczalne stężenie większości związków ustalono na poziomie 
100 µg·kg- 1 s.m., natomiast dla ich sumy - 1000 µg·kg- 1• W badanych próbkach 
gleb suma WWA zawiera się w zakresie od 13,336 do 17,239 µg·kg- 1 gleby. 

Tabela 4; Table 4 

Wybrane parametry zan ieczyszczenia chemicznego i bio logicznego gleb 
Sclected parameters of chemical and microbiological pollution of soils 

Wyszczególnienie Jednostka Zakres wartości 
Wartość 

dopuszcza I na 
Specification Unit Va lue range 

Normal value 

WWA-suma; Sum of PAH 12,9-52,1 1000 
- naftalen; naphthalene 10,4-1 6,4 100 
- fenantren ; phcnanthrenc µ.g·kg-• 0,65-1,47 100 
- benzo-a-pircn; benzo (a) pyrene <0,001-2, 11 10 
Związki ropopochodne;Petroleum deriva- <1,0-4,2 
live compounds. 

Escherichia coli: 
- saprofityczne; saprophytic jednostki·lO0 g-1 <100-1150 <100 
- kałowe; fecal units· 100 g-1 <100-630 <100 
Clostridium perfringens <10-250 <1000 

Spośród stosowanych testów mikrobiologicznych wykonane zostały oznacze
nia liczebności bakterii E. coli - saprofitycznych i kałowych oraz Clostridium per
fringens (tab. 4). Wynik oznaczenia Clostridium peifringens wskazuje na normalną 
(niską) liczebność bakterii, mieszczącą się w propozycji polskiej normy ( < 1000 
j.t.k-1 g-1). Z kolei liczebność E. coli, zarówno saprofitycznych, jak i kałowych 
przekracza w niektórych próbkach poziom dopuszczany przez normę, ale należy 
zwrócić uwagę, że stwierdzona l iczebność jest zbliżona do tej, która występuje w 
glebie po zastosowaniu normalnej dawki obornika. Jest to więc przekroczenie 
uznawane za stosunkowo niegroźne i przejściowe, z czasem ustępujące . 

Wnioski 

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dotyczącego wpływu na środowis
ko glebowe wielkiej powodzi na D olnym Śląsku w lipcu 1997 nasuwa się kilka 
wniosków: 

1. Namuły naniesione przez powodź były na terenie Wrocławia bardzo małej 
grubości (1-4 mm) i nie pokrywały całego zalanego obszaru. W związku z 
tym nic należy przeceniać ich wpływu na właściwości gleb po powodzi. 

2. W namułach stwierdzono wysoką zasobność w makroelementy, ale równo
cześnie wysoką zawartość pierwiastków śladowych, szczególnie cynku i 
chromu. 
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3. Gleby objęte powodzią odznaczają się silnie zróżnicowanymi właściwościa
mi fizyko-chemicznymi, co jest efektem rodzaju ich dotychczasowego użyt
kowania. Gleby ogrodów działkowych odznaczają się wybitnie wysoką za
wartością substancji organicznej, obojętnym lub alkalicznym odczynem i 
wysoką zasobnością w makroelementy. 

4. Nie stwierdzono występowania w zalanych glebach zanieczyszczeń organicz
nych (ropopochodne, WWA) oraz zagrożenia mikrobiologicznego. 

5. Stwierdzone punktowe znaczne zanieczyszczenie metalami ciężkimi, wystę
pujące w glebach ogrodów działkowych nie wydaje się być skutkiem powo
dzi, lecz wcześniejszych zabiegów agrotechnicznych (intensywnego nawoże
nia i wapnowania niewłaściwymi nawozami). 

6. Przeprowadzone badania wykazały, że na obszarze Wrocławia i na terenach 
sąsiadujących nie wystąpiło wskutek powodzi pogorszenie właściwości gleb, 
które zmniejszałoby ich żyzność lub ograniczało produkcję rolniczą i ogrod
mczą. 
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Streszczenie 

Celem podjętych badań była ocena faktycznego stanu gleb na obszarze 
Wrocławia i na terenach sąsiadujących bezpośrednio po ustąpieniu wód powodzi 
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z lipca 1997 oraz ustalenie ich wpływu na aktualne właściwości gleb. 
Namuły naniesione przez powadź były bardzo małej grubości (1-4 mm) i 

nie pokrywały całego zalanego obszaru. W związku z tym nie należy przeceniać 
ich wpływu na właściwości gleb po powodzi. 

W namułach stwierdzono wysoką zasobność w makroelementy, ale równo
cześnie wysoką zawartość pierwiastków śladowych, szczególnie cynku i chromu. 

Gleby objęte powodzią odznaczają się zróżnicowanymi właściwościami fi
zyko-chemicznymi, co jest efektem rodzaju ich dotychczasowego użytkowania. 
Gleby ogrodów działkowych odznaczają się wybitnie wysoką zawartością substan
cji organicznej, obojętnym lub alkalicznym odczynem i wysoką zasobnością w 
makroelementy. Nic stwierdzono występowania w zalanych glebach zanieczysz
czeń organicznych oraz zagrożenia mikrobiologicznego. Stwierdzone mozaiko
wate zanieczyszczenie metalami ciężkimi, występujące w glebach ogrodów dział
kowych nie wydaje się być skutkiem powodzi, lecz wcześniejszych zabiegów agro
technicznych. 

Przeprowadzone badania wykazały, że na obszarze Wrocławia i na terenach 
sąsiadujących nie wystąpiło wskutek powodzi pogorszenie właściwości gleb, które 
zmniejszałoby ich żyzność lub ograniczało produkcję rolniczą i ogrodniczą . 

EFFECTS OF FLOOD 1997 
ON SOIL ENVIRONMENT OF WROCŁAW AREA 

Tadeusz Chodak, Leszek Szerszeń, Cezary Kabala 
Institute of Soil Science and Agricultural Environment Protection, 

Agricultural University, Wrocław 

Key words: flood, soils properties, arabie, garden, forest soils, Wrocław 

Summary 

The aim the rcsearch was to examine the properties of soils on Wrocław 
arca submcrgcd by water during the flood in July 1997. Their basie physical, phy
sicochemical and chemical properties were determined. In sclected soi! samples 
the concentrations of hydrocarbons and PAH were also determined and basie 
microhiological analyscs wcre performed. The results showed that the soils exa
mined did not con ta in excesive amounts of heavy metals ( except heightened con
tent of Zn) nor other chemical and microbiological pollutans. High concentra
tions of heavy metals in some soils, especially from gardens of Wrocław, could 
not be caused by the flood since these soils had already been polluted before the 
flood happened. 
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