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Wstęp 

Hutnictwo żelaza jest źródłem zanieczyszczenia środowiska zarówno subs
tancjami stałymi jak i gazowymi. Spośród części stałych są to przede wszystkim 
związki żelaza, manganu, krzemionki, wapnia oraz fosforu i metali ciężkich [ZEM
ŁA 1994]. Substancje gazowe to głównie tlenki siarki, azotu, fluoru, a także często 
chloru. Rezultatem działania tych zanieczyszczeń na rośliny mogą być ich uszko
dzenia ostre lub chroniczne w postaci widocznych objawów zewnętrznych, a także 
zaburzenia w rozwoju prowadzące do strat w plonowaniu. Równocześnie osiada
nie ich na glebach i kumulacja w warstwie ornej, chociaż niewidoczna gołym 
okiem, może przyczyniać sic, do trwałych zmian w składzie chemicznym 
kompleksu sorpcyjnego i roztworu glebowego. Skutkiem tego może być również 
zmiana wartości biologicznej roślin w wyniku pobrania substancji toksycznych 
drogą korzeniową. 

Celem badań było więc wykazanie czy i w jakim stopniu emitowane przez 
Hut<, ,,Czc,stochowa" zanieczyszczenia wpływają na zmiany składu chemicznego 
gleby oraz roślin uprawnych w zasięgu jej oddziaływania. 

Materiał i metodyka 

Ocenę wpływu emisji z Huty „Częstochowa" na stan środowiska wokół za
kładu oparto na 2-letnich badaniach terenowych, laboratoryjnych oraz doświad
czeniach wazonowych. W ramach badań terenowych prowadzono obserwację 

przebiegu wegetacji roślin na terenach objętych oddziaływaniem huty, a następnie 
analizowano ich skład chemiczny, zarówno pod kątem zawartości makroskładni
ków jak i metali ciężkich. Rośliny pobierano w dwóch terminach: wiosną - 50 
próbek oraz 60 próbek w okresie pełnej dojrzałości zbóż, których udział w struk
turze zasiewów na tym terenie był największy. Jednocześnie z tych samych punk
tów pól uprawnych i odłogowanych z warstwy ornej pobrano próbki glebowe. 
Przy typowaniu miejsc poboru prób kierowano się wynikami wcześniejszych 
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badań [GODZIK 1984, 1993; WITEK i in. 1989; WERTERESIEWICZ 1997], na podstawie 
których autorzy wyznaczyli 4 strefy o zróżnicowanym zanieczyszczeniu gleb i roś
lin. W każdej ze stref wykonano również odkrywki glebowe i pobrano próbki z 
głębokości 0-20 cm, 20-40 cm i 40-60 cm. Odczyn badanych gleb określono w 
zawiesinie KC! o stężeniu 1 mol·dm-3, C org. metodą Westerhoffa, P i K przys
wajalny metodą Egnera-Riehma, a Mg - Schachtschabela. 

Koncentrację metali ciężkich oznaczono metodą AAS: całkowitą zawartość 
w glebach po mineralizacji w HC1O4, a formę rozpuszczalną po ekstrakcji w roz
tworze HCl o stężeniu 1 mol·dm-3; w materiale roślinnym po spopieleniu próbek 
i roztworzeniu popiołu w HNO3 o stężeniu 1 mol·dm-3• 

Wyniki badań 

Jak wynika z tabeli 1 odczyn wierzchniej warstwy badanych gleb oscylował 
w zakresie pH 4,0-6,0, przy czym aż w 72% gleb wapnowanie było wskazane. Śr 
ednia dla tego terenu zawartość fosforu była niska i bardzo niska, a aż 60% gleb 
charakteryzowało się niską koncentracją potasu przyswajalnego. Zdecydowana 
większość gleb była natomiast średnio zasobna w magnez, niską jego zawartość 
wykazywało tylko około 30% próbek glebowych. 

Tabela 1; Table 1 

Właściwości gleb z pól uprawnych i nieuprawianych przy Hucie „Czi,stochowa" 
(wartości średnie i wahania) 

Properties of soils from fields under cultivation and not cultivated 
nearby Czi,stochowa iron-works (means and oscillations) 

Użytkowanie gleb 
Corg. P2O5 K,0 

Use of soils 
n pHKCI Organie C 

(%) mg·lO0 g- 1 

Pola uprawne 
5,2 1,75 9,1 8,9 Fields under 29 

cultivation 4,0-7,1 1,26-3,00 3,1-19,0 3,2-36,0 

Odłogi 
13 

5,2 1,57 4,5 6,5 
Fallow lands 4,6-6,1 0,98-1,93 2,4-7,3 1,2-15,5 

n - ilość próbek; number of samples 

Mg 

2,8 
0,8-6,0 

2,6 
0,8-5,3 

Analizując całkowitą zawartość metali ciężkich w warstwie ornej badanych 
gleb (tab. 2) stwierdzić można, że średnie stężenie Cu i Ni, zgodnie z 
proponowanymi przez IUNG [KABATA-PENDIAS i in. 1993] wartościami graniczny
mi, pozwala zaliczyć je do gleb mieszczących się w zakresie koncentracji natural
nych, spotykanych w glebach lekkich, na terenach nieobjętych emisjami przemys
łowymi. Również całkowita zawartość Cr nie odbiega od stężeń najczęściej wystę
pujących [ANKE 1987]. Oznaczona koncentracja Zn, Pb i Cd jest nieco podwyższo
na, co kwalifikuje badane gleby do I stopnia zanieczyszczenia. Niepokój wzbu
dzać może duża, około 70%, rozpuszczalność w analizowanych glebach Pb i Cd, 
a więc metali najhardziej niebezpiecznych dla środowiska. Rozpuszczalność po
zostałych metali była znacznie mniejsza, co nie powinno stwarzać zagrożenia nad
miernej ich kumulacji w uprawianych roślinach. 
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Tabela 2; Table 2 

Zawartość całkowita metali ciężkich oraz ich form rozpuszczalnych w warstwie 
ornej gleb przy Hucie „Częstochowa" w przyjętych strefach zanieczyszczeń 

(wartości średn ie 1 wahania) 

Contents of total and soluble heavy metals in arabie soil horizon in the vicin ity 
of Częstochowa iron-works in designated contamination zones 

(means and oscillations) 

Strefa 
Zn Cu Pb Cr Ni Cd 

Zone 
n 

Zawartość całkowita ; Total content (mg·kg-1) 

I o - - - - - -

Il 13 
99,9 10,1 44,6 17,4 6,0 0,7 

63,8-128,8 7,5-12,5 31 ,5-57,5 11,5-21 ,2 5,2--6,5 0,2-1 ,0 

Ili 12 
93,9 9,7 38,0 17,4 5,9 0,6 

70,0-142,5 7,8-14,2 25,8-53,8 14,2-23,5 4,8-8,0 0,2-1 ,0 

IV 19 
88,6 9,0 40,4 18,3 5,5 0,7 

55,0-11 7,5 6,8- 12,0 26,5--68,5 14,5-23,8 4,5-7,2 0,2-1,0 

Formy rozpuszczalne; Soluble forms (mg·kg-1) ••: 

I o - - - - - -

li 13 
31,9 3,1 31,1 1,5 1, 1 0,5 

18,2-45,2 2,2-4,2 22,4-45,2 1,2-2,6 1,0-1,4 0,4--0,6 

111 12 
31 ,8 3,1 26,4 1,6 1,4 0,5 

20,6-55,8 2,0-5,4 17,0-36,2 1,2-2,5 1,0-2,3 0,4--0,7 

IV 19 
24,4 2,9 27,7 1,5 1,3 0,5 

8,8-38,8 2,0-4,5 15,6-35,2 1,1-2,3 1,0-1,4 0,3-0,6 

n - ilość próbek; number of samples 

Z analizy danych zawartych w tabeli 2 wynika, że dla większości oznacza
nych metali nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości pomiędzy poszczegól
nymi wyznaczonymi wcześniej strefami. Jedynie w przypadku Zn zauważa się ten
dencję spadku koncentracji, zarówno formy całkowitej jak i rozpuszczalnej, wraz 
z odległością od huty. Sugerować to może, że nie istnieje potrzeba tworzenia aż 
takiej ilości stref, gdyż oddziaływanie huty na kumulację metali w glebach w 
świetle tych danych wydaje się być nieznaczne. 

W celu wykazania czy w wyniku oddziaływania Huty „Częstochowa" nastą
piły zmiany w składzie chemicznym warstw głębszych (w wyniku wymywania i 
przemieszczania niektórych składników) wykonano w każdej ze stref odkrywkę 
glebową i pobrano próbki glebowe (tabela 3). 

Trzy spośród tych gleb (profil I, III i IV), jak większość z występujących na 
tym terenie, należy do piasków słabo gliniastych o niskiej zawartości części spła
wialnych ( < 10), natomiast czwarta (profil II) to piasek gliniasty mocny o zawar
tości części spławialnych wynoszącej 16%. Mimo, że odkrywki wykonano w różnej 
odległości od źródła emisji, to całkowite stężenie badanych metali ciężkich ukła
da się na zbliżonym poziomie i nie obserwuje się ich przemieszczania i kumulacji 
w głębszych warstwach gleby. Podobnie układa się stężenie form rozpuszczalnych 
tych metali. 
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Tabela 3; Table 3 

Odczyn oraz zawartość metali w poszczególnych wars twach badanych profi li 
Reaction and content of heavy mctals in particula r soi! ho rizons of invcst igated profi les 

Nr profi lu 
I II 

Profile no. 

Głębokość 
0-20 20-40 40- 60 0-20 20- 40 40- 60 

Depth (cm) 

pHKO 4,7 4,5 4,5 5,3 5,2 4,6 

Zawartość całkowita; Total content (mg·kg-1) 

Zn 63,8 22,5 13,8 123,8 43,8 31,5 

Cu 7,5 3,2 3,0 11,8 5,0 6,0 

Pb 35,2 ll ,5 7,2 53,9 15,5 12,5 

Cr 14,5 8,0 9,5 23,5 17,5 18,2 

Ni 5,2 4,8 4,5 8,0 7,8 7,0 

Cd 0,5 0,2 0,2 1,0 0,2 0,5 

Formy rozpuszcza lne; Soluble fo rms (mg·kg-1) 

Zn 18,2 2,0 1,6 39,8 8,6 2,0 

Cu 2,8 0,6 0,6 5,4 1,5 0,6 

Pb 22,2 2,1 1,1 32,9 5,8 2,6 

Cr 1,1 0,8 0,8 2,0 1,3 1,1 

Ni 1,2 0,9 0,8 2,7 1,4 0,8 

Cd 0,3 0,1 0,1 0,7 0,2 0, 1 

Nr profilu 
III IV 

Profi le no . 

Głębokość 
0- 20 20-40 40-60 0-20 20-40 40- 60 

Depth (cm) 

pHKa 5,1 4,7 4,5 7,4 7,3 7,3 

Zawartość całkowita; Total content (mg·kg-1) 

Z n 90,0 11 ,2 10,0 142,5 18,8 11 ,2 

Cu 8,0 4,2 3,8 14,2 3,8 3,5 

Pb 45,0 11,0 7,2 52,5 12,0 7,5 

Cr 15,2 11,0 10,5 19,8 10,2 9,8 

Ni 5,8 5,2 5,0 7,8 5,2 4,2 

Cd 1,0 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 

Formy rozpuszcza lne; Solub lc forms (mg·kg-1) 

Z n 18,2 2,0 1,6 58,8 1,6 0,3 

Cu 2,8 0,6 0,6 4,6 0,8 0,4 

Pb 22,2 2,1 1,1 35,8 1,9 1,0 

Cr 1,1 0,8 0,8 2,2 1,0 0,8 

Ni 1,2 0,9 0,8 1,8 1,1 0,8 

Cd 0,3 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 
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Omówione obserwacj e potwierdzają wcześniej wyrażony pogląd, że działal
ność huty nie przyczyniła się do trwałych niekorzystnych zmian w środowisku gle
bowym. Nie stwierdzono również wyraźnej zależności między składem chemicz
nym gleb a odległością od emitora, co wykazali wcześniej inni autorzy [Gooz1K 
1984, 1993; G0RLACH 1993; WERTERESIEWICZ 1997). 

Obserwacje wyglądu i przebiegu wegetacji roślin uprawianych na badanym 
terenie nie wykazały zewm;trznych uszkodzeń czy poparzeń, które można by przy
pisać oddziaływaniu zanieczyszczeń huty. Uwagę zwracał natomiast słaby stan 
większości upraw, wyrażający się zahamowaniem wzrostu, jasnozielonym zabar
wieniem liści, słabo wykształconymi kłosami. 

Pobrane rośliny uszeregowano według odległości od huty i w ich ramach 
podzielono je na grupy, uwzględniając zróżnicowaną zdolność pobierania metali z 
podłoża. 

Tabela 4; Table 4 

Zawartość metali ciężkich w roślinach pobranych wiosną przy Hucie „Częstochowa" 
w przyjętych strefach zanieczyszcze11 (wartości średnie) mg·kg-1 

Content of heavy metals in plants in the vicinity of Częstochowa iron-works 
in the contamination zones - spring time (mean values) mg·kg-1 

Strefa 
Roślina; Crop plant Zn Cu Pb Cr Ni Cd 

Zone 

I - - - - - - -

Zbo;,.a; Cereals 56 3,0 2,0 0,6 0,7 0,2 

Il 
Trawy; Grasses 39 3,1 2,9 0,7 1,0 0,3 
Krzyżowe ; Cruciferous crops 224 4,4 3,4 1,0 1,3 1,5 
Gryka; Buckwheat 572 7,9 7,7 0,9 7,2 6,6 

Zboża; Cercals 38 2,9 2,2 0,6 0,9 0,2 
lII Trawy; Grasses 37 3,3 2,9 0,7 1,5 0,3 

Motylkowe; Papilionaceus crops 105 7,1 5,8 1,3 2,0 0,8 

Zboża ; Cereals 32 2,5 2,1 1,2 0,8 0,2 
IV Trawy; Grasses 34 3,5 2,8 0,8 0,9 0,3 

Motylkowe; Papilionaceus crops 179 6,7 7,3 1,0 2,6 0,5 

Jak wskazują wyniki zamieszczone w tabeli 4, w okresie wiosennym zawar
tość Zn w poszczególnych grupach roślin była zróżnicowana i tylko w zbożach 
oraz trawach kształtowała się poniżej 50 mg·kg-1 suchej masy, co pod względem 
przydatności klasyfikuje je do celów konsumpcyjnych [G0RLACH 1993, KABATA· 
PENDIAS i in . 1993). Rośliny motylkowe zawierały tego metalu znacznie więcej, 
chociaż zazwyczaj były to ilości nieznacznie przekraczające wartości konsumpcyj
ne. Wyjątek w tym zakresie stanowiła gryka, w której koncentracja Zn przekra
czała kilkakrotnie wartości dopuszczalne. Koncentracja miedzi i niklu we wszyst
kich analizowanych roślinach pozwala zakwalifikować je do celów konsumpcyj
nych. Stężenie Cd i Pb w badanych roślinach we wszystkich przypadkach przekra
czało poziomy progowe określone przez JUNG [KABATA-PENDIAS i in 1993] dla 
roślin przeznaczonych na cele konsumpcyjne. Mogą one natomiast być przezna
czone na paszę dla zwierząt [GORI.ACH 1993). Niepokój budzi wysoka zawartość 
kadmu w gryce. W drugim terminie poboru próbek, w okresie pełnej dojrzałości 
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zbóż, zawartość żadnego z badanych metali w ziarnie nie przekraczała wartości 
progowych, kwalifikujących ich przydatność do konsumpcji (tab. 5). Koncentracja 
metali w pozostałych roślinach pozwala bez przeszkód przeznaczyć je na cele pa
szowe. Analogicznie jak w terminie wiosennym stwierdzono wysokie zawartości 
badanych metali, głównie Cd i Pb w gryce. Ponadto uwagę zwraca fakt, że w róż
nych odległościach od huty (strefa II i III) ich kumulacja w tej roślinie była rów
nie wysoka. Gryka należy do roślin bardziej wrażliwych niż zboża na nadmiar 
pierwiastków śladowych w podłożu, jednak ich zawartość w glebach tego rejonu 
nie może być przyczyną aż tak dużego stężenia w tkankach roślinnych. 

Tabela 5; Table 5 

Zawartość metali ciężkich mg·kg-1 w roślinach pobranych jesienią przy Hucie 
,,Częstochowa" w przyjętych strefach zanieczyszczeń (wartości śred nie) 

Content of heavy metals (mg·kg-1) in plants in the vicinity of Częstochowa iron-works 
in the contammation zones - autumn time (mean values) 

Strefa 
Rośliną; Plant Zn Cu Pb Cr Ni Cd 

Zone 

I - - - - - - -

Zboża; Cereals: 
słoma; straw 74,0 3,5 2,7 0,8 1,0 0,2 

li 
ziarno; grain 40,7 3,5 0,3 0,5 0,4 0,1 

Trawy; Grasses 136,0 6,2 5,1 0,9 2,2 0,9 
Motylkowe; Papilionaceus crops 177,0 6,0 3,9 0,9 2,9 1,7 
Gryka; Buckwheat 295,0 6,4 4,6 1,2 6,5 3,2 

Zboża; Cereals: 
słoma; straw 77,8 3,1 2,7 0,9 1,0 0,3 

III ziarno; grain 42,7 3,4 0,3 0,4 0,4 0,1 
Trawy; Grasses 155,0 4,2 4,5 0,9 2,4 0,8 
Motylkowe; Papilionaceus crops 134,0 6,5 4,2 0,8 3,0 0,8 

Zboża; Cereals: 
słoma; straw 69,4 3,4 2,6 0,8 1,0 0,4 

IV 
ziarno; grain 38,2 3,2 0,4 0,4 0,5 0,1 

Trawy; Grasses 112,0 4,2 5,2 1,1 3,1 0,2 
Motylkowe; Papilionaceus crops 117,0 7,9 4,0 0,8 3,8 0,8 
Gryka; Buckwheat 475,0 8,0 5,7 1,1 7,1 6,6 

W żadnym z terminów poboru prób nie stwierdzono zróżnicowania w za
wartości badanych metali wraz ze zmianą odległości od zakładu, co świadczyć 
może o znikomym wpływie Huty „Częstochowa" na proces kumulacji tych pier
wiastków w roślinach . 

Wnioski 

1. Gleby badanego terenu charakteryzowały się kwaśnym odczynem, niską 

zasobnością w fosfor i potas przyswajalny, niską kulturą rolną i dużym 
udziałem odłogów. 
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2. Zawartość metali ciężkich w glebach pobranych z terenów wokół Huty 
„Częstochowa" należy uznać za zbliżone do ilości spotykanych w glebach 
naturalnych niepodlegających emisjom przemysłowym. 

3. Oznaczona koncentracja metali ciężkich w roślinach pozwala przeznaczyć 
ziarno zbóż na konsumpcję, a pozostałe rośliny na cele paszowe. Z wyjąt
kiem gryki nie stwierdzono przekroczeń w zawartości pierwiastków ślado
wych w stopniu, który powodowałby ich dyskwalifikację pod względem kon
sumpcyjnym i paszowym 

4. Prowadzone w okresie dwóch lat badania nie wykazały istnienia wyraźnej 
strefowości w zakresie jakości plonów i zawartości metali ciężkich w gle
bach i roślinach. 

5. Uzyskane wyniki nie dają podstaw do wydzielenia stref ujemnego oddziały
wania emitowanych zanieczyszczeń przez Hutę „Częstochowa" na skażenie 
gleb i roślin tego rejonu. 
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Streszczenie 

Praca przedstawia wyniki dwuletnich badań, których celem była ocena 
wpływu emisji z Huty „Częstochowa" na koncentrację sześciu metali ciężkich w 
glebach i roślinach pobranych z wyznaczonych stref oddziaływania tego zakładu. 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że działalność huty przyczyniła 
się do zakwaszenia gleb i zubożenia ich w podstawowe składniki pokarmowe. 
Zawartość Zn, Cu, Pb, Cr, Ni i Cd w badanych glebach należy uznać za zbliżone 
do ilości spotykanych w glebach naturalnych niepodlegających emisjom przemy
słowym. Nie stwierdzono również przemieszczania się badanych metali ciężkich w 
głąb profili glebowych. Oznaczona koncentracja metali ciężkich w roślinach ze
branych z badanego obszaru, w oparciu o ustalone ich zawartości krytyczne, poz
wala przeznaczyć ziarno zbóż na konsumpcję, a rośliny motylkowe, trawy oraz 
słomę zbóż na cele paszowe. 

IMPACT OF CZĘSTOCHOWA IRON-WORKS 
ON THE SOIL ENVIRONMENT AND CHEMICAL 

COMPOSITION OF PLANTS 
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Summary 

Paper presents the results of two-year's invcstigation on the influence of 
emission from Częstochowa iron-works on concentration of six heavy mctals in 
soils and plants taken from designated zones affected by the iron-works. On the 
basis of obtained results it was found that the activity of iron-works contributcd 
to soi] acidification and reduction of basie nutrient contents in soi!. The concen
trations of heavy metals such as Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Cd in investigated soils were 
similar to the quantities found in natura) soils, not submitted to any industrial 
emission. No translocation of heavy metals in soil profile was observed, either. 
Estimated concentration of heavy metals in plants harvested on investigated area, 
considering their upper allowable contents in plants, enables to usc the cereal 
grain for consumption as well as the papilionaceous plants, grasses and straw for 
the fodder. 
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