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Zapylenie i zadymienie spowodowane przez przemysł wywiera duży 
wpływ na zawantość mikroelementów w glebie i w roślinach. Duża kon- 
centracja i wzajemny stosunek mikroelementów, a zwłaszcza ich form 
przyswajalnych, wpływają na zakłócenie wzrostu i rozwoju roślin. Tok- 
syczność niektórych mikroelementów pnzyczynia się do jakościowych 
i ilościowych zmian składników chemicznych w roślinach [7]. Część mi- 

króskładników dostających się do gleby jest w niej magazynowana, część 
natomiast wraz z wodami przesiąkającymi przechodzi w głąb profilu 
glebowego. Zriwiększenie ilości niektórych mikroelementów stymuluje lub 
antagomizuje inne. Wielkość akumulacji mikroskładników w glebie, spo- 
wodowana zapyleniem przemysłowym, wiąże się ściśle ze strefami za- 
grożenia terenu. Na badanym terenie występuje różnego rodzaju zapyle- 

nie i dlatego podamie przyczyn prowadzących do uszkodzenia siedlisk leś- 
nych nie jest możliwe. Aktualny stan skażenia środowiska mikroelemen- 
tami można stwierdzić m. in. porównując ich zawartość ze strefą zerową. 

" METODYKA BADAN 

Na terenie GOP i KOP pobnano próbki glebowe z odkrywek roz- 
mieszczonych w pięciu ciągach terenowych. Lokalizacja odkrywek została 

dokonana na podstawie czterech stref zagrożenia: 0, I, II, III [7]. 

Ciąg I, Gostyń-Kobiór obejmuje gleby: brunatne oglejone wytwo- 

tzone z piasku luźnego — płytkie, opadowo-glejowe wytworzone z piasku 

gliniastego na piasku luźnym przewarstwione orsztynem lub podścielone 
utworem pyłowym zwykłym. 

* Praca subsydiowana przez IBL, a wykonana pod kierownictwem PTG.
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Ciąg II, Olewin-Niesułowice-Myślachowice obejmuje gleby: brunatne 
bielicowane i szarobrunatne wytworzone z piasku słabo gliniastego na 
wapieniu jurajskim. 

Ciąg III, Repecko-Nakło Śl.-Świerklaniec-Łopian obejmuje gleby: 
rankery i rdzawe bielicowane wytwonzone z piasku słabo gliniastego na 
piasku luźnym oraz bielice próchniczmo-żelaziste wytworzone z piasku 
luźnego. 

Ciąg IV, Żyglinek-Zwierzyniec obejmuje gleby bielicowe i bielico- 
wo-munszaste wytworzone z piasku luźnego. 

Ciąg V, Wymysłów-Murcki-Kochłowice obejmuje gleby: brunatne 
bielicowane wytworzone z piasku słabo glimiastego ma piasku luźnym 
lub ife. | 

Próbki glebowe pobrano z poszczególnych poziomów genetycznych. 
Zawartość mikroelementów przyswajalnych bądź wymiennych oznaczono 
metodami podanymi przez: Kowalskiego i inn. [5] — ołów, Schachts- 
chabela [1, 9] — mangan, Katałymowa i inn. [3] — bor, Kotera i inn. [4] 
— cynk, Rinkisa [8] — kobalt, Henriksona i Jensena [2] — miedź, 
Grigga [7] — molibden. i 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Porównanie maksymalnej zawartości badanych mikroelementów prze- 
prowadzono w powiązaniu ze strefami zagrożenia terenu a ich iłością 
w ściółce leśnej — Ao, w poziomie próchnicznym — Ay i w części mine- 
ralnej gleby. Wyróżnione strefy zerowe na badanym terenie są proble- 
matyczne i dlatego też uzyskane wyniki porównano z analogicznymi gle- 
bami województwa poznańskiego [6] i olsztyńskiego [10]. Porównanie to 

może być w pewnym stopniu wskaźnikiem skażenia gleb GOP i KOP. 

Na badanym terenie stwierdzono następujące maksymalne ilości mikro- 

elementów na 100 g.s.m. gleby B — 12, Zn — 160, Co — 2 Mn — 290, 

Cu — 11,35, Mo — 3,90 i Pb — 20 mg. | 
Porównując uzyskane wyniki analityczne z wynikami uzyskanymi w 

podobnych glebach woj. poznańskiego stwierdzono znaczny wzrost ilości 

boru i molibdenu w badanych glebach. Największe ilości mikroelementów * 

stwierdzono w próchnicy nakładowej — Ao i w poziomie akumulacji 

biologicznej — 4;. W poziomie Ao strefy III występuje najwięcej B i Pb, 

strefy II — Mn i Mo i strefy I — Zm, Co, Cu. W glebach woj. poznań- 

skiego w poz. Ao występuje mniej B i Mo, a więcej Cu niż w badanych 

glebach GOP i KOP. Gleby te mogą zawierać toksyczne ilości B, Mo, Pb 

i Co (tab. 1). 

Na podstawie wymików analitycznych można przypuszczać, że w re- 

jonach przemysłowych zachodzi uwstecznienie miedzi przyswajalnej dla
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Tabela 1 

Maksymalna zawartość mikroelementów przyswajalnych w poziomie ściółki leśnej 
| (mg/kg gleby) 
  

Strefa zagrożenia 
  

  

          

Mikroelement 
0 I II II 0 — woj. poznańskie 

B 2,84 8,00 8,80 12,00 2,10 
Zn 58,50 160,00 150,00 145,00 125,00 
Co 0,20 2,00 1,83 1,06 — 
Мп 62,00 220,00 300,00 156,00 250,00 
Си 3,20: 11,35 4,30 11,00 39,00 
Mo 0,60 1,50 3,90 3,24 0,382 
Pb 2,96 3,80 10,00 20,00 — 

Tabela 2 

Maksymalna zawartość mikroelementów przyswajalnych w poziomie akumulacyjnym 

(mg/kg gleby) 

Strefa zagrożenia 
    

    

  

Mikroelement ии и — 0 I II Ш 0 — woj. poznańskie 

B 0,42 ‚ 0,20 4,12 3,56 0,68 
Zn 16,00 27,50 22,00 99,00 6,70 
Co 0,04 0,18 0,25 0,25 — 
Мп 5,00 60,00 40,83 46,67 53,00 
Си 0,11 0,43 0,21 1,35 2,70 
Мо 0,035 0,16 0,027 6,00 0,307 

. Pb 1,48 4,00 1,80 6,64 — . 

roślin. W poziomie akumulacji biologicznej — A; stwierdzono w III 
strefie zagrożenia najwięcej Zm, Co, Cu, Mo i Pb, w strefie II — B, 
w strefie I — Mn (tab. 2). Bezwzględna ilość mikroelementów w pozio- 
mie A; jest we wszystkich strefach zagrożenia wyższa aniżeli w strefie 0 
GOP i KOP. W poziomie A; stwiendzono więcej B, Zm, i Mo w porów- 
naniu z analogicznym poziomem gleb woj. poznańskiego. Poziom A; może 
posiadać już toksyczną ilość Zn, Mo, B, Pb, Co i Cu. Stopień pirrzemiesz- 
czenia mikroelementów w głąb profilu glebowego na terenie GOP i KOP 
jest większy niż w glebach woj. poznańskiego (tab. 3). Największe ilości 
mikroelementów w mimeralnej części gleby stwierdzono w III i II strefie 
zagrożenia. Duża ilość mikroelementów w części mineralnej gleb terenu 
GOP i KOP jest dowodem ich migracji w głąb profilu. Ilość mikroele- 
mentów jest również zależna od stopnia zagrożenia (tab. 3). Gleby po- 
równawcze woj. olsztyńskiego i poznańskiego w części mimeralnej posia-
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dają większą ilość Cu i Mn, a mmiej Zn i Mo. Zmmiejszona ilość Mn 

w glebach GOP i KOP może być spowodowana dużą ilością Mo. Na pod- 

stawie analizy zawartości mikroelementów w ciągach terenowych (rys. 1) 

stwierdzono, że najwięcej Zm, Co, Mn i Mo występuje w glebach zlokali- 

zowanych na linii Wymysłów-Murcki-Kochłowice, B i Pb na linii Żygli- 
nek-Zwierzyniec, a Cu — Trzebina-Skala-Olewin (tab. 4). 

Tabela 4 

Maksymalna zawartość mikroelementów przyswajalnych w poszcze- 

gólnych ciągach terenowych GOP i KOP w mg/kg gleby 
  

Nr ciągu terenowego 
  

  

  

Mikroelementy 
I II III IV У 

В 8,80 8,80 12,00 12,00 8,00 

Zn 95,00 105,00 145,00 95,60 160,00 

Co 0,75 1,15 0,32 0,60 2,00 

Mn _ 280,00 60,00 — 220,00 150,00 — 290,00 

Си 3,20 11,35 11,00 2,50 4,30 

Мо 1,86 0,27 0,60 0,31 3,90 

Pb 3,80 3,80 3,68 20,00 4,32 

WNIOSKI 

1. W analizowanych glebach GOP i KOP stwierdzono zwiększoną ilość 

niektórych mikroelementów w porównaniu z podobnymi glebami woj. 

poznańskiego i olsztyńskiego. 

2. Zwiększenie ilości mikroelementów w badanych glebach jest w 

pewnym stopniu uzależnione od strefy zagrożenia i ciągu terenowego. 
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у 

СОДЕРЖАНИЕ УСВОЯЕМЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ВЕРХНЕСИЛЕЗСКОГО И SOE CEOL O 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОКРУГОВ 

Резюме 
\ 

На территории ВСПО и КПО отбирали образцы почвы из профилей, размешенных 
вдоль пяти линий с учетом зон запыления атмосферного воздуха. На исследуемой площади 
были установлены следующие максимальные количества усвояемых микроэлементов: В — 
12 Mr, Zn — 160 Mr, Co — 2 Mr, Mn — 290 Mr, Cu — 11,35 Mr, Mo — 3,90 mr u Pb — 20 mr 
на кг почвы. Сравнение полученных результатов с результатами в подобных почвах Вель-, 
копольски и Мазурского приозерья, в горизонтах лесной подстилки ныли установлены выс- 
шие количества В, Гп, Мп и Мо, а в горизонтах биологического накапливания Хип, Со и Мо. 
Степень перемещения усвояемых микроэлементов вглубь почвенного профиля на террито- 
рии ВСПО и КПО была также выше. Повыщенные количества усвояемых мйкроэлементов 
в почвах ВСПО и КПО могли образоваться под влиянием чрезмерной кислотности и высо- 

кой степени промышленного запыления. 

Т. Wocławek, H. Roszko 

CONTENT OF AVAILABLE MICROELEMENTS IN FOREST 

SOILS OF THE UPPER SILESIA AND CRACOW 

INDUSTRIAL DISTRICTS 

Summary  - 

On the territory of the USID and CID soil samples were taken from outcrops 

distributed along five area lines corresponding with the atmospheric air dust-pol- 

lution zones. The following maximum amounts of available microelements were 

found in the area comprised with the investigations: B — 12 mg, Zn — 160 mg, 

Co — 2 mg, Mn — 290 mg, Cu — 11.35 mg, Mo — 3.90 mg and Pb — 20 mg per 

1 kg of soil. 

While comparing the analytical results with those in similar soils of the 

Wielkopolska and Masurian Lakeland regions, there were found higher amounts of 
B, Zn, Mn and Mo in the forest litter horizons, of B, Zn, Mn, Mo in the biological 

accumulation horizons, and of Zn, Co, Mo in the subsoil. The translocation rate 

of available microelements down the soil profile was also higher in the USID and 

CID soil could be caused by their exseccive acidity and a high degree of the indu- 
strial dust pollution.


