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OCENA PRZYDATNOŚCI ODMIAN KAPUSTY GŁOWIASTEJ 

DO FITOEKSTRAKCJI METALI 

Z GLEB ZANIECZYSZCZONYCH CHEMICZNIE 
 

Jacek Antonkiewicz 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: rrantonk@cyf-kr.edu.pl 

 
Większość gleb w Polsce zawiera dopuszczalne zawartości metali ciężkich. Jednak są 

obszary objęte wpływem procesów urbanizacyjnych i industrialnych, gdzie ich zawartość 

osiąga koncentracje duże, często toksyczne, co rodzi konieczność fitoremediacji tych gleb. 

W związku z tym istnieje możliwość zastosowania w Polsce na szerszą skalę fitoekstrakcji 

biologicznej – metody oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Na 

przykładzie projektu badawczego „Agrobiokap” realizowanego miedzy innymi na obszarze 

znajdującym się z w bezpośrednim sąsiedztwie huty metali, zostały zastosowane odmiany 

kapust głowiastych do oczyszczania wartościowych terenów rolniczych, rekreacyjnych. 

Proces fitoremediacji prowadzono w rejonie Sosnowca (Milowice, Maczki, Ożarowice), 

w warunkach polowych, na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi, a poziomy 

zanieczyszczenia gleby są porównywalne z notowanymi na terenach zlokalizowanych 

w rejonach działalności przemysłu hutniczego. W Sosnowcu zostały wysadzone sadzonki 

kapusty głowiastej następujących odmian: „Ditmarska Najwcześniejsza” (DN), „Kamienna 

Głowa” (KG) i „Amager” (A). Sadzonki kapusty wysadzono w kwietniu, a zbiór biomasy 

przeprowadzono we wrześniu. Po zbiorze materiał roślinny suszono w termostacie 

w temperaturze 75ºC, a następnie określono wielkość plonu części nadziemnych. Zawartość 

Zn, Cd, Cu, Cr, Ni i Pb oznaczono po spopieleniu na sucho, przy użyciu spektrofotometru 

emisji atomowej Optima 7300 Dual View firmy Perkin Elmer. 

Proces fitoremediacji gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi oceniano analizując 

wielkość plonu, zawartość metali oraz wielkość pobrania przez testowane odmiany kapusty 

głowiastej. Wielkość plonu odmian kapusty głowiastej była bardzo zróżnicowana. 

Największe plony uzyskano w przypadku odmiany „Kamienna Głowa” (KG), a najmniejsze 

odmiany „Ditmarska Najwcześniejsza” (DN). Spośród testowanych odmian kapusty 

głowiastej największe zawartości badanych metali stwierdzono w „Kamiennej Głowie”. 

Ilości pierwiastków pobranych przez rośliny zależą od wielkości plonu i zawartości danego 

pierwiastka. Pobranie Zn, Cd, Cu, Cr, Ni i Pb w zależności od odmiany było bardzo 

zróżnicowane. Stwierdzono, że spośród testowanych odmian kapusty głowiastej, „Kamienna 

Głowa” odprowadzała najwięcej badanych metali ciężkich z gleby zanieczyszczonej tymi 

metalami. Wykazano, że w warunkach podwyższonych zawartościach metali ciężkich 

w podłożu odmiany kapusty głowiastej, a zwłaszcza „Kamienna Głowa” pobiera duże ilości 

tych metali, co ma istotne znaczenie w fitoremediacji gleb zanieczyszczonych chemicznie. 

Z przedstawionych informacji wynika, że bardzo istotnym elementem powodzenia 

metody fitoekstrakcji metali ciężkich z gleb zanieczyszczonych chemicznie jest znalezienie 

odpowiedniego gatunku i odmiany rośliny o dużym przyroście biomasy i zdolności do 

gromadzenia metali, szczególnie w tkankach części nadziemnych. Zaprezentowana odmiana 

„Kamienna Głowa” może być z powodzeniem wykorzystywana do „oczyszczania” gleb 

zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Sukces fitoekstrakcji metali ciężkich z gleby zależy 

także od właściwości fizycznochemicznych tego podłoża. Aby zwiększyć efektywność 

procesu fitoekstrakcji należy analizować i regulować właściwości fizycznochemiczne gleby 

zanieczyszczonej chemicznie, poprzez regulację odczynu, kwasowości gleby, odpowiednie 

nawożenie mineralne i organiczne, zapewnienie przyswajalnych składników pokarmowych 

oraz warunków wilgotnościowych hiperakumulatorom. 
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SPRAWNOŚĆ SYSTEMU ANTYOKSYDACYJNEGO ROŚLIN 

SZPINAKU W WARUNKACH GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ 

NIKLEM 

Cz. I. ZWIĄZKI O CHARAKTERZE ANTYOKSYDACYJNYM 
 

THE ANTIOXIDANT SYSTEM ACTIVITY IN SPINACH PLANTS GROWN UNDER 

CONDITION OF SOIL CONTAMINATED WITH NICKEL 

Part I. ANTIOXIDANT COMPOUNDS 
 

Monika Arasimowicz, Barbara Wiśniowska-Kielian, Marcin Niemiec 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: komorowska.monika@interia.pl 

 

W pracy podjęto próbę oceny aktywności systemu antyoksydacyjnego komórek 

roślin szpinaku rosnących w glebie zanieczyszczonej Ni. 

Materiał roślinny do analiz pozyskano w dwóch doświadczeniach wazonowych 

prowadzonych w latach 2010 i 2011 na terenie stacji doświadczanej Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie, zlokalizowanej w Krakowie-Mydlnikach. W częściach 

nadziemnych roślin oznaczono zawartość Ni metodą ICP-ES, zredukowanej formy 

glutationu metodą kolorymetryczną oraz kwasu askorbinowego metodą miareczkową. 

Zawartość niklu w częściach nadziemnych szpinaku wynosiła od 2,00 do 204,5 

mg·kg
-1

 s.m. i zwiększała się wraz ze wzrostem stopnia zanieczyszczenia podłoża tym 

pierwiastkiem oraz na ogół wraz z wiekiem roślin. Rośliny zawierały od 31 do 238 µg 

GSH·g
-1

 ś.m. W pierwszych trzech obiektach o zanieczyszczeniu podłoża 

odpowiadającym 0°, I°, II°, wg klasyfikacji IUNG, zawartość tego antyoksydantu była 

wyższa w porównaniu do zawartości w roślinach z obiektu kontrolnego i obiektów 

o niższym stopniu zanieczyszczenia. W obiekcie z najwyższą zastosowaną dawką niklu 

zawartość GSH w roślinach zmniejszyła się istotnie w porównaniu z roślinami 

z pozostałych obiektów, a rośliny z tego obiektu niedługo po wschodach obumarły. 

Zawartość kwasu askorbinowego w szpinaku w doświadczeniach z 2010 i 2011 roku 

mieściła się w przedziale od 24,13 do 73,09 mg·100 g
-1

 ś.m. i zwiększała się w roślinach 

z kolejnych obiektów o coraz wyższym zanieczyszczeniu podłoża niklem. 

Rośliny szpinaku w pierwszej fazie wzrostu zawierały na ogół znacznie więcej GSH 

i AsA, co wskazuje na znacznie wyższą sprawność systemu antyoksydacyjnego roślin 

w początkowym okresie wzrostu.  

 

Keywords: antioxidant system, nickel, spinach, ascorbic acid and glutathione content 
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ZAWARTOŚĆ ZREDUKOWANEJ FORMY GLUTATIONU 

JAKO BIOMARKER STRESU OKSYDACYJNEGO 

W ROŚLINACH SZPINAKU PODDANYCH DZIAŁANIU 

DOGLEBOWYCH DAWEK CYNKU 
 

THE CONTENT OF THE REDUCED FORM OF GLUTATHIONE AS A BIOMARKER 

OF OXIDATIVE STRESS IN SPINACH PLANTS GROWN IN SOIL CONTAMINATED 

WITH ZINC 

 

Monika Arasimowicz, Barbara Wiśniowska-Kielian, Marcin Niemiec 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: komorowska.monika@interia.pl 

 

Celem pracy była ocena zakłóceń metabolizmu roślin szpinaku rosnących w podłożu 

zanieczyszczonym cynkiem oraz ocena sprawności systemu antyoksydacyjnego 

szpinaku w oparciu o zmiany zawartości zredukowanej formy glutationu (GSH) 

w częściach nadziemnych. 

Rośliny szpinaku odmiany ‘Matador’ uprawiano w warunkach gleby 

zanieczyszczonej cynkiem w dwóch doświadczeniach wazonowych prowadzonych 

2010 i 2011 roku. Podłożem do doświadczeń była gleba lekka, lekko kwaśna, o składzie 

granulometrycznym gliny piaszczystej pylastej. Cynk w formie octanowej 

wprowadzono do gleby w czterech dawkach odpowiadających granicznym 

zawartościom tego pierwiastka w glebie odpowiadającym 0, I, II i III° stopniowi 

zanieczyszczenia podłoża wg klasyfikacji IUNG. Równocześnie prowadzono obiekt 

kontrolny o naturalnej zawartości Zn w glebie. Zawartość zredukowanej formy 

glutationu (GSH) w roślinach szpinaku badano w trzech fazach wzrostu metodą opisaną 

przez Guri'ego [1983] z modyfikacjami. Zawartość Zn w roślinach w kolejnych etapach 

wzrostu oznaczono z wykorzystaniem metody ICP-ES. 

Zawartość Zn w szpinaku w doświadczeniach z 2010 i 2011 roku wynosiła od 412,8 

do 1722 mg·kg
-1

 s.m. i zwiększała się wraz ze zwiększającym się stopniem 

zanieczyszczenia podłoża tym pierwiastkiem. W miarę upływu wegetacji rośliny 

zawierały na ogół coraz większe ilości Zn. Zawartość GSH w szpinaku 

w doświadczeniach z 2010 i 2011 roku wynosiła od 31,70 do 238 µg·g
-1

 ś.m. Najwięcej 

tego związku zawierał szpinak w początkowej fazie wzrostu. Rośliny szpinaku 

tolerowały tylko dwie pierwsze wprowadzone do podłoża dawki Zn. Szpinak rosnący w 

obiektach, w których zawartość cynku w glebie odpowiadała II i III° zanieczyszczenia 

podłoża krótko po wschodach obumarł. Rośliny z tych obiektów w początkowej fazie 

wzrostu zawierały istotnie mniej GSH niż szpinak z obiektów o 0 i I° stopniu 

zanieczyszczenia podłoża cynkiem oraz z obiektu kontrolnego. 

Zawartość zredukowanej formy glutationu w szpinaku jest dobrym biomarkerem 

stresu oksydacyjnego wywołanego obecnością cynku w roślinach. Synteza zwiększonej 

ilości GSH warunkuje odporność roślin szpinaku w stosunku do ponadnormatywnych 

zawartości cynku w glebie. Sprawność systemu antyoksydacyjnego szpinaku jest 

większa w początkowej fazie wzrostu tej rośliny. 
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WPŁYW DODATKU Z OSADU DENNEGO DO GLEBY NA WYBRANE 

PARAMETRY FOTOSYNTEZY U KUKURYDZY I BOBIKU 
 

EFFECT OF BOTTOM SEDIMENT SUPPLEMENT TO SOIL ON SELECTED 

PARAMETERS OF PHOTOSYNTHESIS IN MAIZE AND FIELD BEAN 

 

Agnieszka Baran
1
, Anna Kołton

2
 

1Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, 2Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, e-mail: Agnieszka.Baran@ur.krakow.pl 

 

W wielu krajach wydobyte osady z wód są traktowane jako odpady, które 

w zależności od składu chemicznego mogą być ponownie umieszczane w środowisku 

przyrodniczym, lub jeśli są nadmiernie zanieczyszczone muszą być oczyszczane lub 

zdeponowane na składowisku odpadów. Istotnym zatem aspektem jest sposób ich 

zagospodarowania lub unieszkodliwiania po wydobyciu z dna rzek, zbiorników 

zaporowych, portów, kanałów oraz stawów. Wielu autorów podkreśla, że rolnicza 

utylizacja osadów dennych nieskażonych chemicznie i biologicznie może mieć duże 

znaczenie przyrodniczo-ekologiczne i być najbardziej racjonalnym sposobem ich 

wykorzystania. 

Celem dwuletniego doświadczenia wazonowego była ocena wpływu osadu dennego 

stosowanego jako dodatek do gleby zdegradowanej chemicznie na wybrane parametry 

fotosyntezy u kukurydzy oraz bobiku. Osady denne dodano do gleby w ilości 5, 20 

i 50% w pierwszym roku prowadzenia doświadczenia. Osady denne pochodziły 

z czterech zbiorników Rzeszów, Brzóza Stadnicka, Brzóza Królewska (województwo 

podkarpackie) oraz Rybnik (województwo śląskie). 

W pierwszym roku badań obserwowano istotny wzrost intensywności fotosyntezy 

i transpiracji oraz wyższe wartości parametrów Fv/Fm i PI u roślin kukurydzy 

uprawianej na glebie z 20% dodatkiem osadów dennych Brzóza Stadnicka, Brzóza 

Królewska oraz Rybnik w stosunku do kontroli. We wszystkich obiektach z dodatkiem 

osadów dennych, liście roślin zawierały więcej chlorofilu a niż kontrolne. W drugim 

roku badań stymulujący wpływ 20% dodatku osadu na intensywność fotosyntezy 

i transpiracji zaobserwowano u bobiku uprawianego na glebie z dodatkiem osadu 

dennego Rzeszów i Rybnik. Parametry fluorescencji chlorofilu a praktycznie nie różniły 

się w badanych obiektach doświadczenia. W przypadku zawartości chlorofilu 

a w liściach bobiku nie obserwowano zależności podobnych jak u kukurydzy. 

Zastosowane osady wpływały na parametry fotosyntezy uprawianych roślin, jednak 

reakcja rośliny zależała od dawki osadu oraz terminu aplikacji. Wpływ osadu na rośliny 

był najlepiej widoczny w pierwszym roku badań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Badania finansowane ze środków budżetowych na naukę w latach 2009-2012. Grant badawczy nr N N305 

295037 „Ocena możliwości rolniczego wykorzystania zbiornikowych osadów dennych”. 
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OCENA EKOTOKSYCZNOŚCI 

OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA RZESZÓW 
 

ASSESSING THE ECOTOXICITY 

OF THE BOTTOM SEDIMENTS FROM THE RZESZÓW RESERVOIR 

 

Agnieszka Baran
1
, Marek Tarnawski

2
, Czesława Jasiewicz

1
 

1Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, 2Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, e-mail: Agnieszka.Baran@ur.krakow.pl 

 

Nagromadzone w zbiornikach wodnych osady denne pełnią role naturalnego filtra 

i są wskaźnikiem stopnia degradacji środowiska. Użytecznym narzędziem, którego 

zastosowanie pozwala na kompleksową ocenę zagrożeń wynikających z obecności 

substancji toksycznych w osadach dennych, ich biodostępności i współdziałania są 

biotesty. Zastosowanie biotestów w ocenie jakości osadów dennych może być dobrym 

uzupełnieniem analiz chemicznych. Ze względu na to, że organizmy różnią się 

wrażliwością w stosunku do różnych substancji toksycznych, istotnym czynnikiem jest 

dobór odpowiedniej baterii organizmów testowych (biotestów), reprezentujących 

wszystkie ogniwa łańcucha troficznego, a więc zarówno producentów, konsumentów 

i reducentów. 

Celem badań było wykorzystanie baterii mikrobiotestów w ocenie ekotoksyczności 

osadów dennych zbiornika Rzeszów. Toksyczność osadów dennych badano przy 

zastosowaniu zestawu biotestów składających się z trzech testów wykorzystujących 

5 organizmów testowych (tab. 1). 

 
Tabela 1. Zestaw biotestów 

Poziom 

troficzny 
Test Organizm testowy Parametr 

Czas 

trwania 

Producenci PhytotoxkitTM 
Sorghum saccharatum, 

Lepidium sativum, 

Sinapis alba 

Inhibicja kiełkowanie 

i wzrostu korzeni 
3 dni 

Konsumeci Ostracodotoxkit FTM Heterocypris incongruens Śmierć, wzrost 6 dni 

Destruenci Microtox  Vibrio fischeri Inhibicja luminescencji 15 min. 

 

Przeprowadzone badania ekotoksykologiczne wykazały, że ponad 55% próbek 

osadów dennych charakteryzowało się małą toksycznością (klasy II próbki 

niskotoksyczne, niskie ostre zagrożenie), 33% próbek była toksyczna (klasa III (ostre 

zagrożenie), a 12% próbek nietoksyczna (klasa I brak ostrego zagrożenia) wobec 

organizmów testowych. 

 

Słowa kluczowe: osady denne, woda inetrstycjalna, toksyczność, bateria biotestów 

 

 

 

 

 

 

 
Badania finansowane ze środków budżetowych na naukę w latach 2009-2012. Grant badawczy nr N N305 
295037 „Ocena możliwości rolniczego wykorzystania zbiornikowych osadów dennych”. 
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USE OF CHEMICAL, GEOCHEMICAL AND ECOTOXICITY INDICES 

FOR EVALUATION OF HEAVY METALS CONTENT IN SOILS 
 

Agnieszka Baran, Jerzy Wieczorek 
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow 

e-mail: Agnieszka.Baran@ur.krakow.pl 

 

The research aimed at assessing the risk associated with heavy metals content in 

soils of different use and coming from an area with different degrees of exposure to 

human pressure. The assessment of risk associated with heavy metals content in soils 

was conducted based on chemical, geochemical and ecotoxicity indices. The research 

was conducted in southern Poland, in the Malopolska province. Mean content of heavy 

metals in soils of arable lands (AL) was, in descending order: 107.52 mg Zn, 44.47 mg 

Ni, 23.23 mg Pb, 12.30 mg Cu, 1.21 mg Cd·kg
-1

 d.m. On grasslands (G) the mean 

metals content (mg·kg
-1

) was: Zn (428.04) > Pb (76.35) > Ni (20.93 mg) > Cu (19.60) > 

Cd (2.38). In forest (FG) soils the average contents of zinc, lead, copper, nickel and 

cadmium were respectively 149.33 mg, 97.76 mg, 13.32 mg, 13.03 mg and 2.18  

mg·kg
-1

 d.m. Compared to the geochemical background content all metals were 

exceeded. The highest values of the Igeo index were found in cadmium: 10.05 (G); 9.31 

(FG); 5.54 (AL), which is indicative of extreme soil pollution (class 6) with this metal. 

Mean integrated pollution index IPI values, depending on the kind of use, amounted to: 

3.4 for arable lands, 4.9 for forests and 6.6 for grasslands. These values are indicative of 

a high level of soil pollution in arable lands and an extremely high level of soil pollution 

in grasslands and forests. Depending on the way of soil use, Vibrio fischeri 

luminescence inhibition was from -33 to 59 % (AL), from -48 to 78 % (G), and from 

0 to 88 % (FG). Significantly the highest toxicity was found in soils collected from 

forest grounds. 

 

Keywords: heavy metals, agricultural soils, pollution assessment, toxicity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
This scientific work is financed from the Polish Science budget resources for the years 2011-2013. Research 

Grant No. N N305 107640 (2011-2013) “The use of bioassays as indicators of soil pollution in the 

Małopolska region”. 
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ADSORPCJA PENDIMETALINY 

NA TORFACH I OSADACH DENNYCH JEZIOR 
 

THE ADSORPTION OF PENDIMETALIN 

BY PEATS AND BOTTOM SEDIMENTS OF LAKES 

 

Romualda Bejger
1
, Małgorzata Włodarczyk

2
, Marta Waszak

3
, Lilla Mielnik

1
, Paweł 

Nicia
4
 

1Katedra Fizyki i Agrofizyki, 2Katedra Chemii Ogólnej i Ekologicznej, 3Zakład Syntezy Organicznej 

i Technologii Leków, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
4Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: Romualda.Bejger@zut.edu.pl 

 

Przeprowadzono badania kinetyki adsorpcji wybranego herbicydu z zastosowaniem 

próbek osadów dennych i torfów i wyznaczono czasy równowagi adsorpcyjnej dla 

badanych układów. 

W doświadczeniu wykorzystano herbicyd Panida 330 EC zawierający w 1 litrze 

preparatu 330 g pendimetaliny. Do badań adsorpcji pochodnej dinitroanilin 

wykorzystano próbki osadów dennych pobranych z jeziora Kociołek (próbka O1) 

i jeziora Śmiadowo (próbka O2) oraz próbki torfów pobrane z młak Jabłonka (próbka 

T1) i Pod Dolnym Płajem (próbka T2). Jeziora Kociołek i Śmiadowo, zlokalizowane 

na Pomorzu Zachodnim, należą do grupy jezior lobeliowych o dużej zmienności 

parametrów morfometrycznych. Młaka Jabłonka zlokalizowana jest na terenie Kotliny 

Orawsko-Nowotarskiej, natomiast młaka Pod Dolnym Płajem na terenie 

Babiogórskiego Parku Narodowego. Gleby obu młak charakteryzuje odmienny kierunek 

procesów pedogenicznych. Jako podstawowe kryterium doboru próbek osadów dennych 

i próbek torfów przyjęto zawartość węgla organicznego. Dla każdej próbki torfu/osadu 

dennego przygotowano dziesięć punktów pomiarowych w trzech powtórzeniach. 

Badając kinetykę adsorpcji pendimetaliny na próbkach torfów/osadach dennych, 

pomiary przeprowadzono po czasie wynoszącym 0, 5, 15, 30, 45, 60 90, 120, 180, 540 

i 1440 minut. 

Wartość adsorpcji (x/m) pendimetaliny na analizowanych próbkach torfów i osadów 

dennych wyliczono według równania (1): 

x/m = 
V · (C0 – Cr) [mg·g

-1
]                                (1) 

m 
gdzie: 

x – ilość substancji zaadsorbowanej na torfie/osadzie dennym [mg], 
m – masa torfu/osadu dennego [g], 

V – objętość roztworu użytego do pomiaru [dm3], 

C0 – stężenie składnika w roztworze wyjściowym [mg·dm-3], 
Cr – stężenie składnika w roztworze w równowadze adsorpcyjnej [mg·dm-3]. 

 

Zależność adsorpcji (x/m) pendimetaliny od czasu kontaktu (t) przedstawiono 

graficznie w układzie x/m = f(t). Postać geometryczna krzywych wskazuje na istnienie 

współzależności parametrów x/m i t oraz na wyraźny dwuetapowy (nieliniowy 

i liniowy) przebieg procesu adsorpcji niezależnie od zastosowanego układu torf/osad 

denny. W zależności od rodzaju adsorbentu (torf, osad denny) współzależność liniowa 

pomiędzy parametrami x/m i t uzyskana została po czasie: od 60 do 180 minut. Istotnie 

szybciej etap liniowy został osiągnięty dla próbek osadów dennych: od 90 minuty dla 

próbki O2 o najmniejszej zawartości węgla organicznego (Corg =11,76%) oraz od 120 

minuty dla próbki O1 (Corg = 22,00%). Dla próbki T1 o zawartości węgla organicznego 
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na poziomie 34,42% istotnemu wydłużeniu do 180 minuty uległ etap nieliniowy 

procesu adsorpcji pendimetaliny. W przypadku próbki T2, o zawartości węgla 

organicznego 26,42%, zwiększona ilość adsorbentu spowodowała, iż etap linowy 

analizowanego procesu został osiągnięty znacznie szybciej, w ciągu 60 minut. 

Zwiększona dawka adsorbentu umożliwiła skrócenie etapu nieliniowego analizowanego 

procesu i przyspieszenie osiągnięcia stanu równowagi adsorpcyjnej. Z analizy danych 

wynika, że pendimetalina charakteryzuje się dużą zdolnością adsorpcyjną. 
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I AKTYWNOŚCI WYBRANYCH OKSYDOREDUKTAZ W GLEBIE 

W WARUNKACH NAWOŻENIA OBORNIKIEM I AZOTEM 
 

SEASONAL CHANGES OF PHYTOAVAILABLE FRACTIONS OF SELENIUM AND 

SELECTED OXIDOREDUCTASES IN SOIL UNDER MANURE AND MINERAL 

NITROGEN FERTILIZATION 

 

Katarzyna Borowska, Karolina Kozik, Marlena Grabowska 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Zakład Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii 
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Działalność mikrobiologiczna drobnoustrojów i aktywność wydzielanych przez nie 

enzymów, pośredniczą w procesach oksydoredukcyjnych zachodzących w glebie, które 

z kolei wpływają na rozpuszczalność i w konsekwencji mobilność oraz biodostępność 

selenu w systemie gleba - roślina. Celem pracy było określenie zmian zawartości selenu 

przyswajalnego dla roślin oraz aktywności wybranych enzymów uczestniczących 

w przemianach oksydoredukcyjnych w glebie w warunkach zróżnicowanego 

nawożenia. Próbki glebowe pobrano z obiektów, na których uprawiano koniczynę 

czerwoną, czterokrotnie (w marcu, maju, lipcu i wrześniu) w 2001 roku z 

doświadczenia prowadzonego przez IUNG w Puławach na terenie RZD Grabów 

n/Wisłą, z wariantu wzbogacającego glebę w substancję organiczną. Nawożenie 

obornikiem zastosowano (jednorazowo w trakcie rotacji) pod ziemniaki w dawkach: 

0, 20, 40, 60 i 80 t·ha
-1

, natomiast azot w postaci saletry amonowej w ilościach: 0, 40 

i 120 kg N·ha
-1

. Selen fitoprzyswajalny wyekstrahowano z gleby wykorzystując część 

analizy specjacyjnej zgodnie z metodą Chao i Sanzolone w modyfikacji Wang i Chen, 

a następnie oznaczono metodą Watkinsona przy użyciu spektrofluorymetru F-2000 

firmy Hitachi. Aktywność dehydrogenaz (DHA) oznaczono metodą Casida, a katalazy 

(CAT) metodą Johnsona i Temple. Wykazano, że nawożenie obornikiem w całym 

okresie badawczym istotnie wpływało na koncentrację selenu przyswajalnego dla roślin. 

Niezależnie od terminu pobierania próbek glebowych, zastosowanie najwyższej dawki 

obornika, spowodowało istotne zwiększenie zawartości tych frakcji selenu w glebie. Nie 

wykazano natomiast jednoznacznego wpływu azotu w tym zakresie. Zawartość 

oznaczonych frakcji fitodostępnych selenu w środowisku glebowym oraz aktywność 

wybranych enzymów podlegała stałym wahaniom i wykazywała zmienność sezonową. 

Nawożenie obornikiem wyraźnie stymulowało aktywność enzymatyczną gleby. 

Uzyskane z obliczeń statystycznych wartości współczynników korelacji wykazały 

istotne zależności między aktywnością badanych enzymów glebowych a zawartością 

węgla organicznego i zawartością azotu ogółem. 
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IMPACT LOW-COST PROCESSING METHODS 

ON THE CONTENTS OF POLYCYCLIC AROMATIC 

HYDROCARBONS (PAH’S) IN SEWAGE SLUDGE 
 

WPŁYW NISKONAKŁADOWYCH METOD PRZETWARZANIA 

NA ZAWARTOŚĆ WWA W OSADACH ŚCIEKOWYCH 
 

Dariusz Boruszko 
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Bialystok University of Technology, e-mail: d.boruszko@pb.edu.pl 

 

In Poland, more and more often to the processing of sewage sludge is used low-

input methods: composting, vermicomposting, reed bed, willow energy, solar driers. 

Also in the north-eastern part of Poland operate for many years successfully objects 

using these methods. 

The article presents the experience of the use of low-cost methods of sludge 

treatment in wastewater treatment plant located in Zambrów, Podlaskie province. 

This method includes the way of determination of selected PAHs in a biomaterial of 

a concentration higher than 1.0 ng·g
-1

 of dry mass (of every single compound) by a high 

performance liquid chromatography (HPLC) with the fluorescence detection after the 

ultrasound extraction. 

The method consisted in separation of a PAH from a biological matrix by an 

ultrasound method using an appropriate organic solvent (benzene) and in designation of 

tested compounds by the high performance liquid chromatography (HPLC). The extract 

was concentrated by evaporation in a nitrogen jet and the remnant was dissolved in an 

organic solvent (acetonitryle). Next, the PAH mixture was separated in 

a chromatography column by way of the gradient elution. The identification and 

quantitative designation was performed by the florescence detection with programming 

of the wave of excitation and emission. 

The identification of individual PAHs was carried out comparing the retention times 

of the sample peaks to the peak retention times from reference solutions by the method 

of a reference curve with addition of an examined matrix. 

Conducted studies to determine the character of the sewage sludge from the 

wastewater treatment plant in Zambrów as well as effects achieved using the 

vermiculture and reed lagoons confirm that from the economic, ecological and 

environmental point of view these methods are justified. An important issue is the 

psychological factor, which will help to understand that the sewage sediment when 

properly transformed is not a dangerous waste but can be a competitive product. 

 

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, reed bed systems, vermiculture, sewage 

sludge 
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PRZEMIESZCZANIE SIĘ Cr W UKŁADZIE GLEBA-ROŚLINA 

W TERENIE W ROŻNYM STOPNIU ZANIECZYSZCZONYM 

METALAMI CIĘŻKIMI 
 

Tomasz Czech, Marcin Czora, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: tczech@ar.krakow.pl 

 

Chrom należy do grupy pierwiastków śladowych. Jest on pobierany z podłoża przez 

rośliny biernie, co przekłada się na to, że zawartość tego metalu w poszczególnych 

częściach roślin jest wypadkową stężenia w roztworze glebowym. Toksyczne działanie 

chromu na rośliny zależy zarówno od jego stopnia utlenienia, jak również od rodzaju 

związku w jakim występuje. 

Ze względu na zagrożenie nadmiernej kumulacji chromu w roślinach zaleca się stały 

monitoring zawartości tego metalu w glebach i materiale roślinnym przeznaczonym na 

paszę. Dotyczy to terenów z podwyższoną zawartością chromu, szczególnie 

poprzemysłowych i przekształconych. 

Celem przeprowadzonych badań było zdefiniowanie i opisanie transferu chromu w 

układzie gleba-roślina, w terenach w różnym stopniu zanieczyszczonych metalami 

ciężkimi, z wykorzystaniem programu Surfer 8.0 do prezentacji przestrzennego 

rozkładu metalu w roślinach i glebie. 

Obszar badań obejmował 100 km
2
 w sąsiedztwie Zakładów Górniczo-Hutniczych 

„Bolesław” w Bukownie koło Olkusza. Próbki gleby i materiału roślinnego zebrano 

w 139 miejscach w miesiącach od czerwca do sierpnia 2008 r. Z każdego z punktów do 

badań pobrano glebę z dwóch poziomów: 0-10 cm i 40-50 cm oraz materiał roślin 

jedno- i dwuliściennych. 

W roztworzonych próbkach materiału roślinnego i glebowego oznaczono zawartość 

chromu przy użyciu spektrometru emisji atomowej z indukcyjnie wzbudzoną plazmą 

argonową (ICP-AES). 

Gleby z badanego obszaru charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością chromu, 

jednak nie stwierdzono znacznego zróżnicowania jego zawartości pomiędzy badanymi 

warstwami gleb. Nieco większe zawartości występowały w glebach z poziomu 0-10 cm 

zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów „Bolesław”. 

Nagromadzenie chromu w częściach nadziemnych roślin jedno- i dwuliściennych 

rosnących wokół ZGH „Bolesław” charakteryzowało się małym zróżnicowaniem, 

zarówno rośliny jedno- jak i dwuliścienne kumulowały chrom w podobnych ilościach. 
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ROZPUSZCZALNOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH 
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Tomasz Czech, Florian Gambuś, Krzysztof Gondek, Olga Gorczyca, Michał Kopeć, 

Katarzyna Urbańska, Jerzy Wieczorek 
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e-mail: tczech@ar.krakow.pl 

 

Stosowanie w celach nawozowych kompostów z odpadów komunalnych, z uwagi na 

dużą zawartość materii organicznej oraz składników pokarmowych, na ogół korzystnie 

wpływa na plon roślin i właściwości gleby. Do ich produkcji wykorzystywane są 

biodegradowalne frakcje odpadów komunalnych, bardzo często pochodzące ze zbiórki 

nieselektywnej i w związku z tym mogą one zawierać pewne ilości zanieczyszczeń, 

zarówno organicznych, jak i mineralnych, w tym metali ciężkich, które mogą 

negatywnie oddziaływać na żyzność gleby. 

W oparciu o doświadczenie wazonowe badano wpływ kompostów z domieszką 

materiałów polimerowych modyfikowanych skrobią jako biokomponentem, 

zastosowanych do dwóch gleb o naturalnej zawartości metali ciężkich oraz gleby 

i osadu poflotacyjnego z przeróbki rud cynkowo-ołowiowych, zanieczyszczonych 

metalami ciężkimi, na rozpuszczalność metali ciężkich w testowanych podłożach, na 

których uprawiano owies i gorczycę. W nawożeniu zastosowano 5 kompostów, do 

wytworzenia których wykorzystano substrat złożony ze słomy pszennej, rzepakowej 

i odpadów z czyszczenia grochu, z ośmioprocentowym dodatkiem foli polimerowych 

różniących się między sobą udziałem skrobi oraz gęstością. Analizę specjacyjną 

wybranych metali ciężkich wykonano metodą sekwencyjnej ekstrakcji według Zeiena 

i Brümmera. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zawartość poszczególnych 

form metali w największym stopniu zależała od analizowanego pierwiastka oraz 

zastosowanego podłoża. Natomiast dodatek kompostów z reguły nie miał istotnego 

wpływu na rozkład zawartości metali w badanych frakcjach. Najwięcej kadmu 

w glebach oznaczono we frakcji związanej wymiennie, połączeń z tlenkami manganu 

oraz rezydualnej (zawierającej kadm najsilniej związany ze stałą fazą gleby). W 

odpadzie poflotacyjnym najwięcej kadmu oznaczono we frakcji rezydualnej oraz 

związanej z krystalicznymi tlenkami żelaza. Największe ilości miedzi były związane 

z materią organiczną oraz minerałami pierwotnymi. Stosowanie kompostów 

z dodatkiem materiałów polimerowych zmniejszyło zawartość form ruchliwych miedzi 

w porównaniu do obiektów z nawożeniem mineralnym. Nikiel w badanych podłożach, 

poza odpadem poflotacyjnym, znajdował się głównie w formach trudnodostępnych. 

Znacznie większą mobilność niklu wykazano w odpadzie poflotacyjnym, w którym 

metal ten, oprócz frakcji rezydualnej, w znacznej ilości występował we frakcjach: 

ruchliwej oraz wymiennej. 
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Cynk jest pierwiastkiem szeroko rozpowszechniony w środowisku i stanowi około 

0,007% skorupy ziemskiej. Jest on składnikiem niemal 100 enzymów oraz pełni wiele 

ważnych funkcji metabolizmie roślin. Wywiera między innymi wpływ na odporność 

roślin na odporność na suszę i choroby, regulację przepuszczalności błon komórkowych 

oraz proporcji zawartości niezbędnych składników w komórce. 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tematyką zawartości pierwiastków 

śladowych i ich zachowaniem się w środowisku, a badania których celem jest 

określenie zdolności do akumulowania pierwiastków szkodliwych w roślinach 

rosnących na glebach trwale oraz świeżo zanieczyszczonych tymi metalami, 

przyczyniają się do rozwoju tego obszaru badawczego. 

Celem pracy była ocena plonowania oraz kumulacji cynku w gryce (Fagopyrum 

Mill.) oraz w słoneczniku (Helianthus L.) uprawianych na glebach w różnym czasie 

zanieczyszczonych tym metalem. 

Zakres pracy obejmował doświadczenie wazonowe przeprowadzone na czterech 

różnych utworach glebowych zaliczanych do kategorii agronomicznej gleby lekkiej 

i średniej o zróżnicowanej zawartości metali ciężkich. Gleby z Mydlnik cechowały się 

naturalną zawartością metali ciężkich, natomiast z Bukowna były od długiego czasu 

zanieczyszczone m.in. cynkiem. Dodatkowo w celu oceny wpływu czasu skażenia gleb 

metalami na dostępność cynku dla roślin, utwory z Mydlnik zanieczyszczono 

siarczanem(VI) cynku do zawartości występujących w glebach z Bukowna. Rośliną 

testową były gryka oraz słonecznik uprawiany jako poplon. W zebranym materiale 

roślinnym (części nadziemne i korzenie), po wcześniejszym spalaniu w piecu 

muflowym oraz trawieniu w kwasie azotowym(V) i solnym, oznaczono zawartość 

cynku spektrometrem ICP-OES. 

W warunkach przeprowadzonego doświadczenia najintensywniejsze pobieranie Zn 

przez nadziemne części gryki obserwowano na glebach lekkich, pochodzących zarówno 

z Mydlnik, jaki i z Bukowna. W przypadku słonecznika największe ilości Zn 

stwierdzono w roślinach rosnących na glebie średniej z Mydlnik ze świeżo 

wprowadzoną dawką metali ciężkich. 

Największy przyrost biomasy nadziemnej i korzeni gryki oraz słonecznika 

zaobserwowano w obiektach doświadczalnych rosnących na glebach średnich. Było to 

prawdopodobnie związane z właściwościami tej gleby, które charakteryzowały się 

większą pojemnością sorpcyjną niż gleby lekkie, a więc posiadały większe zdolności do 

magazynowania składników pokarmowych i przeprowadzania zastosowanych metali 

w formy nieprzyswajalne dla roślin. 
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ZMIANY ILOŚCIOWE CYNKU, MANGANU, MIEDZI I ŻELAZA 

W KORZE SOSNOWEJ KOMPOSTOWANEJ Z MASĄ ROŚLINNĄ 
 

QUANTITATIVE CHANGES OF ZINC, MANGANESE, COPPER AND IRON IN PINE 

BARK COMPOSTED WITH MASS PLANT 

 

Jacek Czekała
1
, Wanda Janeczkowska 

1 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

e-mail: jczekala@up.poznan.pl 

 

Celem pracy było prześledzenie zmian ilościowych zawartości ogólnej cynku, 

manganu, miedzi i żelaza w procesie kompostowania kory sosnowej z masą roślinną. 

Badania przeprowadzono na terenie szkółki leśnej w Świecy (51º32′N 17º42′E), 

należącej do Nadleśnictwa Antonin. Doświadczenie pryzmowe obejmowało następujące 

obiekty: 

a) Kora, b) Kora + masa roślinna, c) Kora + masa roślinna + EM-y. 

Pryzmy utworzono z kory sosnowej (4 m
3
) i zgodnie ze schematem do pryzmy 

2 dano 2 Mg zielonej masy roślinnej, a do pryzmy 3 masę roślinną oraz efektywne 

mikroorganizmy w ilości 3 L·m
-3

. Do wszystkich pryzm dodano również 0,3 kg P2O5·m
-

3
 (superfosfat pojedynczy 20% P2O5) oraz 0,1 kg K2O·m

-3
 (w formie soli potasowej 

60%). Masę roślinną stanowiła mieszanka gryki, peluszki, seradeli i wyki, zebrana 

przed kwitnieniem. Pryzmy wymieszano i formowano przy użyciu aeratora. Ogólne 

ilości cynku, manganu, miedzi i żelaza badano w układzie dynamicznym 

a oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

 
Tabela 1. Ogólne zawartości badanych mikroelementów w kompostach w dwóch terminach 

kompostowania 

Pierwiastek 

Kompost 

A B C 

Dni kompostowania 

0 72 0 72 0 72 

mg·kg-1 s.m. 

Cynk 34,4± 0,0 28,0±0,7 32,0±1,6 28,7±1,5 47,7±0,0 39,3±3,5 

Mangan 176,0±0,0 147,0±2,8 176,0±7,1 114,0±8,5 131,5±2,1 125,0±7,1 

Miedź   4,89±0,0   2,81±0,0   3,48±0,0   2,81±0,0   3,84±0,0   1,89±0,0 

Żelazo 1562,0±67,1 1353,0±0,0 1515,0±60,8 1452±28,3 1673,0±33,9 1473±58,0 

 

Wnioski 
 

1. Ogólna zawartość mikroelementów układała się w szeregu: Fe > Mn > Zn > Cu. 

2. Dodatek samej masy roślinnej do kory nie miał większego wpływu na zwiększenie 

ogólnych zawartości pierwiastków w kompoście w dniu założenia pryzm, ale 

różnicował te ilości w przypadku manganu i żelaza w kompoście dojrzałym. 

3. W warunkach obecności EM-ów w kompostach dojrzałych stwierdzono większą 

zasobność w cynk i straty miedzi w porównaniu do kompostu bez ich udziału. 

 

 

 

 
Praca wykonana w ramach projektu badawczego NCN Nr 3055/B/P01/20112/40. 
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KRAKOW-KATOWICE DEPENDING ON THE DISTANCE FROM THE ROAD 

– A PILOT STUDY 

 

Marcin Czora, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek, Tomasz Czech 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

m.czora@ur.krakow.pl 

 

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, od ponad 35 lat 

w pojazdach samochodowych montowane są reaktory katalityczne, w których 

komponentem katalitycznym są metale z grupy platynowców PGEs (ang. Platinum-

Group Elements). Na skutek niekorzystnych warunków pracy silnika reaktory 

katalityczne ulegają niszczeniu a metale w nich zawarte są rozpraszane w środowisku. 

Emitowane pierwiastki osadzają się następnie wzdłuż jezdni, gdzie podlegając 

biologicznemu wiązaniu, włączane są w łańcuch pokarmowy. 

Celem pracy było określenie całkowitej zawartości platyny w glebie i roślinach 

wzdłuż drogi wylotowej z Krakowa w zależności od oddalenie od jezdni. 

Materiałem do badań była warstwa wierzchnia gleby (0-5 cm) oraz warstwa głębsza 

(40-50 cm) gleby pobrana z okolic Zabierzowa przy drodze krajowej nr 79 Kraków-

Katowic. Próbki pobierano w różnych odległościach od krawędzi jezdni, z obu stron 

jezdni. Suche i przesiane próbki glebowe oraz wysuszone i rozdrobnione próbki roślin 

jednoliściennych zostały roztworzone w mineralizatorze mikrofalowym, 

a w uzyskanych roztworach oznaczono zawartość platyny techniką adsorpcyjnej 

woltamperometrii przy użyciu aparatu 797 VA firmy Metrohm. Materiałem 

referencyjnym był BCR 723 – pył drogowy zawierający 81,3 μg Pt·kg
-1

. 

Obecność platyny wykazano we wszystkich badanych próbkach. Największą 

zawartość platyny (127,0 ng·g
-1

 gleby,) odnotowano w warstwie przypowierzchniowej 

gleby tuż przy jezdni (strona północno-wschodnia). Punkt ten cechował się dużą 

zawartością pyłu ulicznego, co miało wpływ na otrzymany wynik. Najwyższą średnią 

zawartość platyny (27,6 ng·g
-1

 gleby) na terenie trwale zadarnionym odnotowano 

w warstwie przypowierzchniowej gleby w punkcie 0,5 metrów od jezdni (strona 

północno-wschodnia). W próbkach warstwy przypowierzchniowej gleby pomiędzy 

4 a 10 metrem od krawędzi jezdni zawartość platyny była podwyższona ale różnice te 

były nieistotne statystycznie. Najmniejszą średnią zawartość platyny (0,40 ng·g
-1

 gleby) 

odnotowano warstwie gleby 40-50 cm w odległości 3 metry od jezdni. Była to wartość 

nieznacznie mniejsza od średniej zawartości platyny we wszystkich próbkach tej 

warstwy gleby (0,78 ng·g
-1

). Największą zawartość platyny w niższej warstwie gleby 

2,7 ng·g
-1

 stwierdzono 2 m od jezdni po stronie północno-wschodniej. Zawartość 

platyny w próbkach roślin trawiastych zebranych w tych samych miejscach (za 

wyjątkiem punktów bezpośrednio przy krawędzi jezdni) mieściła się w zakresie 1,73-

6,34 ng·g
-1

 próbki a rozkład przestrzenny był podobny do zawartości tego metalu 

w powierzchniowej warstwie gleby. Platyna akumuluje się głównie w bezpośrednim 

sąsiedztwie jezdni. Jej zawartość zmniejsza się w miarę oddalenia od jezdni 

i w odległości 4 metrów od jezdni jej poziom tylko nieznacznie różni się od zawartości 

platyny w próbkach nienarażonych na opad zanieczyszczeń drogowych. 
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ZANIECZYSZCZENIA GLEB WWA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY 

NA WŁAŚCIWOŚCI KWASÓW HUMINOWYCH 
 

SOIL POLLUTION OF THE SELECTED PAHS AS A FACTOR AFFECTING 

THE PROPERTIES OF HUMIC ACIDS 

 

Bożena Dębska, Magdalena Banach-Szott, Ewa Rosa 
Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 

e-mail: debska@utp.edu.pl 

 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) zaliczane są, ze względu na 

silne działanie rakotwórcze i mutagenne właściwości, do grupy zanieczyszczeń 

najbardziej szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. WWA występują powszechnie w całym 

środowisku przyrodniczym, jednak szacuje się, że ponad 90 % całkowitej ilości tych 

związków znajduje się w glebie i są zatrzymywane przede wszystkim w jej warstwie 

próchnicznej. Główny składnik próchnicy stanowią substancje humusowe, które są 

najbardziej rozpowszechnionymi w przyrodzie związkami organicznymi. Związki te 

biorą udział we wszystkich procesach zachodzących w glebie i wpływają na jej 

właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Stanowią główne ogniwo 

w sekwestracji węgla i uwalnianiu CO2 do atmosfery a także detoksykacji środowiska. 

Powszechnie wiadomo, że właściwości substancji humusowych gleb (w tym kwasów 

huminowych) są cechą charakterystyczną dla danego typu gleby. Należy mieć jednak na 

uwadze fakt, że właściwości materii organicznej gleb mogą być modyfikowane 

sposobem uprawy (zmianowanie, nawożenie) a także innymi czynnikami zewnętrznymi 

w tym zanieczyszczeniami jakimi są WWA. 

Celem pracy było określenie wpływu jednorazowego zanieczyszczenia gleb 

wysokimi dawkami WWA na właściwości kwasów huminowych. Badania zrealizowano 

w oparciu o próbki gleb reprezentatywnych dla Regionu Kujawsko-Pomorskiego 

(czarne ziemie, gleby płowe, gleby rdzawe, mady). Próbki gleb zanieczyszczono 

wybranymi WWA – fluoren, antracen, piren i chryzen – w ilości odpowiadającej 100 

mg WWA·kg
-1

. Próbki gleb nie- i zanieczyszczonych WWA inkubowano 180 i 360 dni 

w temperaturze 20–25° i w stałej wilgotności – 50% PPW. Z próbek gleb przed oraz po 

180 i 360 dniach inkubacji wyekstrahowano kwasy huminowe. Dla wyseparowanych 

kwasów huminowych, ogólnie przyjętą metodą IHSS, przeprowadzono analizy: składu 

pierwiastkowego, spektrofotometryczne w zakresie UV-VIS i IR, podatności na 

utlenianie oraz oznaczono właściwości hydrofilowo-hydrofobowe z wykorzystaniem 

HPLC. 
Otrzymane wyniki wykazały, że jednorazowe wprowadzenie fluorenu, antracenu, pirenu 

i chryzenu w bardzo wysokich dawkach do gleb, wpływa na właściwości kwasów 

huminowych. Przede wszystkim stwierdzono wzrost wartości absorbancji dla roztworów KH 

wyizolowanych po 180 dniach inkubancji oraz spadek współczynników absorbancji A2/6 

i A4/6 i jednocześnie wzrost parametru ΔA665u i udziału frakcji hydrofobowych. Po 360 

dniach inkubacji kwasy huminowe gleb zanieczyszczonych w porównaniu z KH gleb 

niezanieczyszczonych dodatkowo WWA cechowały się niższymi wartościami stopnia 

utlenienia wewnętrznego i wyższymi wartościami stosunku HIL/HOB. 

 

Słowa kluczowe: WWA, gleby płowe, kwasy huminowe 

 
Praca została wykonana w ramach projektu badawczego nr N N310 312334 finansowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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AKUMULACJA AZOTU OGÓŁEM I AZOTANOWEGO W IGŁACH 

SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) W ZALEŻNOŚCI 

OD ODLEGŁOŚCI OD ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. 

I ZAWARTOŚCI Nmin. W GLEBIE 
 

Tadeusz Filipek
1
, Aleksandra Badora and Karolina Falkowska 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

e-mail: tadeusz.filipek@up.lublin.pl 

 

Celem pracy będzie określenie zawartości azotu w igłach sosny zwyczajnej (Pinus 

sylvestris L.) w zależności od zawartości tego składnika w glebie i od odległości od 

Zakładów Azotowych „Puławy” S.A, emitujących gazowe i pyłowe zanieczyszczenia 

powietrza zawierające związki azotowe. 

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są zlokalizowane wewnątrz kompleksu leśnego 

oddalonego około 4 km w kierunku północnym od centrum miasta Puławy. 

W pierwszym okresie działalności w latach 1966-1985 nastąpiła intensywna degradacja 

środowiska i obumieranie drzewostanu sosnowego. Działania proekologiczne 

zainicjowane w roku 1985 spowodowały znaczącą redukcję zanieczyszczeń 

emitowanych przez Zakłady Azotowe „Puławy”, średnio około 65%, przy 

jednoczesnym zwiększeniu produkcji o około 50%. Największą redukcję osiągnięto 

w przypadku: amoniaku o 88%, pyłu nawozowego 85%, cząstek popielnych 80%, 

tlenków azotu 62% i ditlenku siarki 27%, w wyniku czego nastąpiło znaczne 

ograniczenie emisji i negatywnego oddziaływania fabryki na otoczenie. Badanie 

prowadzono w latach 2007-2009, na obszarze znajdujących się w strefie oddziaływania 

Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Materiał do badań został pobrany z różnych 

odległości od źródła emisji zanieczyszczeń, z transektu od zakładu, zgodnie z głównym 

kierunkiem migracji skażonego powietrza na tym obszarze: Kontrola - na kierunku 

południowo-zachodnim (SW) oraz na północny wschód (NE) w odległości 160, 260, 

400, 800, 1500, 1900, 2500 m od ZA „Puławy”. Materiał glebowy i roślinny (szpilki 

sosny zwyczajnej) do badań pobierany był w trzech różnych terminach, na początku 

okresu wegetacji - I dekada kwietnia, w trakcie wegetacji - I dekada lipca i po 

zakończeniu okresu wegetacji I dekada października. W glebie oznaczono: azot ogólny 

metodą Kjeldahla oraz azot amonowy N-NH4
+
 z odczynnikiem Nesslera i azot 

azotanowy N-NO3
-
 z salicylanem sodowym. Jako roślinę wskaźnikową do badań 

wybrano sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.) ze względu na to, że igły bytują na 

roślinach od 3-4 lat i aktywnie uczestniczą w akumulacji zanieczyszczeń także 

z atmosfery. W igłach sosny przeanalizowano zawartość azotu ogólnego oraz N-NO3. 
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ZAWARTOŚĆ OŁOWIU W KUKURYDZY I GLEBIE NAWOŻONEJ 

MATERIAŁAMI ORGANICZNYMI POCHODZENIA ODPADOWEGO 
 

CONTENT OF LEAD IN MAIZE AND SOIL FERTILIZED WITH ORGANIC 

MATERIALS DERIVED FROM WASTE 

 

Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak 
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Celem badań było określenie wpływu nawożenia materiałami organicznymi 

pochodzenia odpadowego na zawartość i pobranie ołowiu przez kukurydzę oraz na 

zawartość ogólnych form ołowiu w glebie. 

Trzyletnie doświadczenie polowe obejmowało 7 obiektów (każdy prowadzony 

w 4 powtórzeniach): glebę nienawożoną (kontrola) oraz glebę nawożoną nawozami 

mineralnymi, obornikiem bydlęcym, kompostem z odpadów zielonych, osadem 

ściekowym, kompostem z osadu ściekowego i słomy oraz mieszaniną osadu 

ściekowego i popiołu z węgla kamiennego. Przed założeniem doświadczenia polowego 

zawartość ołowiu w glebie wynosiła 26,5 mg Pb·kg
-1

 s.m. Wykorzystany w badaniach 

obornik zawierał 5,59 mg Pb·kg
-1

 s.m. (z nawozem wprowadzono 31 g Pb·ha
-1

), 

natomiast materiały organiczne zawierały od 38,73 do 73,50 mg Pb·kg
-1

 s.m. (dawka 

pierwiastka wynosiła od 389 do 680 g·ha
-1

). Rośliną testową była kukurydza zbierana 

w fazie woskowej dojrzałości ziarna. Zawartość badanego pierwiastka w częściach 

nadziemnych roślin i glebie oznaczono metodą ICP-AES. 

 

Obiekt 

Zawartość Pb w kukurydzy 

[g·kg-1 s.m.] 
Sumaryczne 

pobranie 

[g·ha-1] 

Zawartość Pb w glebie 

[mg·kg-1 s.m.] 

I rok II rok III rok 
Średnia 

ważona 
I rok II rok III rok 

Bez nawożenia 0,87 d* 1,12 b 0,39 ab 0,80 36,6 26,5 ab 27,1 b 27,0 ab 

Nawozy mineralne 0,80 cd 0,96 b 0,45 ab 0,77 52,5 22,9 a 23,2 a 24,8 a 

Obornik 0,77 bcd 1,01 b 0,50 b 0,79 54,2 25,6 ab 25,6 ab 27,8 ab 

Kompost z 

odpadów zielonych 
0,60 a 1,01 b 0,40 ab 0,68 47,7 29,3 b 28,1 b 29,2 b 

Osad ściekowy 0,62 a 0,74 a 0,45 ab 0,62 41,7 27,1 ab 28,8 b 28,0 ab 

Kompost z osadu i 

słomy 
0,67 ab 0,92 ab 0,34 a 0,66 39,9 26,5 ab 25,8 ab 26,6 ab 

Mieszanina osadu i 

popiołu 
0,70 abc 1,06 b 0,40 ab 0,74 46,1 28,2b 27,0 b 28,2 ab 

* wartości średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie przy α = 0,05, według testu 

Duncana 

 

W trakcie prowadzenia badań nie stwierdzono zanieczyszczenia gleby i części 

nadziemnych kukurydzy ołowiem (tabela). Porównując do zawartości ołowiu 

oznaczonej w roślinach nienawożonych, nie wykazano istotnego statystycznie wpływu 

nawożenia na zawartość ołowiu w kukurydzy lub rośliny nawożone zawierały istotnie 

mniej pierwiastka od roślin kontrolnych (zwłaszcza kukurydza nawożona odpadowymi 

materiałami organicznymi w I roku badań). Rośliny nawożone cechowały się o 1,5-

22,2% mniejszą średnią zawartością ołowiu od roślin nienawożonych (najmniejszą 

zawartość stwierdzono w kukurydzy nawożonej kompostem z odpadów zielonych, 

osadem ściekowym oraz kompostem z osadu i słomy). Sumarycznie najwięcej 
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pierwiastka zostało pobrane z gleby nawożonej nawozami mineralnymi i obornikiem 

(odpowiednio 143% i 148% pobrania ołowiu z gleby kontrolnej). Najmniejszą 

zawartość ołowiu stwierdzono w glebie nawożonej nawozami mineralnymi (od 8 do 

15% mniej niż w glebie kontrolnej). Istotnie więcej ołowiu od gleby nawożonej 

nawozami mineralnymi zawierała gleba nawożona kompostem z odpadów zielonych 

(wszystkie lata), osadem ściekowym (II rok) oraz mieszaniną osadu i popiołu (I i II 

rok). 
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PLONOTWÓRCZY EFEKT STOSOWANIA KOMPOSTÓW 

Z UDZIAŁEM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 

WZBOGACONYCH BIOKOMPONENTEM 
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Katarzyna Urbańska, Jacek Babula, Krzysztof Gondek, Michał Kopeć 
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W doświadczeniu wazonowym badano wpływ kompostów z dodatkiem materiałów 

polimerowych modyfikowanych biokomponentami na zróżnicowanie plonów owsa 

i gorczycy. Użyte w badaniach komposty były wyprodukowane w warunkach 

laboratoryjnych ze słomy pszennej, rzepakowej i odpadów czyszczenia nasion grochu 

z 8% dodatkiem rozdrobnionych tworzyw biopolimerowych (folii), które wytworzono 

w Głównym Instytucie Górniczym w Katowicach. Do kompostowania wybrano trzy 

polimery różniące się udziałem skrobi oraz gęstością. Doświadczenie wazonowe 

przeprowadzono na trzech podłożach: glebie lekkiej i średniej oraz osadzie po flotacji 

rud cynkowo-ołowiowych, pochodzącym ze składowiska ZGH „Bolesław” S.A. 

w Bukownie. Potrzeba stosowania takich materiałów i podłoży wynika z uwarunkowań 

przetwarzania niektórych frakcji morfologicznych odpadów komunalnych oraz 

doskonalenia metod rekultywacji. 

Plonotwórczy efekt stosowania kompostów zależy od podłoża, na który kompost 

zastosowano, uprawianych roślin i ich następstwa. Przygotowane komposty z 8% 

dodatkiem materiałów polimerowych na bazie polietylenu, modyfikowanego skrobią 

jako biokomponentem, powodowały istotnie mniejszy plon na glebie lekkiej 

w przypadku owsa i w niektórych przypadkach na glebie średniej. Plon rośliny 

następczej nie był istotnie zróżnicowany pomiędzy obiektami nawożonymi 

kompostami. 
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ODDZIAŁYWANIE NAWOZU MANGANOWEGO NA GRZYBY 

PATOGENICZNE IZOLOWANE Z ZIARNIAKÓW JĘCZMIENIA 
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W doświadczeniu testowano nawóz manganowy Teprosyn Mn, produkowany przez 

angielską firmę Phosyn Chemicals Ltd. i od kilku lat dostępny na polskim rynku. 

Stosowany jako zaprawa nasienna (nawóz donasienny) wpływa na intensywniejszy 

rozwój systemu korzeniowego oraz polepsza ogólną kondycję roślin. W dostępnej 

literaturze brakuje informacji dotyczących oddziaływania Teprosynu Mn na 

zdrowotność roślin oraz organizmy patogeniczne. 

Celem pracy było porównanie oddziaływania fungistatycznego nawozu 

donasiennego Teprosyn Mn i chemicznej zaprawy nasiennej Raxil Gel 206 na 

patogeniczne gatunki grzybów: Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc., Fusarium 

poea (Peck) Wollenw., Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.,  Bipolaris sorokiniana (Sacc. 

In Sorok.) Shoem., Botrytis cinerea Pers. 

W warunkach laboratoryjnych oceniono dynamikę wzrostu i sporulację wyżej 

wymienionych grzybów na podłożu (PDA) z udziałem 0,1, 0,5, 1,0 mm
3
·cm

-3
 

Teprosynu Mn oraz 0,005, 0,05, 0,5 mm
3
·cm

-3
 Raxilu Gel 206. Nawóz manganowy 

Teprosyn Mn w warunkach in vitro wykazuje słabe i zróżnicowane oddziaływanie na 

rozrost liniowy badanych fitopatogenów. W stężeniu najwyższym (1.0 mm
3
·cm

-3
) na 

poziomie 7,3-10,1% ogranicza rozrost kolonii: Fusarium avenaceum, Botrytis cinerea 

i Fusarium poae. Natomiast we wszystkich stężeniach w zakresie od 35,3% do 66% 

hamuje proces wytwarzania zarodników przez B. cinerea i F. avenaceum. Wraz ze 

wzrostem stężenia w podłożu hodowlanym rośnie jego stymulujące oddziaływanie na 

wzrost liniowy Bipolaris sorokiniana (5,7-18,3%) oraz wzrasta ilość zarodników od 40-

271,5%. 
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WPŁYW OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA AKTYWNOŚĆ 

BIOLOGICZNĄ WYBRANYCH GRZYBÓW CHOROBOTWÓRCZYCH 
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Istotnym elementem oceny przydatności rolniczej jak i bezpieczeństwa osadów 

ściekowych jest ich wpływ na plonowanie i zdrowotność roślin. Ważne dla praktyki 

rolniczej mogą być wyniki analiz laboratoryjnych: wpływu osadów ściekowych na 

rozwój grzybów chorobotwórczych dla roślin. Z nielicznych doniesień wiadomo, że 

stymulują wzrost grzybów saprotroficznych oraz pasożytniczych. 

W badaniach laboratoryjnych oceniano wpływ osadów ściekowych spirolizowanych 

(osad ściekowy + słoma, osad ściekowy + kora różnych, osad ściekowy) i ich stężeń na 

wzrost liniowy i zarodnikowanie grzybów fitopatogennych: Fusarium solani (Mart) 

Sacc., Phoma exiqua (Desm.), Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary oraz Alternaria 

alternata (Fr.) Keissler. 

Testowane grzyby w warunkach in vitro różnie i niejednoznacznie reagowały na 

analizowane rodzaje osadów ściekowych. Gatunki Phoma exiqua i Fusarium solani 

wykazały słabą wrażliwość na udział w podłożu hodowlanym osadów ściekowych. 

Osad ściekowy z korą w stężeniu 0,01 mm
3
·cm

-3
 o 5,13% ograniczał wzrost liniowy F. 

solani, a w 0,1 mm
3
·cm

-3
 o 3,26% P. exiqua. Pozostałe osady i ich stężenia stymulowały 

rozrost powierzchniowy tych gatunków zaledwie od 1,14-4,32%. Niezależnie od 

zastosowanego stężenia testowane osady ściekowe najbardziej sprzyjały rozrostowi 

liniowemu kolonii Alternaria alternata (26-38%) oraz zarodnikowaniu Fusarium 

solani. Natomiast dodatek do podłoża hodowlanego osadu ściekowego ze słomą średnio 

o 8,38% ograniczał rozrost mycelium Sclerotinia sclerotiorum oraz zarodnikowanie. 

Ponadto wpływał na wzmożone zarodnikowanie grzybów A. alternata i P. exiqua. Z 

kolei spadek sporulacji A. alternata notowano na podłożach zawierających osad 

ściekowy z korą i sam osad ściekowy. 
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Kompostowanie odpadów biodegradowalnych w dużych aglomeracjach stanowi 

alternatywę dla ich zagospodarowania. To częściowe rozwiązanie istniejącego 

problemu dotyczącego odpadów, ponieważ jakość powstających kompostów nie zawsze 

odpowiada stawianym im wymaganiom. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena, pod względem wartości paszowej 

wpływu nawożenia kompostem z odpadów biodegradowalnych na zawartość kadmu, 

ołowiu, niklu oraz azotanów(V) w ziarnie pszenicy jarej. Badania prowadzone były 

w warunkach doświadczenia polowego na glebie o składzie granulometrycznym gliny 

ciężkiej pylastej zaliczonej do Stagnic Gleysol. Zastosowany w badaniach kompost 

wyprodukowano z odpadów roślinnych i innych biodegradowalnych według technologii 

Mut – Kyberferm w następujących proporcjach: 25% trawy, 20% zrębków, 20% liści, 

10% odpadów organicznych z targowisk, 5% pyłu tytoniowego oraz 20% odpadów 

z produkcji kawy. 

Zawartość badanych metali ciężkich (Cd, Pb, Ni) oraz azotanów(V) w ziarnie 

oznaczono metodami powszechnie stosowanymi w badaniach chemiczno-rolniczych. 

Średnia zawartość kadmu w ziarnie pszenicy jarej była istotnie największa po 

zastosowaniu nawożenia mineralnego. Najwięcej ołowiu zawierało ziarno pszenicy 

z obiektów, w którym zastosowano obornik oraz kompost z odpadów 

biodegradowalnych (tab. 1). 

 
Tabela 1. Plon (średni z trzech lat) oraz zawartość kadmu, ołowiu, niklu i azotanów w ziarnie 

pszenicy jarej po nawożeniu kompostem z odpadów biodegradowalnych 

Obiekt 
Plon Cd Pb Ni N-NO3 

kg s.m.·ha-1 mg·kg-1 s.m. 

Bez nawożenia 2361a 0,17a 0,24a 0,69a 34,1a 

NPK 4531b 0,26b 0,21a 0,56a 52,8b 

Obornik 4397b 0,18a 0,32a 0,56a 26,8a 

Kompost 4268b 0,17a 0,31a 0,81a 28,9a 

 

W przypadku niklu największy wpływ na jego zawartość w ziarnie wywierało 

nawożenie kompostem, przy czym różnice pomiędzy obiektami nie były istotne. 

Zawartość azotanów(V) w ziarnie pszenicy mieściła się w przedziale od 26,8 mg do 

52,8 mg·kg
-1

 s.m. Najwięcej azotanów oznaczono ziarnie pszenicy nawożonej 

nawozami mineralnymi. 
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Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w dalszym ciągu jest 

przedmiotem dyskusji i budzi wątpliwości dotyczące właściwości mikrobiologicznych, 

chemicznych, a także technicznych możliwości ich zastosowania. Niemniej rolniczy 

kierunek zagospodarowania już istniejących i aktualnie powstających osadów 

ściekowych uznawany jest za najbliższy naturalnemu ekosystemowi. Celem 

przeprowadzonych badań była ocena, pod względem wartości paszowej wpływu 

nawożenia komunalnymi osadami ściekowymi na zawartość wybranych 

mikroelementów w ziarnie pszenicy jarej. Badania prowadzone były w warunkach 

doświadczenia polowego na glebie o składzie granulometrycznym gliny ciężkiej 

pylastej zaliczonej do Stagnic Gleysol. Zastosowane w badaniach osady ściekowe 

pochodziły z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (1) oraz oczyszczalni biologicznej 

(2). Zawartość badanych mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe) w ziarnie oznaczono 

metodami powszechnie stosowanymi w chemii rolnej. 

Zastosowane nawożenie zróżnicowało istotnie zawartość cynku w ziarnie pszenicy 

jarej. Najmniej tego pierwiastka oznaczono w ziarnie z obiektu, w którym zastosowano 

w pierwszym roku badań obornik od trzody chlewnej (tab. 1). 

 
Tabela 1. Plon (średni z trzech lat) oraz zawartość cynku, miedzi, manganu i żelaza w ziarnie 

pszenicy jarej po nawożeniu komunalnymi osadami ściekowymi 

Obiekt 
Plon Zn Cu Mn Fe 

Fe : Mn 
kg s.m.·ha-1 mg·kg-1 s.m. 

Bez nawożenia 2361 49,8 3,61 27,9 153 5,47 

NPK 4531 51,7 3,37 28,3 149 5,26 

Obornik 4397 43,1 3,35 24,9 151 6,06 

Osad ściekowy 1 4490 50,5 3,55 28,9 175 6,06 

Osad ściekowy 2 4342 46,0 3,26 24,7 156 6,34 

NRIα<0,05 278 1,88 0,26 1,97 7,42 0,69 

 

W wyniku zastosowanego nawożenia na ogół nie stwierdzono istotnych różnic w 

zawartości miedzi w ziarnie pszenicy jarej. Spośród obiektów, w których zastosowano 

nawożenie najwięcej manganu oznaczono w ziarnie pszenicy nawożonej nawozami 

mineralnymi oraz w ziarnie z obiektu, w którym zastosowano komunalny osad 

ściekowy z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (1). Największe zróżnicowanie, 

spośród badanych pierwiastków dotyczyło zawartości żelaza w ziarnie. Wartość 

stosunku Fe : Mn w ziarnie pszenicy jarej, niezależnie od zastosowanego nawożenia 

wskazywała na niedobór manganu. Niezależnie od zastosowanego nawożenia, 

mikroelementami ograniczającymi wartość paszową ziarna pszenicy jarej była miedź i 

mangan. 



27 

 

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W ROŚLINACH I GLEBIE 

PO DWÓCH LATACH STOSOWANIA POPIOŁU ZE SPALANIA 

KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
 

Anna Iżewska
1
, Czesław Wołoszyk

2 

1Katedra Inżynierii Sanitarnej, 2Zakład Rekultywacji i Chemii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie, e-mail: Czeslaw.Woloszyk@zut.edu.pl 

 

W latach 2011−2012 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku koło Stargardu 

Szczecińskiego przeprowadzono badania z wykorzystaniem do nawożenia roślin 

popiołu ze spalania komunalnych osadów ściekowych. Doświadczenie polowe 

zlokalizowano na glebie brunatno-rdzawej, niecałkowitej, wytworzonej z piasku 

gliniastego lekkiego pylastego, średnio głęboko podścielonego gliną lekką (gleba 

lekka). Schemat badań obejmował pięć wariantów (w 4 powtórzeniach) nawożenia 

kukurydzy na ziarno i rzepaku jarego nawozami mineralnymi i popiołem ze spalania 

komunalnych osadów ściekowych: NK, NPK, NK+P1 (P1 – 1. dawka popiołu), NK+P2 

(P2 – 2. dawka popiołu), NK+P3 (P3 – 3. dawka popiołu). Popiół ze spalania 

komunalnych osadów ściekowych, który stanowił substytut nawozu fosforowego, 

pochodził z Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie. W obu latach badań 

zastosowano ten sam popiół, który zawierał 22,05% P2O5 w s.m., 4,16 mg Cd, 74,7 mg 

Ni i 93,0 mg Pb·kg
-1

 s.m. 

Roślinami testowymi w obu latach badań były kukurydza i rzepak jary, które 

w pierwszym roku uprawiano po pszenicy ozimej, a w drugim roku po kukurydzy − 

rzepak jary, a po rzepaku − kukurydzę. Pod kukurydzę zastosowano następujące 

nawożenie: 80 kg N (siarczan amonowy i saletrę amonowa), 50 kg P2O5 (superfosfat 

wzbogacony), 110 kg K2O·ha
-1

 (sól potasowa), a z kolejnymi dawkami popiołu 

wniesiono 50, 100 i 150 kg P2O5·ha
-1

. Pod rzepak jary zastosowano następujące 

nawożenie: 100 kg N, 50 kg P2O5 i 120 kg K2O·ha
-1

, a popiół w dawkach jak pod 

kukurydzę. Po zbiorze roślin określono ich plon, z którego pobrano próbki i pierwotnie 

wysuszono w temperaturze 60ºC. W tak wysuszonych próbkach oznaczono zawartość 

suchej masy metodą suszarkową oraz całkowitą zawartość Cd, Ni i Pb metodą ASA. 

Przed oznaczeniem całkowitej zawartości metali ciężkich w glebie, poddano ją 

mineralizacji w kwasach chlorowym(VII) i azotowym(V) (1:1, v/v), a formy 

rozpuszczalne oznaczono po ekstrakcji roztworem 1 mol HCl·dm
-3

 − metodą ASA. 

W 2011 r. średni plon ziarna kukurydzy wyniósł 10,49 Mg, a słomy 9,17 Mg·ha
-1

, 

natomiast w 2012 r. odpowiednio 11,69 i 11,82 Mg·ha
-1

 – bez istotnego zróżnicowania 

między poszczególnymi obiektami nawożenia. Średni plon nasion rzepaku jarego 

w pierwszym roku badań był bardzo mały (0,540 Mg·ha
-1

), a słomy duży (6,42 Mg· 

ha
-1

). W drugim roku badań największy plon nasion rzepaku (1,85 Mg·ha
-1

) zebrano 

z obiektu z NK-P3, który był istotnie większy od plonu z obiektów z NK, NPK i NK-

P1. Średni plon słomy rzepaku wyniósł 5,79 Mg·ha
-1

 – bez istotnego zróżnicowania 

między obiektami. 

W ziarnie i słomie kukurydzy z obiektów nawożonych popiołem średnia ważona 

zawartość wszystkich analizowanych metali ciężkich (Cd, Ni, Pb) była większa niż 

z obiektów z NK i NPK. W rzepaku jarym podobną zależność odnotowano 

w przypadku kadmu. W glebie z obiektów nawożonych popiołem odnotowano 

zwiększenie całkowitej zawartości kadmu i ołowiu, w porównaniu z obiektami z NK 

i NPK. Natomiast średnia zawartość form rozpuszczalnych metali ciężkich w glebie 

z obiektów z popiołem była podobna jak w glebie nawożonej NK i NPK. 
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Przeprowadzone badania miały na celu ocenę stanu zanieczyszczenia cynkiem, 

ołowiem i kadmem gleb Pogórza Śląskiego i Pogórza Ciężkowickiego oraz określenie 

wpływu sposobu użytkowania rolniczego i wybranych właściwości fizycznych, 

chemicznych i fizykochemicznych gleb na zawartość metali ciężkich. Badania 

przeprowadzono na 8 stanowiskach na terenie Pogórza Śląskiego (4 stanowiska) 

i Ciężkowickiego (4 stanowiska). Na każdym stanowisku badań sporządzono dwie 

odkrywki glebowe, po jednej na gruncie ornym (R) i graniczącym z nim użytku 

zielonym (Z). W materiale pobranym z wydzielonych poziomów badanych profili 

glebowych oznaczono: skład granulometryczny, pH, właściwości sorpcyjne oraz 

zawartość C org. i N og. oraz całkowitą zawartość Zn, Pb, Cd i Ca po roztworzeniu 

próbek glebowych w mieszaninie kwasu azotowego(V) i chlorowego(VII) metodą 

atomowej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie wzbudzoną plazmą (ISP-AES). 
 

Tabela 1. Zawartość Zn, Pb i Cd w wierzchniej warstwie i materiale macierzystym badanych gleb 

Metal Warstwa 

Pogórze Śląskie Pogórze Ciężkowickie 

R Z R Z 

mg·kg-1 

Zn 
0-30 cm 75,5-94,5 73,4-113,7 33,7-67,1 25,4-57,9 

materiał macierzysty 41,9-79,6 37,7-59,0 12,2-59,6 10,3-53,0 

Pb 
0-30 cm 25,4-32,9 29,6-48,4 10,3-20,7 8,6-20,3 

materiał macierzysty 6,6-14,6 7,7-10,2 4,0-20,4 3,1-13,5 

Cd 
0-30 cm 0,2-1,1 0,2-0,7 0,0-0,1 0,0-0,2 

materiał macierzysty 0,0-0,3 0,0-0,2 0,0-0,0 0,0-0,0 

 

Badane gleby charakteryzowały się naturalną zawartością cynku i ołowiu, a także 

w większości przypadków kadmu. Jedynie w glebie z Porąbki (Pogórze Śląskie) 

wystąpiła podwyższona zawartość Cd (1,1 mg·kg
-1

) (tab. 1). Zawartość cynku, ołowiu i 

kadmu w warstwie powierzchniowej (0-30 cm) była wyższa w glebach Pogórza 

Śląskiego aniżeli Pogórza Ciężkowickiego. Materiały macierzyste, z których powstały 

badane gleby tych mezoregionów różniły się istotnie jedynie zawartością cynku (była 

ona wyższa w glebach Pogórza Śląskiego). Wartości współczynników akumulacji Pb i 

Cd obliczone dla gleb Pogórza Śląskiego również były istotnie wyższe niż określone dla 

gleb Pogórza Ciężkowickiego. Sposób użytkowania gleb nie miał wpływu na zawartość 

badanych metali. Statystycznie istotną zależność stwierdzono jedynie pomiędzy 

sposobem użytkowania a wartościami współczynnika akumulacji ołowiu, które były 

wyższe dla gleb użytków zielonych. Zawartość Zn, Pb i Cd w powierzchniowej 

warstwie gleb zależała od ich uziarnienia oraz zawartości C org. i N og. Wystąpiła 

również dodatnia korelacja między zawartością Pb i Cd a kwasowością hydrolityczną 

oraz zawartością Zn a ilością Ca i PWK. 
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Badania zrealizowano w rejonie górskim, na którym prowadzono kulturowy wypas 

owiec. Gleba była brunatna o składzie granulometrycznym piasku gliniastego. 

Dominującymi gatunkami w runi były kostrzewa czerwona (Festuca rubra) i mietlica 

pospolita (Agrostis capillaris). Celem badań było określenie substancji toksycznych 

w wodzie przemieszczającej się wzdłuż stoku o nachyleniu 6º z koszaru owczego. 

Wiosną 2009 r. na powierzchni koszarowanej i w jej obrzeżu w odległości co 

3 m w trzech punktach zamontowano w glebie pionowo plastikowe cylindry o średnicy 

3 cm i długości 50 cm. Ścianki cylindrów na wysokości od 15 do 50 cm posiadały 

otwory przez które przenikała woda i gromadziła się w ich dolnej części (od 0 do 15 

cm). W zgromadzonej wodzie w cylindrach oznaczono dwukrotnie w 30 dniu po 

koszarzeniu i w 347 dniu (wiosną 2010 r.) zawartość następujących składników: Cd, Pb, 

Cr i Ni oraz N-NO3. Zawartość N-NO3 oznaczono fotometrem mikroprocesorowym LF-

205, a stężenie pozostałych składników metodą ICP-EAS. 

Spośród analizowanych składników w największym stopniu ulegał przemieszczeniu 

N-NO3. Natomiast największe stężenie pozostałych składników stwierdzono w wodzie 

w obrębie koszaru. Ich przemieszczanie poza koszar było znikome. Największą 

zawartością N-NO3 odznaczała się woda odciekowa w cylindrze umieszczonym 

wewnątrz koszaru. W pierwszym terminie zawartość ta wynosiła 11,75, a w drugim 

9,07 mg·dm
-3

. W miarę oddalania się od koszaru stężenie azotu azotanowego 

zmniejszało się i w odległości 9 m od koszaru wynosiło w pierwszym roku 6,10,  

a w drugim 6,76 mg·dm
-3

. 
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Powszechnie wiadomo, że do wzbogacenia gleb marginalnych w przyswajalne 

składniki mineralne, mogą służyć materiały mineralno-organiczne [Pelczar i in. 1998]. 

Jednym z takich materiałów mogą być osady denne, w szczególności te, które 

charakteryzują się odczynem obojętnym lub zasadowym oraz dużą zawartością 
frakcji pylastych i iłowych [Wiśniowska-Kielian i Niemiec 2007]. Celem badań była 

ocena wpływu dodatku osadu dennego na zawartość rozpuszczalnych form miedzi 

i cynku w glebie lekkiej oraz ocena bioakumulacji w/w pierwiastków przez rośliny 

energetyczne tj. Miscanthus giganteus i Sida hermaphrodita. Do realizacji powyższego 

celu badawczego założono doświadczenie polowe jesienią 2010 roku, w miejscowości 

Lipie koło Rzeszowa, metodą bloków losowych. Schemat doświadczenia obejmował 

2 poziomy dodatku osadu dennego do gleby plus obiekt kontrolny bez w/w osadu. 

Dawki osadu obliczono na podstawie kwasowości hydrolitycznej gleby oraz zawartości 

węglanu wapnia w osadzie. Wykorzystany w doświadczeniu osad denny, pochodzący ze 

Zbiornika Rzeszowskiego, charakteryzował się odczynem alkaicznym oraz składem 

granulometrycznym pyłu piaszczystego. Ponadto wykazywał 8-krotnie wyższą, 

w porównaniu do użytej gleby, zawartość rozpuszczalnych form miedzi i cynku. 

Natomiast gleba, na której założono doświadczenie, o składzie granulometrycznym 

piasku luźnego, charakteryzowała się odczynem bardzo kwaśnym (pH 4,2) oraz niską 

zawartością rozpuszczalnych, a tym samym przyswajalnych form miedzi i cynku. 

Z poletek doświadczalnych jesienią 2011 i 2012 roku, pobrano próby glebowe, 

w których, metodą Rinkisa, oznaczono zawartość miedzi i cynku w formie 

rozpuszczalnej w 1 mol HCl·dm
-3

. Analiza materiału glebowego wykazała, wzrost 

dostępnych dla roślin rozpuszczalnych form miedzi i cynku w glebie na skutek 

wprowadzenia do niej osadu dennego. Jako rośliny testowe wybrano miskant olbrzymi 

i ślazowiec pensylwański. Zawartość miedzi i cynku oznaczono w częściach 

nadziemnych metodą atomowej spektometrii emisyjnej opartej na palniku indukcyjnie 

wzbudzonej plazmy (ISP-AES). Na podstawie uzyskanych wyników obliczono 

współczynnik bioakumulacji [WB] dla części nadziemnej. Uzyskane wyniki 

opracowano statystycznie z uwzględnieniem jednoczynnikowej analizy wariancji i testu 

Tukeya przy poziomie istotności α=0,01. 
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Celem badań była ocena wpływu okrywy roślinnej gleby na ilość azotu (N-NO3) 

w wodzie lizymetrycznej. Okrywę gleby stanowiły: kupkówka pospolita (Dactylis 

glomerata) – kontrola; kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) – nawożona 

(P20K50N120); życica trwała (Lolium parenne) – nawożona (P20K50N120) i koniczyna 

łąkowa (Trifolium pratense) - nawożona (P20K50). Badania prowadzono w latach 2009, 

2010 i 2011 w miejscowości Nowosielce (Podkarpacie). Analizę zawartości azotu 

azotanowego(V) w wodzie odciekowej wykonano dwukrotnie w ciągu okresu 

wegetacyjnego: w czasie wzrostu roślin w pierwszym i drugim odroście. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że suma opadów 

atmosferycznych ma istotny dodatni wpływ na ilość wody przemieszczający się przez 

profil glebowy. Współczynnik odpływu wody w latach 2009, 2010 i 2011 wahał się 

w granicach 1,4% do 41,3%. Najniższymi współczynnikami odpływu wody przez profil 

gleby charakteryzowały się zbiorowiska życicy trwałej i koniczyny łąkowej tworzące 

silne zagęszczenie łanu i darni. Najwięcej wody przemieszczało się przez zbiorowiska 

kupkówki pospolitej. Pomiędzy ilością wody przemieszczającej się przez profil 

glebowy a zawartością azotu w wodzie lizymetrycznej oraz wielkością ładunku 

wyniesionych form azotu istniała dodatnia zależność. 

 

Słowa kluczowe: lizymetry, okrywa roślinna gleby, woda odciekowa, ładunek azotu 
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W glebie pobranej po dwuletnim doświadczeniu wazonowym oznaczono aktywność 

ureazy i dehydrogenaz oraz zawartość azotu. W doświadczeniu uwzględniono trzy 

czynniki: 1 – ilość Ni w glebie (0, 75, 150 i 225 mg · kg
-1

 gleby); 2 – wapnowanie 

(0 i Ca wg 1Hh); 3 – odpadowe materiały organiczne (słoma żytnia i węgiel brunatny). 

Rośliną testową była kupkówka pospolita, której w każdym sezonie wegetacyjnym 

zebrano 4 pokosy. W obu latach badań analizowano glebę po każdym pokosie rośliny 

testowej. Stwierdzono, że Ni w dawce 50 mg · kg
-1

 gleby aktywuje aktywność badanych 

enzymów natomiast dawki większe powodują ich wyraźną dezaktywację. Zarówno 

wapnowanie jak i odpadowe materiały organiczne ograniczały negatywny wpływ 

wyższych dawek niklu na aktywność dehydrogenaz i ureazy. Jednocześnie słoma i 

węgiel brunatny powodowały niewielki wzrost ilości azotu w glebie. 
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Celem badań było określenie wpływu nawożenia nawozami mineralnymi i osadem 

ściekowym na zawartość Zn, Ni i Cr w pędach i liściach wierzby krzewiastej (Salix sp.), 

w II i III roku uprawy, a w I i II roku nawożenia. Eksperyment założono 

w środkowowschodniej Polsce, na glebie o składzie granulometrycznym piasku 

gliniastego, o odczynie obojętnym, zawartości w poziomie próchnicznym węgla 

w związkach organicznych 37,4 g·kg
-1

, azotu całkowitego 1,54 g·kg
-1

, a wybranych 

pierwiastków: 279,7 mg Zn, 5,53 mg Ni i 8,95 mg Cr·kg
-1

. Zrzezy wierzby o długości 

25 cm wysadzono w kwietniu 2001 roku wydzielając poletka o powierzchni 7,5 m
2
, 

w trzech powtórzeniach, w układzie całkowicie losowym. W doświadczeniu testowano 

3 gatunki wierzby: Salix caprea, Salix purpura, Salix alba. W celu pełnego 

ukorzenienia się roślin, w I roku nie stosowano nawożenia, a w II roku uprawy wczesną 

wiosną zastosowano nawożenie wg schematu: P120 K180 kg·ha
-1

; N150 P120 K180 kg·ha
-1

 – 

150 kg N (corocznie w dawce 50 kg) w postaci mocznika; N150 P120 K180 kg·ha
-1

 – 150 

kg N jednorazowo w postaci świeżego osadu ściekowego; N200 P160 K240 kg·ha
-1

 – 200 

kg N jednorazowo w postaci świeżego osadu ściekowego. We wszystkich obiektach 

wysiano (jednorazowo) nawozy fosforowe (superfosfat potrójny) i potasowe (siarczan 

potasu), zachowując stosunek N:P:K równy 1:0,8:1,2. Ulistnione pędy (łodygi) wierzby 

(10 sztuk z każdego obiektu nawozowego) w II roku doświadczenia pobierano do analiz 

w trzech terminach: czerwiec, lipiec i sierpień, a w III roku tylko w sierpniu. Materiał 

roślinny podzielono na łodygi i liście, a następnie oznaczono ogólną zawartość Zn, Ni 

i Cr metodą ICP-AES, po wcześniejszej mineralizacji. 

Stwierdzono istotnie większą zawartość Zn i Cr w liściach, niż pędach wierzby, 

zarówno w II i III roku doświadczenia. Zanotowano większą bioakumulację niklu we 

wszystkich badanych pędach wierzby, w porównaniu z liśćmi w zebranych próbkach 

w lipcu oraz w sierpniu, w III roku, za wyjątkiem Salix alba. Nawożenie osadem 

ściekowym istotnie zróżnicowało zawartość Zn, Ni i Cr w pędach i liściach badanych 

gatunków Salix sp. Znacznie większą bioakumulację Zn i Ni stwierdzono w liściach 

i pędach badanych gatunków wierzby nawożonej średnią dawką  osadu ściekowego 

(150 kg N·ha
-1

), niż największą (200 kg N·ha
-1

). 
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Badania przeprowadzono na łące górskiej typu kostrzewy czerwonej (Festuca 

rubra) i mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris) na polu doświadczalnym występowała 

gleba brunatna o składzie granulometrycznym piasku gliniastego. 

W badaniach uwzględniono 5 obiektów: kontrolę i 4 nawożone w tym 1 nawozami 

mineralnymi w dawce - P25, K50, N120 kg·ha
-1

, 2 przez koszarzenie owcami i 1 nawożony 

za pomocą koszarzenia i nawozów mineralnych (azotem i fosforem). Wyróżniono 

koszar luźny (1 owca na 2 m
2
 powierzchni przez okres 2 nocy) i koszar ciasny (1 owca 

na 1 m
2
). Koszarzenie przeprowadzono wiosną 2007 r., zaś nawozy mineralne 

stosowano corocznie. W koszarze luźnym dostarczono następującą ilość składników 

nawozowych - P14, K147, N92 kg·ha
-1

, a w ciasnym podwójną ilość. Na każdym obiekcie 

były zamontowane po 3 lizymetry na głębokości 40 cm z racji takiej miąższości gleby. 

Łąkę użytkowano 2-kośnie. W okresie badawczym wyróżniono okres letni i zimowy. 

Wodę opadową mierzono deszczomierzem Hellmana zawsze po zakończonym opadzie, 

a przemieszczającą się przez profil glebowy każdorazowo po pojawieniu się 

w odbieralnikach. 

Zawartość N-NO3 oznaczono z wykorzystaniem mikroprocesowego fotometru LF 

205. Woda przesiąkowa pochodząca z obiektów koszaru ciasnego i nawożonego 

obydwoma rodzajami nawozów, szczególnie w pierwszym roku zarówno w okresie 

letnim i zimowych charakteryzowała się bardzo wysoką zawartością N-NO3. Zawierała 

ona w odniesieniu do wody obiektu nawożonego mineralnie 2-3-krotnie więcej tego 

składnika. W następnych dwóch latach poziom N-NO3 w wodzie powyższych  

2 obiektów był podobny jak w obiekcie nawożonym mineralnie. W sumie za 3 lata 

badań ładunek N-NO3 wyniesiony z wodą w obiekcie z nawozami mineralnymi stanowił 

około 6% ilości azotu dostarczonego w nawozach, zaś w obiekcie koszaru ciasnego 

wartość ta wynosiła 21% a w roku pierwszym stanowiła już 17%. 
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Oil emulsions are common waste products of petrochemical, metal and food 

processing industries as well as transportation and domestic activities. These pollutants 

bear severe environmental risk due to their high organic load and chemical-physical 

characteristics which endanger human health and have strong negative impact on soil 

and aquatic life. A variety of methods have been implemented to prevent oily 

substances from affecting the natural environment, however, none of them proved to be 

effective enough. Among the most widely used techniques are chemical pretreatment 

(flocculation, coagulation, destabilization), gravity or membrane separation as well as 

thermal emulsion breaking. Here, a microbiological treatment method is proposed for 

the management of industrial oily emulsion waste. 

An oil/water emulsion obtained from a waste stream of metal-processing industry 

was tested for biodegradability of its organic constituents. This liquid waste was 

characterized by a moderate level of organic content as reflected by a chemical oxygen 

demand (COD) value of 48 200 mg O2·dm
-3

. The method elaborated for this study was 

based on bioremediation with bacteria whose growth had been biostimulated employing 

optimized conditions as reported in a parallel contribution (Petryszak, Supel and 

Kaszycki). Under fully aerobic process held at 25 ºC, within the observation time of 14 

days the total load of organic content was reduced significantly due to biodegradation of 

hydrocarbon xenobiotics. It was shown that the highest load reduction rates were 

obtained when the wastewater was three-times diluted prior to treatment. Two treatment 

variants were tested: (1) uninoculated emulsion, where biodegradation process was 

carried out by the autochthonous bacteria alone, and (2) samples inoculated with a ZB-

01 microorganism consortium which served as a source of specialized bacteria for 

process bioaugmentation. Both approaches yielded satisfactory results showing 

significant reduction of the emulsion organic content; however, the resultant decrease of 

wastewater load tended to be more efficient for the case of process bioaugmented with 

allochthonous bacteria. Bioremediation efficiency was monitored both by the COD 

determination and by the measurement of concentration of high-boiling organic-

compounds. The COD value was lowered by 26 % and 6 %, and the extracted organic 

substance content was decreased by 19 % and 8 %, for emulsions inoculated with ZB-

01 allochthons and uninoculated, respectively. Gas chromatography analyses coupled 

with mass spectrometric detection (GC-MS) proved high degradation yields for both 

cases studied. The analyses of total areas under MS spectra indicated approximately 

80 % reduction of all the detectable emulsion constituents within 28 days of treatment. 

In addition, three major GCMS spectrum components, contributing to 48 % of the total 

analyte amount, were identified based on their distinct retention times. These dominant 

xenobiotics were shown to be degraded by 94 %. It is concluded that oil emulsions 

generated as waste products of metal industries can undergo biological treatment under 
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conditions enabling bacterial proliferation. However, the resultant time yield of the 

bioprocess is low in terms of economic and technical requirements and the method 

needs to be further optimized to bring faster xenobiotic degradation kinetics. 
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Znaczna zawartość składników pokarmowych roślin oraz materii organicznej w osadach 

ściekowych kwalifikuje je do przyrodniczego wykorzystania. Może być ono ograniczone ze 

względu na obecność w tych materiałach metali ciężkich. Przyrodnicze wykorzystanie 

osadów ściekowych wymaga ich uprzedniego uzdatnienia. Różnorodność metod uzdatniania 

osadów ściekowych, ze względu na czynnik (chemiczny, biologiczny, termiczny) prowadzi 

do wytworzenia „produktów” różniących się właściwościami, w tym zawartością form 

metali ciężkich. Z tego względu konieczne jest określenie efektów środowiskowych 

stosowania takich materiałów, w tym oddziaływania na właściwości gleby oraz rośliny. 

Celem badań było określenie wpływu stosowania przekształconego biologicznie 

i termicznie osadu ściekowego na zawartość manganu w roślinach i formy tego pierwiastka 

w glebie. Badania przeprowadzono w oparciu o dwuletnie doświadczenie wazonowe 

założone na glebie o składzie granulometrycznym gliny piaszczystej i odczynie lekko 

kwaśnym. Rośliną testową w pierwszym roku badań był rzepak jary, zaś w drugim owies. 

Materiał wyjściowy do badań stanowił osad ściekowy pochodzący z mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków w Krakowie-Płaszowie. W badaniach zastosowano osad 

ściekowy nieprzetworzony oraz osad zmieszany ze słomą pszenną w stosunku wagowym 1:1 

w przeliczeniu na suchą masę materiałów, który poddano procesom biologicznego 

i termicznego przekształcenia. Proces biologicznego przekształcania mieszaniny osadu 

ściekowego i słomy polegał na jej kompostowaniu przez 117 dni w bioreaktorze, zaś proces 

termicznego przekształcenia przeprowadzono w piecu komorowym, bez dostępu powietrza 

według następującej procedury: 30º C przez 5 min → 130ºC przez 40 min → 200º C przez 

30 min. 

Największe plony części nadziemnych rzepaku jarego i owsa uzyskano po zastosowaniu 

nieprzekształconego osadu ściekowego. Mieszaniny osadu i słomy przekształcone 

biologicznie i termicznie w obydwu latach badań wykazywały zbliżone do obornika 

oddziaływanie na ilość wytworzonej biomasy roślin. Zawartość manganu w biomasie 

zależała od gatunku rośliny, jej części oraz od zastosowanego nawożenia. W biomasie owsa 

stwierdzono więcej manganu niż w rzepaku jarym. Najwięcej tego pierwiastka oznaczono 

w korzeniach rzepaku jarego i owsa oraz w częściach nadziemnych rzepaku jarego 

z obiektu, w którym zastosowano sole mineralne. Zastosowany osad ściekowy oraz jego 

przekształcone biologicznie i termicznie mieszaniny nie wpływały istotnie na zwiększenie 

zawartości tego pierwiastka w biomasie roślin w porównaniu do obornika. Zastosowane 

nawożenie nie różnicowało wartości wskaźnika translokacji i wskaźnika bioakumulacji 

manganu w częściach nadziemnych i korzeniach rzepaku jarego i owsa. Nie stwierdzono 

zwiększenia zawartości najłatwiej dostępnych dla roślin form manganu w glebie po 

zastosowaniu przekształconych mieszanin osadu ze słomą. Po drugim roku badań oznaczono 

mniejsze zawartości tych form manganu w glebie wszystkich obiektów w porównaniu do 

pierwszego roku badań. 
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Współczesne modele sekwestracji węgla wymagają poznania aktywności 

biologicznej na różnych poziomach i analizy zakłócenia procesów oraz zależności 

poziomu przemian węgla i azotu w czasie. Jednym z elementów wpływających na 

aktywność respiracyjną są właściwości gleby ukształtowane nawożeniem. 

W warunkach długotrwałego doświadczenia nawozowego po 44 latach użytkowania 

górskiej runi łąkowej zbadano metodą manometryczną aktywność respiracyjną gleby. 

Do badań wyznaczono obiekt, w którym stosowano wyłącznie nawożenie fosforem 

i potasem oraz obiekty nawożone saletrą amonową w dwóch dawkach 90 i 180 kg 

N·ha
-1

 na tle PK. Doświadczenie wykonano z glebą serii wapnowanej i bez 

wapnowania. Pomiar manometryczny obejmował zmianę ciśnienia w zamkniętym 

naczyniu, która jest proporcjonalną do zużycia tlenu przez próbkę a powstałą w wyniku 

procesów oddychania w niej zachodzących. Czas pomiaru aktywności wynosił 10 dni 

a zmiany ciśnienia rejestrowano automatycznie co 28 minut (x). Powstające 

równoważne ilości CO2 absorbowane były przez roztwór NaOH o stężeniu 1 mol·dm
-3

. 

Dane z pomiaru przesyłane były do kontrolera dzięki interfejsowi na podczerwień, 

a następnie do komputera za pomocą programu Achat OC. Aktywność biologiczną 

materiałów wyrażono w mg O2·g sm
-1

·d
-1

. Równania zmian ciśnienia (y) wskazują na 

nieznaczne różnice respiracji gleby spowodowane intensyfikacją nawożenia. 

Aktywność respiracyjna gleby nawożonej 180 kg + PK była najmniejsza w porównaniu 

do wartości w glebie nawożonej połową tej dawki azotu i w glebie nie nawożonej 

azotem. Nie stwierdzono wpływu wapnowania na zwiększenie aktywności 

respiracyjnej, chociaż poziom wyjściowy tych gleb był większy. Aktywność 

biologiczną w metodzie manometrycznej potwierdzono analizą aktywnością 

dehydrogenaz (μg TPF·g śm
-1

·d
-1

) (tab. 1). 

 
Tabela 1. Równania regresji zmian ciśnienia (y - hPa) spowodowane przez aktywność 

respiracyjną gleby z 6 obiektów nawozowych w okresie 4-7 dnia inkubacji w temp. 20ºC 

Obiekt nawozowe Równanie regresji R2 

PK y = -0,0676x - 16,93 0,988 

PK seria +Ca y = -0,0601x - 18,951 0,988 

90 kg N + PK y = -0,0584x - 16,948 0,988 

90 kg N + PK seria +Ca y = -0,0574x - 18,131 0,988 

180 kg N + PK y = -0,0547x - 14,986 0,987 

180 kg N + PK seria +Ca y = -0,0545x - 15,822 0,989 
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The objective of the pot trial carried out at the area of the Slovak University of 

Agriculture in Nitra (48°18´ S, 18°06´ W) was to determine the impact of two doses  

(4 t·ha
-1

 and 8 t·ha
-1

) of dry pig manure produced on the sawdust bedding and two doses 

of sawdust litter (3.4 and 6.8 t·ha
-1

) on the level of nutrients mobility in the soil. The 

doses of sawdust litter were selected so that they supplied soil by the same amount of 

the organic materials as the used manure did. Manure and sawdust litter was applied in 

autumn. 

The achieved results showed that the usage not only of sawdust litter but also 

manure caused the contents of the mobile nutrients (Nan, P, K, Ca, Mg) in soil were 

lower in the control treatment one month after their application into soil. The sawdust 

litter immobilized nutrients more considerably than manure. Four months after the 

manure application into soil its immobilization effect was not evident. On the contrary, 

the manure increased the mobile nutrients content in soil. In the second year of 

experiment the immobilization effect of sawdust litter was proved even four months 

after its application into soil. 

The evidential correlation was determined between the content of the permissible 

nutrients in soil (Nan, P, K, Mg) specified before the beet sowing and beet root yield. 

The application of manure increased considerably the beet root yield. The maximum 

root yield was determined in the treatment where the highest dose of manure was 

applied. The minimum root yield was detected in the treatment where the highest dose 

of sawdust litter was applied. 



40 

 

THE SCALE RESORPTION OF HIGH BODY PICKAREL FROM BAYS 

WITH DIFFERENT LEVEL OF ANTHROPOGENIC IMPACT 
 

Natalya S. Kuz′minova 
Institute of Biology of the Southern Seas of Ukranian National Academy of Sciences, Sevastopol, Ukraine 

e-mail: kunast@rambler.ru 

 
It is known that the aggressiveness of the environment can influence on different 

organism levels, and in particular on tissue. Appearance of fish (cover integrity, mucus, 

pigmentation) often depends on the functional state of the fish, and always should be noticed 

at biological (and pathological) analysis of fish. 

Exoskeleton and skin take the first “strice” of the action of xenobiotics. Skin and scales 

of some freshwater fish accumulate heavy metals and radionuclides more than other tissues 

[Gudkov et al., 2008; Oleksienko, 2008]. As a result of direct contact of toxic compounds, 

even in low concentrations, distribution of surface mucus flow on the body is disturbed and 

cause to changes of pattern of clale radials which have a major protective role in the 

formation of body cover and regulation of the movement speed of fish [Goncharenko, 2007]. 

In years 2007-2009 after first analise of scale resorption (SR) of high body pickarel we 

concluded that this index was increasing with increasing water contamination [Kuzminova et 

al., 2010]. It has been shown on the example of salmon scale analyses that this parameter 

depends on regional differences and has inter-annual dynamic [Rogers et al., 2000]. 

Therefore, in connection with the existing of trend of improvement of the Black Sea 

ichthyophauna [Kuzminova, 2012], we analyzed the resorption of scales of high body 

pickarel in the period 2008-2012. 

The aim of present work was the study of differences of scale resorption of high body 

pickarel catched in some Sevastopol bays (Black Sea, Ukraine). 

High body pickarel Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810) is one of the mass specie of fish 

of Black, Azov, Mediterranean, Aegean and Marmara Seas. S. flexuosa is benthic-pelagic 

fish, mainly inclinated to pelagial. Larvae and young fish feed on a plankton, mature 

individuals are mainly planktonofags, but often feed on other hydro organisms dwelling in 

the different layers of water. The most large individuals feed on benthos organisms 

(crustaceas, worms, shellfishes and fish) and by plants [Salekhova, 1979]. 

Fish were catched in Ukranian area of Black Sea: three Sevastopol bays (Karantinnaya, 

Alexandrovskaya, Balaklavskaya) from 2008 to 2012 by the bottom snare. Karantinnaya bay 

is more cleaner than Alexandrovskaya bay according to recent literature data about sediment 

contamination by heavy metals and petroleum products [Yeremeev et al., 2008; Kuftarkova, 

2010; Kopitov, Minkina, Samyshev, 2010]. Balaklavskaya bay is also considered as polluted 

area but in contrast to the Alexandrovskaya bay organic pollution dominate and the character 

of contamination is local and temporary [Lomakin, Popov, 2011]. 

SR on the lateral surface was calculated as the percentage ratio of the number of scales 

damaged (50% or more was resorbed) to the total number of scales selected. We have 

previously shown that this index does not depend on fish sex but increases with age 

increasing [Kuzminova et al., 2009], therefore the differentiation of the data was carried out 

based on the age only of fish. 

It was obtained that in the modern period SR of fish from three bays was increasing with 

increasing of animal age. SR of the most of fish of different age groups was the lowest in 

Alexandrovskaya bay (except in the case of old fish), and the highest – from Balaclavskaya 

bay. The same effect is noticed for red mullet: fish of older age groups had high SR in more 

polluted bay [Kuzminova, 2011]. 

mailto:kunast@rambler.ru
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Celem badań było określenie wielkości plonu nasion rzepaku oraz zawartości w nich 

cynku w efekcie nawożenia różnymi dawkami azotu i siarki w warunkach doświadczenia 

polowego zlokalizowanego w Krakowie-Mydlnikach. 

W latach 2009-2012 prowadzono doświadczenia polowe z rzepakiem ozimym 

zlokalizowane w Stacji Doświadczalnej Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej 

w Krakowie-Mydlinikach. Doświadczenia założono na glebie brunatnej właściwej, 

zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Przedplonem rzepaku był jęczmień jary. 

W badaniach wysiano odmianę rzepaku BALDUR - odmiana mieszańcowa, podwójnie 

ulepszona. Dawki nawozów fosforowych i potasowych zastosowano w całości przedsiewnie. 

Dawki nawozów azotowych, w tym zawierających siarkę, stosowano zgodnie ze schematem 

doświadczenia, który obejmował 9 obiektów (1 kontrola – bez nawożenia, 2-4 nawożenie 

azotem w dawkach 134, 180 i 225 kg N·ha
-1

 w formie saletry amonowej, 5-7 nawożenie 

azotem w dawce134, 180 i 225 kg N·ha
-1

 w formie saletrosanu 26 makro, 8 nawożenie siarką 

w dawce 60 kg S·ha
-1

 w formie saletrosanu 26 makro i uzupełnienie azotu do dawki 180 kg 

S·ha
-1

 w formie saletry amonowej, 9 nawożenie siarką w dawce 60 kg S·ha
-1

 

w formie saletrosanu 26 makro i uzupełnienie azotu do dawki 225 kg N·ha
-1

 w formie saletry 

amonowej. W każdym roku po zbiorze roślin oznaczono w nasionach rzepaku zawartość 

cynku metodą ICP-AES. 

Największy plon nasion rzepaku, średnio w trzyleciu, uzyskano z obiektu nawożonego 

azotem w dawce 225 kg·ha
-1

 w postaci saletrosanu 26 makro. Wprowadzenie do nawożenia 

siarki w saletrowanie 26 makro dawało lepsze rezultaty plonotwórcze niż zastosowanie 

innych nawozów, nawet w wyższych dawkach azotu, nie zawierających tego składnika. 

Zastosowanie azotu w postaci saletrosanu 26 makro w dawce 134 kg N·ha
-1

 wpłynęło 

porównywalnie na wzrost plonu nasion rzepaku jak najwyższa dawki azotu w postaci saletry 

amonowej. Zawartość cynku zależała od roku badań, wielkości plonu i wartości pH gleby, 

wynikającej z poziomu i formy nawożenia. 

 

Obiekty nawozowe 

Plon nasion rzepaku 

t·ha-1 

Zawartość Zn 

mg·kg-1 s.m. 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Kontrola – bez nawożenia 1,74a 1,85a 2,63a 49,9 24,8 38,9 

134 kg N·ha-1 saletra amonowa 2,14b 2,38b 3,22b,c 48,5 28,0 37,0 

180 kg N·ha-1 saletra amonowa 2,31b 2,63c 3,14b 53,4 30,4 38,9 

225 kg N·ha-1 saletra amonowa 2,39b 2,86c 3,53c 53,2 31,5 37,3 

134 kg N·ha-1 saletrosan 26 makro 2,44c 3,20d 3,24b,c 50,9 30,0 38,6 

180 kg N·ha-1 saletrosan 26 makro 2,52d 2,68c 3,25b,c 56,9 34,2 36,2 

225 kg N·ha-1 saletrosan 26 makro 2,50cd 3,32d 3,49c 58,0 35,5 39,2 

60 kg S·ha-1 saletrosan 26 makro/do 

180 kg N·ha-1 saletra amonowa 

2,50cd 2,79c 3,36b,c 51,9 34,1 37,3 

60 kg S·ha-1 saletrosan 26 makro/do 

225 kg N·ha-1 saletra amonowa 

2,51d 2,51bc 3,33b,c 51,8 35,7 38,0 
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Cynk jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

organizmów żywych, jednak zarówno jego niedobór jak i nadmiar powodują objawy 

toksyczne. Do środowiska glebowego metal ten dostaje się najczęściej ze źródeł 

antropogenicznych (energetyki, przemysłu chemicznego, transportu, środków ochrony 

roślin i nawozów), gdzie może podlegać akumulacji, bądź pobieraniu przez rośliny. 

Podwyższona zawartość cynku w glebie może wywoływać szereg efektów toksycznych 

u roślin (np. chlorozę liści, zaburzenia fotosyntezy, zaburzenia rozwoju systemu 

korzeniowego) oraz prowadzić do zanieczyszczenia kolejnych ogniw łańcucha 

troficznego człowieka. Oznaczanie całkowitej zawartości cynku w glebie nie wystarcza 

do określenia skutków jego oddziaływania na organizmy żywe, ponieważ nie dostarcza 

informacji o jego rozpuszczalności, a tym samym o potencjalnej bioprzyswajalności. 

Dlatego ocena zawartości cynku w poszczególnych frakcjach gleby jest ważnym 

elementem określania stopnia jego przenikania do kolejnych elementów środowiska 

naturalnego. Opracowano wiele metod wydzielania metali związanych 

z poszczególnymi frakcjami gleby z zastosowaniem ekstrakcji jednoetapowej lub 

sekwencyjnej. Procedury takie są zwykle praco- i czasochłonne, dlatego do praktyki 

laboratoryjnej wprowadzane są procedury ekstrakcji wykorzystujące różne czynniki 

wspomagające (np. temperatura, ciśnienie, ultradźwięki). 

W pracy przedstawione zostaną badania dotyczące opracowania nowej procedury 

ekstrakcji sekwencyjnej cynku z gleby wspomaganej ultradźwiękami. Ekstrakcję 

prowadzono zgodnie ze zmodyfikowaną procedurą BCR stosując 0,11 mol·dm
-3

 

CH3COOH, 0,5 mol·dm
-3

 NH2OH·HCl oraz 1 mol dm
-3

 CH3COONH4 do wydzielania 

cynku z poszczególnych frakcji gleby. Optymalizacja procedury ekstrakcji analitu 

z wykorzystaniem sondy ultradźwiękowej obejmowała wybór odpowiedniego czasu 

ekstrakcji, mocy sondy i głębokości jej zanurzenia w roztworze ekstrahenta. 

Poprawność opracowanej procedury sprawdzono na podstawie analizy certyfikowanego 

materiału odniesienia osadu dennego BCR-701. Wszystkie oznaczenia cynku 

w otrzymanych ekstraktach prowadzono techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej. 

Zaletą proponowanej procedury jest skrócenie czasu ekstrakcji frakcji cynku z ok. 52 

godzin do ok. 27 minut w stosunku do zmodyfikowanej procedury BCR. Opracowana 

procedura została zastosowana do frakcjonowania cynku w glebach województwa 

podlaskiego. 

 

 

 

 
Praca naukowa finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w 

latach 2010-2013 jako projekt badawczy N N310 375539. 
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Food from ecological and conventional crops should retain sufficient nutritional 

value as well as a low content of substances which may pose a risk to health such as 

pesticide residues. The aim of this study was to determine the residues of pesticides in 

raw berry fruits from ecological and conventional crops on the market of Podlaskie, 

Poland. The 138 samples of berry fruits from conventional crops and 65 samples of 

berry fruits from ecological crops were collected in 2011: blackcurrant (60), redcurrant 

(25) and strawberry (119). 

The study included 160 pesticides, among which 28 were the detected in the 

products of conventional crops, and 11 were found in the products from ecological 

crops. During the study one detected the presence of substances whose use in plant 

protection is prohibited. Procymidone was found in 1 sample of blackcurrant. 12.3 % of 

the samples contained more than one residue (from 2 to 3) detected in the products from 

ecological crops and 29.7 % of the samples contained more than one residue (from 2 to 

6) in the products of conventional crops. Because of the presence residue of plant 

protection products in the ecological products it is recommended monitoring food 

produced for these crops. 

 

Keywords: pesticide residues, berry fruits, ecological and conventional crops 
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Papier jest jednym z najważniejszych odkryć wszechczasów. Pomimo upływu lat 

mnogość jego zastosowań ciągle wzrasta. Wraz z rozwojem recyklingu, powstają coraz 

doskonalsze metody jego przetwarzania, do których niewątpliwe należy proces 

kompostowania. Papier należy do odpadów biodegradowalnych, które zgodnie 

z zapisami ustawy o odpadach nie powinny trafiać na składowiska odpadów. Szacuje 

się jednak, że w krajach UE około 60% całkowitej produkcji rocznej papieru trafia na 

składowiska, z czego przeciętnie 4% stanowi papier gazetowy. 

Pozytywnym aspektem kompostowania papieru łącznie z tradycyjnymi bioodpadami 

jest relatywnie niewielka zawartość wody tego komponentu, która prowadzi do 

zmniejszenia wilgotności bioodpadów. Dodatkowym atutem papieru jest duża 

zawartość materii organicznej oraz szeroki stosunek C:N. Należy mieć jednak na 

uwadze, że dodatek frakcji papieru gazetowego do kompostowanej mieszaniny może 

pociągnąć za sobą również skutki negatywne. Przykładem negatywnego wpływu 

makulatury na jakość kompostu jest zwiększenie w nim zawartości pierwiastków 

śladowych, które wprowadzane są wraz z zadrukowanym papierem. 

Celem niniejszych badań była ocena zawartości Cr, Cd, Ni i Pb w glebie oraz w 

biomasie roślin po aplikacji odpadowego papieru gazetowego. Doświadczenie 

wazonowe prowadzono w latach 2010 i 2011 w hali wegetacyjnej. Eksperyment 

obejmował następujące obiekty: I - kontrola (gleba bez dodatku papieru gazetowego), 

II – gleba z 1% dodatkiem papieru gazetowego oraz III – gleba z 3% dodatkiem papieru 

gazetowego. Dodatek odpadowego papieru gazetowego obliczono w stosunku do suchej 

masy materiału glebowego. Badania prowadzono w wazonach mieszczących 5,50 kg 

powietrznie suchego materiału glebowego. W doświadczeniu uprawiano dwie rośliny, 

w pierwszym roku rzepak jary odmiany „Feliks”, natomiast w drugim owies 

nagoziarnisty odmiany „Siwek”. Rzepak jary zbierano w końcu fazy kwitnienia (73 dni 

wegetacji), a owies w fazie dojrzałości mlecznej (75 dni wegetacji). Po odpowiednim 

przygotowaniu materiału roślinnego i glebowego zawartość badanych pierwiastków 

śladowych oznaczono metodą ICP-OES na aparacie Perkin Elmer Optima 7300DV, 

a uzyskane wyniki przeliczono na absolutnie suchą masę materiału. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zawartość badanych 

pierwiastków śladowych była istotnie mniejsza w biomasie roślin i glebie z obiektu 

kontrolnego, w którym nie wprowadzono dodatku papieru gazetowego. Wyraźne 

różnice zaobserwowano również w zawartości badanych pierwiastków śladowych 

w zależności od części rośliny - na ogół system korzeniowy zawierał więcej badanych 

pierwiastków. 
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Niektóre metale ciężkie występujące w podłożu w nadmiarze zaburzają proces 

pobierania i asymilacji azotanów, w tym zarówno proces asymilacyjnej ich redukcji, jak 

i asymilacji właściwej. W efekcie może dochodzić do obniżenia zawartości azotanów 

w roślinie lub do nadmiernej ich fitoakumulacji. Obniżenie zawartości azotanów jest 

zjawiskiem niekorzystnym dla roślin, natomiast nadmierna ich fitoakumulacja jest 

szkodliwa dla dalszych ogniw łańcucha troficznego. Są one bowiem prekursorami 

związków N-nitrozowych, wykazujących działanie rakotwórcze, mutagenne, 

teratogenne i embriotoksyczne. 

Celem przeprowadzonych badań było porównanie wpływu nadmiaru cynku i miedzi 

w podłożu na dynamikę akumulacji azotanów(V) w liściach młodych roślin kapusty 

głowiastej białej odmiany Gloria di Enkhouizen 2. Wyniki badań wykazały, że 

w warunkach nadmiaru miedzi sukcesywnie zwiększa się poziom akumulacji 

azotanów(V) w liściach kapusty, z wyjątkiem liści najstarszych. Liście te w krótkim 

okresie tracą turgor i zasychają. Odwrotna zależność występuje natomiast w warunkach 

nadmiaru cynku w podłożu. Zawartość azotanów(V) sukcesywnie zmniejsza się wraz ze 

wzrostem zawartości tego metalu w podłożu oraz wraz z czasem jego oddziaływania na 

roślinę, niezależnie od wieku fizjologicznego liści. Wyniki badań wykazały także, że 

zarówno w warunkach nadmiaru miedzi, jak i cynku w podłożu obniża się aktywność 

reduktazy azotanowej, przy czym w warunkach nadmiaru miedzi aktywność tego 

enzymu jest ujemnie skorelowana z zawartością azotanów(V) w liściach rośliny 

testowej, a w warunkach nadmiaru cynku - dodatnio. Wyniki te sugerują, że 

w warunkach nadmiaru miedzi zaburzony zostaje proces asymilacyjnej redukcji 

azotanów, natomiast w warunkach nadmiaru cynku proces ich pobierania przez rośliny. 
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Struktura kuchennych odpadów organicznych w mieście i na wsi upodabnia się. 

W obszarach wiejskich o ilości i jakości odpadów decydują także produkcja roślinna 

i produkcja zwierzęca - jedna z najbardziej ekspansywnych form działalności rolniczej. 

Pochodną chowu zwierząt gospodarskich jest depozycja do środowiska takich odpadów 

jak obornik, gnojowica, gnojówka czy pomiot drobiowy, które mogą zanieczyszczać 

zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, a także są źródłem emisji amoniaku do 

atmosfery. Obok niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt, gaz ten łącząc się 

z parą wodną tworzy wodorotlenek amonu, oddziałujący szkodliwie na środowisko 

przyrodnicze. Do optymalizacji mikroklimatu w budynkach inwentarskich i redukcji 

wielkości emisji amoniaku wykorzystywane są różne substancje deodoryzujące (np. 

preparaty saponinowe). 

Dodawane do pasz preparaty saponinowe, poprzez redukcję amoniaku 

w bezpośrednim otoczeniu zwierząt gospodarskich, wpływają pozytywnie na ich 

produkcyjność i zdrowie, ale wraz z ich odchodami trafiają do środowiska. Ponieważ są 

pochodzenia naturalnego, powinny szybko ulegać biodegradacji. Jak dotąd nie ma 

jednak badań dotyczących ich wpływu na różnorodność biologiczną, w tym organizmy 

glebowe, szczególnie dżdżownice, jako istotne elementy łańcuchów troficznych. 

Dżdżownice są dobrymi bioindykatorami stanu środowiska (ich zastosowanie do 

monitoringu środowiska glebowego wynika z faktu, że mają kontakt z glebą zarówno 

poprzez zewnętrzną powierzchnię ciała, jak również wewnętrznie - przez przewód 

pokarmowy), ale także znajdują zastosowanie przy unieszkodliwianiu odpadów 

organicznych (w wermikulturze). 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu ekstraktu saponinowego 

dodanego do mieszaniny organicznych odpadów kuchennych i obornika świńskiego, na 

cechy wermikompostujących te odpady dżdżownic E. fetida oraz na skład chemiczny 

wyprodukowanego wermikompostu. 

Przeprowadzone badania mogą wskazywać, że obecność substancji saponinowych 

w wermikompostowanych odpadach nie wpływa ani na cechy populacji dżdżownic 

E. fetida, ani na skład chemiczny produkowanych wermikompostów. 
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Worldwide urea fertilisers are the fastest growing and most commonly used source 

of nitrogen in agriculture. The benefits of using urea as a fertiliser are due to its high 

nitrogen content (approximately 46% nitrogen), non polarity, high solubility, and low 

costs for manufacture, storage, and transport. Among the various available mitigation 

tools, urease inhibitors like NBPT have the highest potential to improve the efficiency 

of urea by reducing N losses, mainly via ammonia volatilization. 

In 2011 and 2012 a small-plot experiment was established with the potato variety 

Karin. The experimental locality was Žabčice, ca 30 km south of Brno, a maize-growing 

region. Prior to planting both mineral fertilisers (urea and urea with urease inhibitor 

NBPT – UREA stabil) were applied to the soil surface. During planting these fertilisers 

were incorporated into the soil. The experiment involved 7 treatments: 90, 72, 54 kg 

N·ha
-1

 as urea and 90, 72, 54 kg N·ha
-1

 as urea with urease inhibitor and unfertilised 

control. Each treatment was repeated 4 times. The focus of the experiment was to 

monitor the effect of two different fertilisers and different N-doses on the yields of 

potato tubers and content of nitrogen (N) and cadmium (Cd) in tubers and tops (stems + 

leaves). 

In 2011 the contents of nitrogen (in DM) in the tubers fluctuated between 1.43 and 

1.56 % and in the tops between 2.97 and 4.09 %. The contents of cadmium (in DM) in 

tubers ranged between 0.14 and 0.17 mg·kg
-1

 and in tops between 0.50 and 0.72 mg· 

kg
-1

. In 2011 the tuber yields fluctuated irregularly, i.e. between 17.0 and 32.9 t·ha
-1

. 

In 2012 the nitrogen contents in tubers ranged between 1.60 and 1.73 % and in the 

tops between 2.39 and 3.69 %. Cadmium contents in tubers fluctuated between 0.13 and 

0.20 mg·kg
-1

 and in the tops between 0.35 and 0.64 mg·kg
-1

. In 2012 the tuber yields 

fluctuated irregularly between 25.2 and 33.9 t·ha
-1

. 

Based on the results we can conclude that both fertilisers (urea, urea with urease 

inhibitor) were reflected in the N and Cd contents of the biomass of potatoes irregularly 

in dependence on the year, rate of fertiliser and analysed plant organ (tubers, tops). In 

both years the contents of N and Cd were higher in the tops. Tuber yields fluctuated 

irregularly in dependence on the year and rates of nitrogenous fertilisers. 
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Bagienna olszyna górska (Caltho-Alnetum) znajduje się wśród cennych pod 

względem przyrodniczym siedlisk priorytetowych, wymienionych w załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Większość płatów bagiennej olszyny 

górskiej z terenu dzisiejszego Babiogórskiego Parku Narodowego została odwodniona 

w latach siedemdziesiątych przed objęciem jej ochroną w formie parku narodowego. 

Celem pracy jest określenia wpływu melioracyjnych zabiegów odwodniających na 

właściwości gleb, wód oraz skład gatunkowy roślinności bagiennej olszyny górskiej na 

przykładzie młaki pod Markowymi Rówienkami. 

W celu określenia warunków siedliskowych na badanej młace w 2010 r. wykonano 

odkrywki glebowe, z których z poszczególnych poziomów genetycznych pobrano próby 

gleb. Próby gleb pobrano jednokrotnie. W miejscu wykonanych odkrywek glebowych 

zainstalowano piezometry służące do pomiaru poziomu wód gruntowych i poboru prób 

wód badanej młaki. W badanych glebach, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez 

Sapka i Sapek [1999], oznaczono pH, zawartość części mineralnych oraz właściwości 

sorpcyjne i zawartości całkowite metali ciężkich. Pomiaru poziomu wody oraz poboru 

prób wód dokonano 8 krotnie w ciągu okresu badań. W wodach tych, zgodnie 

z metodyką zaproponowaną przez Dojlido [1999], oznaczono: temperaturę, natlenienie, 

mineralizację, przewodność elektryczną właściwą oraz skład jonowy. 

Jak wykazały badania fitosocjologiczno-gleboznawcze odwodnienie siedlisk 

bagiennej olszynki górskiej znalazło odzwierciedlenie w składzie gatunkowym roślin je 

porastających oraz w kierunku procesów pedogenicznych zachodzących w ich glebach. 

Na terenach zmeliorowanych zanikają gatunki charakterystyczne dla bagiennej olszyny 

górskiej, zaś gleby tych siedlisk weszły w fazę decesji. W celu ograniczenia dalszej 

degradacji siedlisk bagiennej olszyny górskiej w Babiogórskim Parku Narodowym 

należy podjąć działania mające na celu renaturyzację tych siedlisk. 
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Celem pracy było określenie przydatności nawozów wolnodziałających do 

optymalizacji efektywności produkcji kapusty pekińskiej w warunkach integrowanej 

produkcji. Doświadczenie założono na glebie o składzie granulometrycznym gliny 

średniej. Rośliną testową była kapusta pekińska (Brassica rapa L.) odmiany Parkin F1. 

Doświadczenie założono 17.08.2011 r., a rośliny zebrano 08.10.2011 r. Czynnikiem 

doświadczenia było zróżnicowane nawożenie. Uprawę oraz ochronę roślin prowadzono 

w oparciu o metodykę integrowanej produkcji kapusty pekińskiej. Zastosowano nawozy 

tradycyjne (superfosfat, sól potasowa i saletra amonowa) oraz kombinacje nawozów 

konwencjonalnych i nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników. Doświadczenie 

obejmowało 11 poziomów nawożenia i obiekt kontrolny. W doświadczeniu 

wykorzystano różne kombinacje nawozów konwencjonalnych i agroblenu – nawozu 

wolnodziałającego. 

Na podstawie wyników przeprowadzonych doświadczeń obliczono wskaźniki 

obrazujące efektywność nawożenia azotowego: efektywność agronomiczną, 

współczynnik produktywności, efektywność fizjologiczną, efektywność odzysku oraz 

efektywność usunięcia. Plon roślin w obiekcie kontrolnym wynosił 44,22 Mg·ha
-1

. 

Nawożenie w ilości 200 kg agroblenu i pełnej dawki fosforu i potasu spowodowało 

zwiększenie plonu o ponad 20 Mg·ha
-1

. Największy plon, wynoszący 120,7 Mg·ha
-1

, 

uzyskano po zastosowaniu agroblenu w ilości 400 kg·ha
-1

. Obliczone wskaźniki 

efektywności nawożenia wskazują, że optymalizacja nawożenia z udziałem nawozów 

wolnodziałających może kilkakrotnie poprawić efektywność nawożenia, w stosunku do 

integrowanych metod produkcji z wykorzystaniem nawozów konwencjonalnych. 

Optymalizacja nawożenia w warunkach intensywnej produkcji może ograniczyć ilość 

rozpraszanych w środowisku składników nawet o 50%. 
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Wykorzystanie ryb w bioindykacji zanieczyszczenia środowiska wodnego metalami 

ciężkimi pozwala określić zawartość i rozmieszczenie pierwiastka w poszczególnych 

elementach ekosystemu. Pozwala także ocenić toksykologiczny efekt pierwiastka 

środowisku. Ukleja (Alburnus alburnus L.) jest rybą, która dobrze nadaje się do oceny 

zanieczyszczenia środowiska kadmem, ze względu na dużą tolerancję na ten 

pierwiastek oraz powszechność występowania w rzekach Polski. 

Celem pracy była ocena zawartości kadmu w abiotycznych elementach ekosystemu 

rzeki Dunajec oraz określenie współczynnika bioakumulacji tego pierwiastka 

w wybranych organach: mięśniach, wątrobie, skórze i kościach ryby (Alburnus 

alburnus L.). Próbki wody i osadów dennych pobierano dwukrotnie: w lipcu 

i październiku z rzeki Dunajec w 5 punktach pomiarowych: Szczepanowie, Janowice, 

Wróblowice, Lusławice i Zakliczyn. Równolegle, w drugiej połowie lipca na badanym 

odcinku rzeki złowiono ryby z gatunku ukleja w ilości 29 sztuk. Stężenie kadmu 

w próbkach oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją 

elektrotermiczną, w aparacie M6 firmy Thermo przy długości fali 228,8 nm. Granica 

oznaczalności kadmu w wykorzystanej metodzie pomiaru wynosiła 0,027 μg·dm
-3

. 

Uzyskane wyniki wskazują, że zawartość kadmu, w wodzie kształtuj się powyżej 

wartości charakterystycznych dla środowisk niezanieczyszczonych. Z kolei ilości tego 

pierwiastka w osadach dennych były bardzo małe, poniżej tła geochemicznego dla 

osadów wodnych Polski Średnia zawartość kadmu w wodzie Dunajca wynosiła 0,132 

μg·dm
-3

. Średnia zawartość tego pierwiastka w osadach wynosiła 0,203 mg Cd·kg
-1

. 

Stwierdzono niską wartość współczynnika wzbogacenia osadów w kadm w stosunku do 

jego zawartości w wodzie. Średnia zawartość kadmu w wątrobie była największa  

i wynosiła 1,077 mg, z kolei w kościach - 0,250 mg, a najmniej tego pierwiastka 

stwierdzono w skórze i w mięśniach badanych ryb, odpowiednio 0,218 mg i 0,216 mg 

Cd·kg
-1

 s.m. Uzyskane wyniki zawartości kadmu w mięśniach, skórze i kościach są 

mniejsze niż spotykane w literaturze. Zawartości kadmu w wątrobie uklei z Dunajca są 

porównywalne do notowanych w rybach żyjących z środowiskach o dużo większej 

akumulacji tego pierwiastka. Zawartość kadmu w mięśniach nie przekracza wartości 

krytycznych w mięśniach przeznaczonych na cele konsumpcyjne. 



51 

 

ZAWARTOŚĆ MIEDZI W ABIOTYCZNYCH I BIOTYCZNYCH 

ELEMENTACH EKOSYSTEMU RZEKI DUNAJEC 

W JEJ ŚRODKOWYM BIEGU 
 

Marcin Niemiec, Barbara Wiśniowska-Kielian, Monika Arasimowicz 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: niemiecm@tlen.pl 

 

Celem pracy była ocena zawartości miedzi w abiotycznych elementach ekosystemu 

rzeki Dunajec oraz ocena zawartości poziomu tego pierwiastka w wybranych organach: 

mięśniach, wątrobie, skórze, kościach ryby (Alburnus alburnus L.). W ramach 

przeprowadzonych badań, dwukrotnie w lipcu i październiku pobierano próbki wody 

i osadów dennych z rzeki Dunajec w 5 punktach pomiarowych: Szczepanowie, 

Janowice, Wróblowice, Lusławice i Zakliczyn. Równolegle, w drugiej połowie lipca na 

badanym odcinku rzeki złowiono ryby z gatunku ukleja w ilości 29 sztuk. We 

wszystkich próbkach oznaczono zawartość miedzi metodą Emisyjnej Spektrometrii 

Atomowej. 

Uzyskane wyniki wskazują, na dobrą jakość abiotycznych elementów badanego 

ekosystemu punktu widzenia ich zanieczyszczenia miedzią chociaż zawartość miedzi 

w osadach i wodzie wskazuje na antropogeniczne wzbogacenie. Średnia zawartość 

miedzi w wodzie rzeki Dunajec wynosiła 3,81 μg·dm
-3

, a w osadach dennych - 13,86 

mg Cu·kg
-1

. Stwierdzono niską wartość współczynnika wzbogacenia osadów w miedź w 

stosunku do jej zawartości w wodzie. W badanych organach ryb stwierdzono duże 

zawartości miedzi, spotykane często w organizmach ryb bytujących w środowiskach 

wzbogaconych w ten metal. Miedź akumulowała się w organizmach ryb w następującej 

malejącej kolejności: wątroba > mięśnie > skóra > kości. Średnia zawartość miedzi 

w wątrobie wynosiła 14,69 mg, w mięśniach 5,16 mg, w skórze 4,85 mg i w kościach 

badanych ryb 2,12 mg Cu·kg
-1

. Współczynnik bioakumulacji (WB) miedzi w badanych 

organach uklei przybierał wysokie wartości. Współczynnik bioakumulacji miedzi 

w wątrobie w stosunku do zawartości tego pierwiastka w wodzie i osadach dennych 

przybierał odpowiednio wartości 2843 i 1,06. 

Zawartość miedzi w wątrobie jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem 

zanieczyszczenia środowiska związkami miedzi. 



52 

 

OCENA ZANIECZYSZCZENIA MIEDZIĄ I KADMEM EKOSYSTEMU 

MORZA CZARNEGO W WYBRANYCH ZATOKACH 

W OKOLICACH SEWASTOPOLA 
 

Marcin Niemiec
1
, Barbara Wiśniowska-Kielian

1
, Monika Arasimowicz

1
, Natalya 

Kuz′minova
2
 

1Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 
2Institute of Biology of the Southern Seas of Ukranian National Academy of Sciences, Sevastopol, Ukraine 

e-mail: niemiecm@tlen.pl 
 

W rejonie Sewastopola od wielu lat stwierdzany jest wysoki poziom antropopresji 

związany ze strategiczną rolą tego miasta, związaną z pozycją głównego miasta 

w rejonie a także wieloletnią lokalizacją radzieckiej a później rosyjskiej floty 

czarnomorskiej.  Celem pracy była ocena zawartości miedzi i kadmu w wodzie oraz 

glonach w wybranych zatokach Morza Czarnego w okolicach Sewastopola. Próbki 

wody oraz glonów pobrano w sierpniu 2012 roku z ośmiu zatok Sewastopola (Gołubaja, 

Kazacza, Kamyszowa, Strieletska, Omega, Piszczana, Pivdenna, Sewastopolska) oraz 

jedną próbkę z otwartego morza w okolicach Fioletu. Z tych samych miejsc pobrano 

glony Cystozeira i Sargassum. Pobraną wodę konserwowano na miejscu i po 

przywiezieniu do laboratorium oznaczono w niej zawartość pierwiastków. Glony 

wypłukano w wodzie destylowanej, suszono a następnie homogenizowano 

i mineralizowano. W mineralizatach oznaczono zawartość kadmu i miedzi metodą ASA 

z atomizacją elektrotermiczną. 

Zawartość kadmu w wodzie kształtowała się w zakresie od 0,1-1,2 μg Cd·dm
-3

, 

natomiast miedzi w zakresie od 7 do 20,5 μg Cd·dm
-3

. Stwierdzono znaczne różnice 

zawartości tych metali w poszczególnych zatokach. Największe zawartości badanych 

pierwiastków stwierdzono w zatokach Gołubaja oraz Kazacza, natomiast najmniejsze 

w wodzie pobranej na otwartym morzu oraz w Zatoce Sewastopolskiej. Stwierdzono 

większe zawartości badanych metali w glonach Sargassum niż w glonach Cystozeira. 

Zawartość kadmu w glonach mieściła się w zakresie 0,120-0,712 mg·kg
-1

, natomiast 

miedzi w zakresie 3,48 do 19,57 mg·kg
-1

. 
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Celem pracy była ocena zawartości cynku i ołowiu w wodzie oraz glonach 

w wybranych zatokach Morza Czarnego w okolicach Sewastopola. Próbki wody oraz 

glonów pobrano w sierpniu 2012 roku z ośmiu zatok Sewastopola (Gołubaja, Kazacza, 

Kamyszowa, Strieletska, Omega, Piszczana, Pivdenna, Sewastopolska) oraz jedną 

próbkę z otwartego morza w okolicach Fioletu. Z tych samych miejsc pobrano glony 

Cystozeira i Sargassum. Pobraną wodę konserwowano na miejscu i po przywiezieniu 

do laboratorium oznaczono w niej zawartość pierwiastków. Glony wypłukano w wodzie 

destylowanej, suszono, a następnie homogenizowano i mineralizowano. W uzyskanych 

mineralizatach oznaczono zawartość ołowiu metodą ASA z atomizacją elektrotermiczną 

oraz cynku metodą spektrometrii emisji atomowej. 

Zawartość ołowiu w wodzie mieściła się w zakresie od 0,145 do 31,25 μg Pb·dm
-3

, 

natomiast cynku od 7,543 do 233,3 μg Zn·dm
-3

. Stwierdzono bardzo duże różnice 

stężenia, zarówno cynku jak i ołowiu w wodzie z poszczególnych zatok. Najwięcej tych 

pierwiastków zanotowano w wodach zatok Strzelecka oraz Kazacza, a najmniejsze ich 

stężenie stwierdzono w wodzie pobranej na otwartym morzu oraz w Zatoce Pivdennej. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysokie wartości współczynników 

bioakumulacji badanych metali w porównaniu z danymi literaturowymi. Generalnie 

więcej cynku i ołowiu akumulowały glony z rodziny Cystozeira niż Sargassum. 

Zawartość ołowiu w glonach mieściła się w zakresie od 0,808 do 6,142 mg·kg
-1

 s.m., 

natomiast zawartość cynku wahała się od 9,150 do 43,52 mg·kg
-1

. 
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WPŁYW WYPAŁU WĘGLA DRZEWNEGO W WARUNKACH 

POLOWYCH NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH 

W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 
 

INFLUENCE OF CHARCOAL CALCINATION PROCESS IN FIELD CONDITIONS 

ON CONTENT OF HEAVY METALS IN THE IMMEDIATE ENVIRONMENT 
 

Kalina Orłowska, Monika Mierzwa, Michał Kopeć 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: okaja1@wp.pl 

 

Węgiel drzewny jest produktem finalnym procesu „suchej destylacji”. Jednym ze 

sposobów jego wytwarzania jest wypał w specjalnych stalowych piecach tzw. 

„retortach” przeprowadzany w warunkach polowych. Technologia wypału węgla 

drzewnego w warunkach polowych została stworzona przez zespół prowadzony przez 

Zbigniewa Laurowa w latach 70-tych na SGGW w Warszawie. Prowadzony proces nie 

pozostaje bez wpływy na otaczające środowisko. Zagrożenie upatrywane jest w emisji 

temperatury, zapylenia oraz CO2, CO, SO2, NO, CH2O, C6H5OH, C2H4O6 do 

środowiska naturalnego. Chcąc dokładnie poznać wpływ procesu wypału na środowisko 

naturalne pojawiła się potrzeba zbadania obecności innych substancji, które mogą 

powstawać przy w trakcie tej technologii. Celem badań było określenie wpływu wypału 

węgla drzewnego na zawartość metali ciężkich w najbliższym otoczeniu. 

Badania zostały przeprowadzone w 2011 r. Pobrano materiał glebowy i roślinny 

punktowo z najbliższej okolicy (10, 20, 30 m) od instalacji, w której był prowadzony 

proces wypału. W pobranym materiale glebowym oznaczono skład granulometryczny, 

pH, przewodność elektrolityczną, azot ogólny, zawartości węgla organicznego oraz 

zawartość metali ciężkich w glebie i roślinie. 

Materiał glebowy badanego terenu zakwalifikowany głównie do glin średnich 

i ciężkich. Wartość pH mieściła się w przedziale 3,99-6,71 w zawiesinie wodnej oraz 

3,00-6,01 w zawiesinie KCl, a przewodności elektrolitycznej w zakresie 0,041-0,239 

mS·cm
-1

. Zawartość węgla organicznego wahała się w granicach od 23,98 do 52,81 

g·kg
-1

 s.m. gleby, natomiast azotu ogólnego od 1,31 do 5,28 g·kg
-1

 s.m. gleby. 

Zawartość poszczególnych metali ciężkich w materiale glebowym mieściła się 

w granicach: 13,8-22,54 g Fe·kg
-1

, 0,25-1,18 g Mn·kg
-1

, 40,8-80,5 mg Zn·kg
-1

, 9,9-28,8 

mg Cu·kg
-1

, 21,2-46,4 mg Ni·kg
-1

, 15,9-22,7 mg Cr·kg
-1

, 15,8-26,1 mg Pb·kg
-1

 i 0,1-0,5 

mg Cd·kg
-1

 s.m. Zawartość poszczególnych metali ciężkich w materiale roślinnym 

wahała się w zakresie: 0,54-7,61 g Fe·kg
-1

, 0,20-1,18 g Mn·kg
-1

, 29,0-78,4 mg Zn·kg
-1

, 

9,9-11,8 mg Cu·kg
-1

, 3,4-16,8 mg Ni·kg
-1

, 2,5-4,5 mg Cr·kg
-1

, 0,9-4,7 mg Pb·kg
-1

 i 0,1-

1,2 mg Cd·kg
-1

 s.m. 

Proces wypału węgla drzewnego wpływa na alkalizację najbliższego otoczenia oraz 

na zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebach objętych oddziaływaniem. 

Można stwierdzić, że wypał węgla drzewnego ma prawdopodobny wpływ na 

zwiększenie zawartości Cd, Ni, Cu, Mn w materiale glebowym. Prawdopodobnie ma 

także wpływ na zwiększenie zawartości w materiale glebowym Fe, Zn, Pb, Cr w 

promieniu 20 metrów. Wyniki wskazują na to, że proces pirolizy w retortach powoduje 

zmniejszenie zawartości pierwiastków w materiale roślinnym w promieniu 20 metrów 

od instalacji. 
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MICROFLORA AND ANALYSIS OF BACTERIAL POPULATION 

DYNAMICS UPON BIOREMEDIATION OF WASTE OIL-WATER 

EMULSIONS FROM METAL-PROCESSING INDUSTRY 
 

BIOSTYMULACJA MIKROFLORY AUTO- I ALOCHTONICZNEJ ORAZ ANALIZA 

DYNAMIKI POPULACJI BAKTERYJNEJ PODCZAS BIOREMEDIACJI 

ODPADOWYCH EMULSJI OLEJOWYCH, POCHODZĄCYCH Z PRZEMYSŁU 

OBRÓBKI METALI 
 

Przemysław Petryszak, Paulina Supel, Paweł Kaszycki 
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Agriculture in Krakow 

email: p.petryszak@ogr.ur.krakow.pl 

 

Oily wastewaters are regarded as main industrial pollutants of soil and aquatic 

environments. They can occur as free-floating oil, unstable or stable oil-in-water 

emulsions, and in the case of extreme organic load, as water-in-oil emulsions. 

Technological streams of oil-containing wastewaters are discharged by several 

dominant industrial branches such as crude oil refining, edible oil and meat processing 

in food industry, and metallurgy. 

The necessity for treatment of these wastewaters has focused much attention because 

of high environmental risk caused by contamination with oily substances. Most of the 

efforts taken to date have relied upon physical and chemical treatment or mechanical 

attempts towards oil phase separation. Much less has been done regarding biological 

remediation, which has been proposed as a cost-competitive and environment-friendly 

alternative. Bioremediation techniques are based on microorganism enzymatic activities 

and for that reason they are applicable provided that contaminants bear no toxicity and 

the wastewater environment enables microflora to grow and metabolize hydrocarbon 

xenobiotics. 

In this study two types of oily emulsions, marked as E1 and E2, generated by local 

metal processing plants were examined to test their susceptibility for biological 

treatment. E1 was a typical oil-in-water emulsion of moderate load (mainly 

hydrocarbons and surfactants) as based on the chemical oxygen demand (COD) 

parameter value (48 200 mg O2·dm
-3

). E2 was an oily effluent discharged as a water-in-

oil emulsion characterized by very high organic content (COD above 300 000 mg 

O2·dm
-3

). 

Both emulsions proved to be non toxic to bacterial communities and were shown to 

contain biodiverse autochthonous microflora consisting of several bacterial strains 

adapted to the presence of xenobiotics (the total of 10
6
 CFU·cm

-3
 and 10

5
 CFU·cm

-3
, for 

E1 and E2, respectively). These indigenous bacteria as well as exogenously inoculated 

specialized allochthonous microorganisms were biostimulated so as to proliferate within 

the wastewater environment whose organic content served as the only source of carbon. 

The most favorable cultivation conditions were determined as fully aerobic growth 

(vigorous shaking allowing free oxygen penetration) at the temperature of 25 ºC. No 

additional supplementation with any trophic substances was found necessary to sustain 

growth and reach maximum biomass. 

In 7 to 18 day-tests, bacterial population dynamics within the emulsion samples 

were observed.  Under the optimized conditions the resultant increase in autochthonous 

bacterial frequency, as compared to the initial value, was found to be about three orders 

of magnitude and reached 0.6·10
9
 CFU·cm

-3
 and 0.8·10

8
 CFU·cm

-3
 for E1 and E2, 
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respectively. For the case of bioaugmentation of the original samples with allochthons, 

the maximum bacterial biomass increase was even greater and the respective frequency 

counts reached 9.6·10
9
 CFU·cm

-3
 and 1.5·10

9
 CFU·cm

-3
. 

Based on the bacterial frequency observations it can be inferred that the highest 

biomass, as formed upon oily xenobiotic utilization, was achieved when the emulsions 

were bioaugmented by inoculation with allochthonous bacteria preselected for efficient 

hydrocarbon biodegradation. 
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WPŁYW FORMY I DAWKI SELENU NA PLONOWANIE 

ORAZ ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W KUKURYDZY 
 

EFFECT OF FORM AND DOSE OF SELENIUM ON YIELD AND CONTENTS 

OF MACRONUTRIENTS IN MAIZE 

 

Aldona Płaczek, Barbara Patorczyk-Pytlik 
Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

e-mail: barbara.patorczyk-pytlik@up.wroc.pl 

 

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu formy i dawki wprowadzonego 

do gleby selenu na plonowanie oraz zawartość N, P, K, S, Ca, Mg i Na w częściach 

nadziemnych kukurydzy. Doświadczenie założono w wazonach typu Wagnera 

o pojemności 5 kg gleby. Podłożem była lekko kwaśna glina lekka, wykazująca średnią 

zasobność w P, K, Mg i S. Zawartość selenu (143 g·kg
-1

) była niska i kształtowała się 

znacznie poniżej wartości podawanych w literaturze dla glin lekkich. Selen 

zastosowano w formie Na2SeO4 i Na2 SeO3 w dawkach: 0; 0,1; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 3,0 

i 4,0 mg·kg
-1

 gleby. Rośliną testową była kukurydza odmiany Lober, sprzątana w fazie 

BBCH 73. 

Przeprowadzone badania wykazały, że przy wszystkich poziomach nawożenia 

selenianem(VI) ilość zebranej masy kukurydzy nie różniła się istotnie od uzyskanej 

z gleby kontrolnej i była ona istotnie większa niż ilość biomasy wytworzonej na glebie 

z dodatkiem selenianu(IV). W porównaniu do masy roślin z gleby kontrolnej dodatek 

selenu w dawkach 0,1 i 0,25 mg·kg
-1

 w formie Na2SeO3 nie miał wpływu na plonowanie 

kukurydzy, natomiast zwiększenie ilości Se wprowadzonego w tej postaci ograniczyło 

rozwój roślin testowych. Dodatek do gleby selenu zarówno w postaci Na2SeO4, jak i 

Na2SeO3 spowodował istotny wzrost zawartości i pobrania tego mikroelementu przez 

części nadziemne kukurydzy. Po zastosowaniu selenianu(VI) średnia zawartość Se w 

roślinach była 13 razy wyższa, a pobranie 14 razy większe niż określone średnie dla 

kukurydzy uprawianej na glebie z dodatkiem selenianu(IV). 

Wprowadzenie do gleby selenu, zwłaszcza jego większych dawek, spowodowało 

zmiany składu chemicznego uprawianej w tych warunkach kukurydzy. Stwierdzono, że 

wraz ze wzrostem dawki selenianu(VI) zmniejszała się zawartość w roślinach azotu, 

potasu i wapnia. Wpływ tej formy Se na zawartość fosforu i siarki zależał od wielkości 

zastosowanej dawki. Selen wprowadzony w dawkach 0,1-0,5 mg·kg
-1

 zwiększał 

zawartość P oraz ograniczał ilość S. Przy wyższych dawkach wystąpiła zależność 

odwrotna. Kukurydza uprawiana na glebie wzbogaconej w Na2SeO3 zawierała mniej 

azotu i siarki, więcej natomiast P, K, Ca i Na niż uprawiana na glebie z dodatkiem 

selenianu(VI). 
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ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH 

W WYBRANYCH WARZYWACH KORZENIOWYCH 

NA TLE ICH ZAWARTOŚCI W GLEBIE 

Cz. IV. ZAWARTOŚĆ LITU W WARZYWACH 
 

Antoni Rogóż, Monika Tabak, Barbara Wiśniowska-Kielian 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: rrrogoz@cyf-kr.edu.pl 

 

W pierwszej połowie września na terenie powiatu miechowskiego pobrano 44 

próbki glebowe z gruntów ornych z głębokości 0-25 cm, na których uprawiano 

warzywa korzeniowe z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne. Z tych samych miejsc 

pobrano określoną ilość warzyw korzeniowych: marchwi, pietruszki, selera oraz buraka 

czerwonego. 

W próbach glebowych oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne 

metodami standardowymi używanymi w chemii rolnej. Całkowitą zawartości litu 

w glebach oznaczono po wcześniejszej mineralizacji próbek gleb w temperaturze 

450°C, a następnie po ich wytrawieniu w mieszaninie kwasów chlorowego(VII) 

i azotowego(V) i roztworzeniu w HCl. Natomiast zawartość rozpuszczalnych form tego 

pierwiastka oznaczono po ekstrakcji roztworem HCl o stężeniu 0,1 mol·dm
-3

. 

Całkowita zawartość litu w badanych glebach wahała się w szerokim zakresie, od 

2,79 do 12,21 mg Li·kg
-1

, ze średnią geometryczną 7,78 mg Li·kg
-1

. Natomiast 

zawartość form litu rozpuszczalnych w roztworze HCl o stężeniu 0, 1 mol·dm
-3

 wahała 

się od 0,057 do 0,251 mg Li·kg
-1

, a średnia geometryczna wynosiła 0,119 mg Li·kg
-1

. 

Wystąpiła istotna dodatnia korelacja pomiędzy zawartością części spławialnych i iłu 

koloidalnego w badanych glebach a całkowitą zawartością litu. Stwierdzono również 

istotną dodatnią zależność pomiędzy zawartością iłu koloidalnego a zawartością form 

litu rozpuszczalnych w roztworze HCl o stężeniu 0,1 mol·dm
-3

. 

Zebrane próbki warzyw korzeniowych: marchwi, pietruszki, selera oraz buraka 

poddano mineralizacji na sucho. Zawartość litu w warzywach była zróżnicowania 

w zależności od gatunku i stadium rozwojowego, zawartości i formy tego pierwiastka 

w glebie oraz odczynu. Średnia geometryczna zawartość litu w korzeniach warzyw 

wynosiła od 0,206 mg Li·kg
-1

 (pietruszka) do 0365 mg Li·kg
-1

 (burak czerwony). Części 

nadziemne warzyw zawierały więcej litu niż korzenie. 

Wykazano, że właściwości fizyczne i chemiczne badanych gleb w niejednakowym 

stopniu wpływały na zawartość litu w warzywach, czego dowodzą wartości 

współczynników korelacji prostej. O zawartość litu w badanych warzywach 

korzeniowych decydowała zawartość tego pierwiastka w formie rozpuszczalnej 

oznaczanej w roztworze HCl o stężeniu 0, 1 mol·dm
-3

. 

 

Słowa kluczowe: zawartość litu, warzywa, gleba, pH gleby 
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KORZENIOWYCH PIERWIASTKAMI ŚLADOWYMI 
 

ASSESSMENT OF SOIL AND ROOT VEGETABLES POLLUTION DEGREE 

BY TRACE ELEMENTS 
 

Antoni Rogóż, Barbara Wiśniowska-Kielian, Monika Tabak 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: rrrogoz@cyf-kr.edu.pl 

 
Badania dotyczyły określenia stopnia zanieczyszczenia gleb oraz warzyw korzeniowych 

uprawianych na cele konsumpcyjne pierwiastkami śladowymi, na terenie powiatu 

miechowskiego. Zebrane gleby były zróżnicowane pod względem zawartości części 

spławialnych, iłu koloidalnego, materii organicznej, wartości pH, całkowitej zawartości 

pierwiastków śladowych oraz ich form rozpuszczalnych w roztworze HCl o stężeniu 0,1 

mol·dm
-3

. O całkowitej zawartości pierwiastków śladowych w badanych glebie, jak i ich 

form rozpuszczalnych decydował odczyn (pH). Średnie geometryczne całkowite zawartości 

pierwiastków śladowych w badanych glebach kształtowały się następująco: 55,08 mg Zn· 
kg

-1
, 8,08 mg Cu·kg

-1
, 10,05 mg Ni·kg

-1
, 19,05 mg Pb·kg

-1
 oraz 0,46 mg Cd·kg

-1
. 

Dokonano oceny zanieczyszczenia badanych gleb pierwiastkami śladowymi, przyjmując 

ramowe wytyczne dla rolnictwa opracowane przez IUNG [Kabata-Pendias i in. 1993]. Na tej 

podstawie 44 badane próbki glebowe zaliczono do gleb o naturalnej zawartości metali 

ciężkich. 

O zawartości pierwiastków śladowych w uprawianych warzywach korzeniowych 

decydował gatunek, analizowana część rośliny oraz odczyn gleby. Znacznie więcej 

badanych pierwiastków zawierały części nadziemne niż korzenie. Przyjmując za 100% np. 

średnią geometryczną zawartość kadmu i ołowiu w korzeniach pietruszki rosnącej na 

glebach o pHKCl <6,5, ich zawartość w naci była większa odpowiednio o 64% i o 36%. 

Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny stopnia zanieczyszczenia warzyw 

korzeniowy pierwiastkami śladowymi, przyjmując progowe zawartości metali śladowych 

w płodach rolnych, które zostały opracowane przez IUNG [Kabata-Pendias i in. 1993]. 

Zgodnie z tymi zaleceniami płody rolne przeznaczone do konsumpcji powinny zawierać: 

<50 mg Zn·kg
-1

, <20 mg Cu·kg
-1

, <10 mg Ni·kg
-1

, <1 mg Pb·kg
-1

 i <0,15 mg Cd·kg
-1

 

s.m. Natomiast płody rolne przeznaczone na paszę powinny zawierać: <100 mg Zn·kg
-1

, <50 

mg Ni·kg
-1

, <10 mg Pb·kg
-1

 i <0,5 mg Cd·kg
-1

 s.m. Stopień zanieczyszczenia warzyw 

korzeniowych przedstawiał się następująco: nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 

zawartości miedzi i niklu biorąc pod uwagę obydwa kryteria, większość próbek korzeni 

wszystkich warzyw oraz naci buraka i pietruszki spełniała kryteria przydatności 

konsumpcyjnej dla ołowiu, a w naci selera i marchwi – kryteria przydatności paszowej, w 

większości próbek korzeni i naci buraka, pietruszki i selera oraz naci marchwi zawartość 

cynku przekraczała dopuszczalne zawartości w płodach rolnych przeznaczonych do 

konsumpcji, a w niektórych próbkach naci - w przeznaczonych na paszę, w większości 

próbek korzeni warzyw zawartość kadmu przekraczała dopuszczalne zawartości w płodach 

rolnych przeznaczonych do konsumpcji, a w naci - w przeznaczonych na paszę. 

Warzywa korzeniowe nie spełniały wymogów przydatności konsumpcyjnej pod 

względem zawartości kadmu, pomimo że były uprawiane na glebach o naturalnej zawartości 

metali ciężkich. 

 

Słowa kluczowe: warzywa korzeniowe, zawartość Zn, Cu, Ni, Pb i Cd, ocena 
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MAKROFITY JAKO WSKAŹNIKI BIOAKUMULACJI METALI 

CIĘŻKICH W GÓRNEJ NARWI 
 

MACROPHYTES AS INDICATORS OF HEAVY METALS BIO-ACCUMULATION 

IN UPPER NAREW RIVER 
 

Elżbieta Skorbiłowicz 
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka 

e-mail: e.skorbilowicz@pb.edu.pl 

 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości kadmu, niklu, cynku, 

miedzi, kobaltu, chromu i ołowiu w osadach dennych oraz korzeniach i częściach 

nadziemnych roślin: Carex elata i Acorus calamus w górnej Narwi. Badania wykonano 

latem 2008 roku w 10 przekrojach pomiarowych zlokalizowanych na rzece Narew 

(Bandary, Ploski, Doktorce, Rzędziany, Uhowo, Bokiny Złotoria, Siekierki i Tykocin). 

Stężenie metali oznaczano metodą ASA. 

Obliczony współczynnik bioakumulacji kształtował się w następujący sposób w 

badanych korzeniach roślin wodnych: Carex elata Cu > Cd > Zn > Ni > Cr > Pb > Co i 

Acorus calamus Cd > Cu > Zn> Ni > Cr > Co > Pb. Można sądzić, że źródłem 

badanych metali zdeponowanych w osadach dennych i badanych roślinach wodnych w 

górnej Narwi jest działalność gospodarcza i bytowa człowieka, w tym wpływ lokalnej 

komunikacji oraz spływy powierzchniowe. Badany materiał roślinny i osady denne 

rzeki Narew są w niewielkim stopniu zanieczyszczone kadmem. Warunki siedliskowe, 

rodzaj emisji lokalnej oraz gatunek rośliny wpływa na zróżnicowany sposób 

współwystępowania metali w częściach nadziemnych, korzeniach i osadach. 

Badanie metali ciężkich w roślinach wodnych jest dobrą metodą oceny stanu 

zanieczyszczenia środowisk wodnych i sąsiadujących z nimi środowisk lądowych. 

 

Keywords: heavy metals, macrophytes, Narew River 
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FOSFOR W OSADACH DENNYCH RZEK Z OBSZARU ZLEWNI 

GÓRNEJ NARWI 
 

PHOSPHORUS IN SEDIMENTS OF RIVERS CATCHMENT AREA OF UPPER NAREW 

 

Mirosław Skorbiłowicz 
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka 

e-mail: m.skorbilowicz@pb.edu.pl 

 

Celem pracy było określenie zawartości fosforu ogólnego w osadach dennych rzek 

zlokalizowanych na obszarze zlewni górnej Narwi. W pracy prześledzono również 

zmiany zawartości fosforu na tle przestrzennego rozkładu punktowych źródeł tego 

składnika. 

Badaniami objęto rzekę Narew w 10 i rzekę Supraśl w 6 wytypowanych punktach 

badawczych, z których pobierano próbki osadów dennych. Próbki do analiz pobierano 

również z 17 mniejszych i większych dopływów Narwi. W pracy zastosowano jeden 

okres badawczy. Liczba wytypowanych punktów badawczych w tych rzekach zależała 

od powierzchni zlewni i ich długości. W każdym wytypowanym punkcie pobrano kilka 

pojedynczych próbek powierzchniowych osadów dennych (0-10 cm) w strefie 

brzegowej, które następnie zmieszano i otrzymano jedną próbkę uśrednioną. Do badań 

zastosowano metodę kolorymetryczną z molibdenianem amonowym i kwasem 

askorbinowym jako reduktorem oraz mineralizację próbek osadów w kwasie 

mineralnym. Ogółem otrzymano 96 wyników analiz chemicznych. 

W osadach Narwi zarejestrowano średnią zawartość 0,133% P w s.m., a w Supraśli 

0,033% w s.m. Na stanowisku nr 3 (Ploski) zlokalizowanym na rzece Narew 

zanotowano 0,35% P s.m., a na stanowisku nr 10 (Tykocin) 0,39 % P s.m. 

Przeprowadzone badania wykazały znaczne rozpiętości zawartości fosforu. Największe 

ilości fosforu zanotowano w osadach rzeki Czaplinianka i Ruda a najmniejsze w 

osadach Strabelki. Zlewnie tych rzek są typowymi zlewniami rolniczymi. 

 

Wnioski 

 

Badania wykazały, że osady denne rzek ze zlewni górnej Narwi charakteryzują się 

stosunkowo małą zawartością fosforu a lokalnie zwiększone ilości tego składnika są 

wynikiem ograniczonej wprawdzie, ale istniejącej presji antropogenicznej. 
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OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA SPÓJNEGO NA ODPORNOŚĆ ROŚLIN 

NA NIEKORZYSTNE WARUNKI ŚRODOWISKOWE 
 

ASSESS THE IMPACT OF COHERENT LIGHT ON PLANT RESISTANCE 

TO UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL FACTORS 

 

Małgorzata Śliwka 
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Akademia Górnicza-Hutnicza im. St. Staszica w 

Krakowie, e-mail: sliwka@agh.edu.pl 

 

Wyniki doświadczeń nad wpływem światła spójnego emitowanego przez lasery na 

materiał roślinny wykazują, że odpowiednio dobrane parametry stymulacji laserowej, 

takie jak długość fali, moc i czas oraz rodzaj ekspozycji, pozwalają między innymi na 

uzyskanie większego przyrostu biomasy roślin, zmiany zawartości pierwiastków w 

biomasie oraz zwiększenie odporności roślin na niekorzystne warunki środowiska, takie 

jak na przykład zanieczyszczenia motoryzacyjne. 

Celem przeprowadzonych badań, było określenie wpływu stymulacji laserowej 

roślin na zwiększenie ich odporności na niskie temperatury (Iris pseudoacorus, Lemna 

minor) oraz zdolność do adaptacji w środowisku zanieczyszczonym w wyniku 

działalności górniczej (Phelum pratense). Grupy roślin doświadczalnych (Iris 

pseudoacorus, Phelum pratense, Lemna minor), poddano stymulacji światłem spójnym, 

wykorzystując w tym celu diody laserowe (λ=660 nm, λ=473 nm) oraz laser argonowy 

(λ=514 nm). W grupach doświadczalnych zastosowano różne algorytmy parametrów 

naświetlania. Grupy roślin niepoddanych stymulacji, stanowiły grupy kontrolne. W 

artykule omówiono wyniki doświadczeń wstępnych: przeprowadzonych w skali 

laboratoryjnej oraz doświadczeń wazonowych. 

Otrzymane wyniki doświadczeń wstępnych pozwalają na sformułowanie roboczych 

wniosków, ze możliwe jest zwiększenie odporności roślin na niekorzystne warunki 

środowiskowe, co powinno istotnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności 

rekultywacji biologicznej i rewitalizacji tych terenów. 
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TRACE ELEMENTS SOIL CONTAMINATION BY HISTORICAL Zn 

SMELTING IN JAWORZNO, SOUTHERN POLAND 
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The initial study of heavy metals (Cr, Cu, Ni, Mn) contamination was carried out on the 

22 forest soils (podzols) samples and 5 waste samples from the historical Zn smelting area in 

Jaworzno, South Poland. XRD and pH analyses on the soil samples were done. The trace 

element concentrations were measured with the inductively coupled plasma optical emission 

spectrometry (ICP-OES) after mineralization in concentrated HNO3 (65 % Suprapure) and 

HCl (30 % Suprapure). 

Total trace elements contents in soils varied widely: from 16.33 to 869.19 mg Mn·kg
-1

, 

from 1.4 to 51.16 mg Cu·kg
-1

, from 21.91 to 119.32 mg Cr·kg
-1

 and from 2.15 to 36.16 mg 

Ni·kg
-1

. In waste samples quantities of these elements equal: 30.75–369.11 mg Mn·kg
-1

, 

19.5–244.74 mg Cu·kg
-1

, 45.55–67.38 mg Cr·kg
-1

 and 4.96–22.15 mg Ni·kg
-1

. Vertical 

distributions of examined metals were determined in each soil profiles. The research 

revealed heavy metal pollution of studied soils. Influence of the historical smelter on the 

pollution is inferred, which changed soil environment to dangerous for humans, especially 

due to close proximity of abandoned industry to recreation areas and community gardens. 

 

Keywords: Zn smelting, heavy metals, soil contamination 

 

 

 

W rejonie historycznego hutnictwa Zn w Jaworznie w Polsce południowej 

przeprowadzono wstępne badania zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Mn, Cu, Ni, Cr) 22 

próbek bielicowych gleb leśnych oraz 5 próbek odpadów pohutniczych. Wykonano pomiary 

pH oraz analizy XRD. Zawartość pierwiastków śladowych zmierzono stosując optyczny 

spektrometr plazmowy (ICP-OES) po zmineralizowaniu próbek w stężonym HNO3 (65% 

Suprapure) i HCl (30% Suprapure). 

Całkowita zawartość pierwiastków śladowych zmienia się w szerokim zakresie: od 16,33 

do 869,19 mg Mn·kg
-1

, od 1,4 do 51,16 mg Cu·kg
-1

, od 21,91 do 119,32 mg Cr·kg
-1

 i od 2,15 

do 36,16 mg Ni·kg
-1

. W materiale odpadowym zawartości badanych pierwiastków wynoszą 

odpowiednio: 30,75–369,11 mg Mn·kg
-1

, 19,5–244,74 mg Cu·kg
-1

, 45,55–67,38 mg Cr·kg
-1

 

i 4,96–22,15 mg Ni·kg
-1

. W wyniku badań określono również pionową zmienność 

zawartości metali w poszczególnych profilach glebowych. Wykryte zawartości metali 

ciężkich świadczą o silnym zanieczyszczeniu gleb. Wskazano na dawną działalność hutniczą 

jako na źródło tego zanieczyszczenia, które może stanowić zagrożenie dla mieszkańców, 

szczególnie ze względu na bliskie sąsiedztwo zamkniętej huty z obszarami rekreacyjnymi 

oraz ogródkami działkowymi. 

 

Słowa kluczowe: hutnictwo Zn, metale ciężkie, zanieczyszczenie gleb 
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ZAWARTOŚĆ NIKLU W KUKURYDZY I GLEBIE NAWOŻONEJ 

MATERIAŁAMI ORGANICZNYMI POCHODZENIA ODPADOWEGO 
 

CONTENT OF NICKEL IN MAIZE AND SOIL FERTILIZED WITH ORGANIC 

MATERIALS DERIVED FROM WASTE 
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Badania przeprowadzono w celu określenia wpływu nawożenia odpadowymi 

materiałami organicznymi na zawartość i pobranie niklu przez kukurydzę oraz na 

zawartość form ogólnych niklu w glebie. 

Trzyletnie doświadczenie polowe obejmowało 7 obiektów (każdy prowadzony 

w 4 powtórzeniach): glebę nienawożoną (kontrola) oraz glebę nawożoną nawozami 

mineralnymi, obornikiem bydlęcym, kompostem z odpadów zielonych, osadem 

ściekowym, kompostem z osadu ściekowego i słomy oraz mieszaniną osadu 

ściekowego i popiołu z węgla kamiennego. Przed rozpoczęciem doświadczenia gleba 

zawierała 5,00 mg Ni·kg
-1

 s.m. Zawartość niklu w oborniku wynosiła 4,49 mg·kg
-1

 s.m. 

(z nawozem wprowadzono 25 g Ni·ha
-1

), natomiast materiały organiczne zawierały od 

8,59 do 15,43 mg Ni·kg
-1

 s.m. (dawka niklu wynosiła od 76 do 170 g·ha
-1

). Rośliną 

testową była kukurydza zbierana w fazie woskowej dojrzałości ziarna. Zawartość niklu 

w częściach nadziemnych roślin i glebie oznaczono metodą ICP-AES. 

 

Obiekt 

Zawartość w kukurydzy 

[g·kg-1 s.m.] 
Sumaryczne 

pobranie 

[g·ha-1] 

Zawartość w glebie 

[mg·kg-1 s.m.] 

I rok II rok III rok 
Średnia 

ważona 
I rok II rok III rok 

Brak nawożenia 0,80 bc* 1,02 a 0,69 d 0,83 38,0 4,44 ab 4,07 a 
4,26 

ab 

Nawozy mineralne 0,74 b 1,15 b 0,51 ab 0,82 55,7 4,04 a 4,25 ab 4,10 a 

Obornik 0,72 ab 1,11 ab 0,54 abc 0,81 56,0 4,73 ab 5,16 cd 
5,04 

ab 

Kompost z odpadów 

zielonych  
0,71 ab 1,10 ab 0,55 bc 0,80 55,4 5,36 bc 5,33 d 5,21 b 

Osad ściekowy 0,70 ab 1,05 ab 0,47 a 0,77 51,4 5,33 bc 
4,71 

abcd 

4,81 

ab 

Kompost z osadu i 

słomy 
0,58 a 1,05 ab 0,48 ab 0,71 43,1 4,83 ab 4,53 abc 

4,66 

ab 

Mieszanina osadu i 

popiołu 
0,93 c 1,12 ab 0,59 c 0,90 55,8 5,87 c 4,94 bcd 

5,04 

ab 
* wartości średnie w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie według testu Duncana 

przy α = 0,05 

 

W trakcie prowadzenia badań nie stwierdzono zanieczyszczenia roślin i gleby 

niklem. Istotne zwiększenie zawartości pierwiastka w kukurydzy w wyniku nawożenia 

stwierdzono tylko w II roku badań – kukurydza nawożona nawozami mineralnymi 

zawierała o 13% więcej niklu od roślin nienawożonych. W I roku rośliny nawożone 

kompostem z osadu i słomy, a w III roku wszystkie nawożone rośliny zawierały istotnie 

mniej niklu od roślin kontrolnych. Największą średnią ważoną zawartością pierwiastka 

(o 8% większą od stwierdzonej w kukurydzy kontrolnej) cechowała się kukurydza 

nawożona mieszaniną osadu i popiołu, przy czym jedynie rośliny nawożone tą 
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mieszaniną charakteryzowały się większą średnią zawartością niklu od oznaczonej w 

roślinach nienawożonych. Sumaryczne pobranie niklu z gleby nawożonej było o 13-

47% większe od pobrania z gleby kontrolnej (największe z gleby nawożonej nawozami 

mineralnymi, obornikiem, kompostem z odpadów zielonych oraz mieszaniną osadu i 

popiołu). Największy wpływ nawożenia na zawartość pierwiastka w glebie stwierdzono 

w I i II roku badań. W I roku najwięcej niklu stwierdzono w glebie nawiezionej 

mieszaniną osadu i popiołu (o 32% więcej niż w glebie kontrolnej), natomiast w II roku 

w glebie nawożonej obornikiem, kompostem z odpadów zielonych i ponownie 

mieszaniną osadu i popiołu (o 21-31% więcej niż w glebie kontrolnej). 
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Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu wapnowania komunalnych 

osadów ściekowych na degradację i mobilność wybranych detergentów anionowych. 

Do próbek osadu ściekowego z komunalnej oczyszczalni ścieków bez komór 

fermentacyjnych, zawierających znikome ilości badanych detergentów, dodano 

dodecylobenzenosulfonian sodu (DBS) oraz pierwszorzędowy siarczan dodecylu 

w formie soli sodu (SDS). Próbki zostały poddane działaniu tlenkiem wapnia 

i umieszczone w temperaturze 70°C na 5 godzin. Po tym czasie próbki poddano 

ekstrakcji metanolem. W celu oszacowania możliwości wypłukiwania SPC wykonano 

wyciągi wodne z próbek. Zawartość badanych detergentów w oczyszczonych 

ekstraktach oznaczono przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. 

 

WYNIKI 

Zawartości dodecylobenzenosulfonianu ekstrahowanego metanolem (%) w stosunku 

do jego ilości dodanej do próbek osadu ściekowego przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Średnie zawartości dodecylobenzenosulfonianu ekstrahowanego metanolem (%) w 

stosunku do ilości dodanej* 

CaO Dawka DBS 
Średnia NIR0,05 g·kg-1 5 g·kg-1 10 g·kg-1 15 g·kg-1 

0 85,60% 82,74% 91,83% 86,72% 

11,75 
500 43,11% 41,70% 34,18% 39,66% 

1000 40,45% 33,08% 35,51% 36,35% 

2000 34,53% 29,95% 25,45% 29,98% 

Średnia 50,92 46,87 46,74 48,18  

 NIR0,05 = n.i.                      NIR0,05 = n.i. 
* - uwzględniono wzrost masy osadu wskutek wapnowania; NIR0,05 - wartości NIR dla p = 0,05 

 

WNIOSKI 
Wapnowanie osadów ściekowych powodowało silną immobilizację anionowych 

substancji powierzchniowo czynnych w osadzie oraz ich, lecz okazało się średnio 

efektywną metodą degradacji detergentów. Silna sorpcja przeciwdziałała wymywaniu 

detergentów z próbek. Zapobiega to skokowemu wzrostowi stężenia po zastosowaniu 

osadów w glebie i negatywnym oddziaływaniom na organizmy żywe. Ze względu na 

silną sorpcję i immobilizację oraz stosunkowo szybka biodegradację w warunkach 

tlenowych ryzyko wymycia detergentów z wapnowanych osadów do wód gruntowych 

lub powierzchniowych jest znikome. Stwierdzenie możliwości powstawania 

niebezpiecznych produktów pośrednich niecałkowitego rozkładu detergentów wymaga 

dalszych badań nad ich przemianami w środowisku. 
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PRZEZNACZONYCH DO NAWOŻENIA GLEB 
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Osady ściekowe są nieodłącznym produktem powstającym w trakcie biologicznego 

oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Według ustawy osad ściekowy 

jest odpadem. Podstawowym kryterium zastosowania osadu ściekowego, jako nawozu 

według rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych jest ogólna 

zawartość wybranych metali ciężkich tj. ołowiu, rtęci, miedzi, kadmu, niklu, cynku 

i chrom. Ustawodawca przewidział także konieczność badania próbek gleby zarówno 

przed jak i po ich nawożeniu. Rozporządzenie natomiast nie wymaga od wytwórcy 

odpadu w postaci osadu określania frakcji metali w osadach ściekowych. 

Według badań autorów w 2010 roku indywidualne oczyszczalnie ścieków 

mleczarskich zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego wytwarzały niemal 

4000 tysiące ton osadu w przeliczeniu na suchą masę. Osady te charakteryzują się 

wysoką zawartością azotu, fosforu jak i pierwiastków alkalicznych takich jak sód, potas 

wapń i magnez, co jest istotne biorąc pod uwagę, iż w są one w 100% używane do 

nawożenia gleb.. Ze względu na brak badań dotyczących mobilności wybranych metali 

w osadach mleczarskich w 2013 roku wykonano badania w dwóch oczyszczalniach 

zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego tj. w Wysokiem Mazowieckiem 

i Bielsku Podlaskim. Określenie frakcji, w jakiej metale trafiają do środowiska jest 

istotne ze względu na pobieranie ich przez rośliny uprawiane na glebach nawożonych 

osadami. 

W artykule przedstawiono wyniki badań labilnych i stabilnych połączeń wybranych 

metali ciężkich w osadzie po procesie stabilizacji tlenowej. Specjację metali wykonano 

zgodnie z metodyką opracowaną przez BCR. Ogólną zawartość rtęci oznaczano metodą 

atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej w połączeniu z metodą zimnych par CV-AAS, 

zaś pozostałe metale metodą atomowej spektrofotometrii emisyjnej ze wzbudzaniem 

w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-AES. Dodatkowo określono także zawartość 

substancji organicznej, odczynu i zawartości wapnia i magnezu. 

Ogólna zawartość metali ciężkich w osadach mleczarskich jest niska i potwierdza 

celowość ich zastosowania do nawożenia gleb. Według przeprowadzonych badań 

ogólna zawartość metali (wartości maksymalne) w osadach z dwóch oczyszczalni nie 

przekraczała: cynku - 186,0 mg·kg
-1

 s.m., miedzi - 26,0 mg·kg
-1

 s.m., niklu - 12,1 

mg·kg
-1

 s.m., chromu - 12,4 mg·kg
-1

 s.m., ołowiu - 8,5 mg·kg
-1

 s.m. , kadmu - 0,37 

mg·kg
-1

 s.m. i rtęci - 0,3 mg·kg
-1

 s.m. Wartości te są znacznie niższe niż obserwowane 

w osadach z oczyszczalni komunalnych. W badaniach stwierdzono, że rozkład frakcji 

metali w próbkach osadu z obu analizowanych oczyszczalni był zbliżony. Proces 

stabilizacji spowodował zmniejszenie udziału miedzi we frakcji rezydualnej. Kadm 

w osadach występował we frakcjach redukowalnej i związanej z substancją organiczną, 

podobnie jak nikiel. Ograniczona została mobilności cynku, natomiast zaobserwowano 

zwiększonie mobilności chromu. 
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Celem niniejszej pracy było określenie całkowitej zawartości niklu oraz jego frakcji 

w glebach uprawnych Podlasia oraz określenie zależności między zawartością niklu, 

jego frakcji, a własnościami fizyko-chemicznymi gleb. 

Materiał badawczy stanowiły próbki pobrane z gleb uprawnych w 105 punktach 

woj. podlaskiego. Wybrano po jednym punkcie w większości gmin tego województwa. 

W 81 punktach zlokalizowane były one na glebach mineralnych użytkowanych jako 

grunty orne, a pozostałe punkty na glebach organicznych użytkowane jako łąki. Gleby 

pozbawione były zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń jak drogi czy zakłady 

przemysłowe. Próbki pobrano z warstwy uprawnej, określonej na głębokość 0–30 cm. 

Próbki pobrano po zbiorze roślin uprawnych, a na łąkach po zbiorze I pokosu. 

W próbkach oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne gleb: skład 

granulometryczny metodą Cassagrande’a w modyfikacji Pruszyńskiego, zawartość 

węgla organicznego metodą Tiurina, pH w 1 M KCl potencjometrycznie. Określono 

kategorię agronomiczną gleb i badane gleby podzielono na dwie grupy bardzo lekkie 

i lekkie i gleby średnie. Gleb ciężkich nie brano pod uwagę, ponieważ takie w woj. 

podlaskim prawie nie występują. W glebach określono zawartość przyswajalnych form 

fosforu, potasu metodą Egnera-Riehma. Oznaczono zawartość niklu ogólnego po 

mineralizacji w wodzie królewskiej, metodą spektrometrii atomowej w płomieniu. 

Frakcje niklu oznaczono metodą BCR. Obliczono zależności korelacyjne między 

zawartością ogólną niklu i jego poszczególnych frakcji, a właściwościami fizyczno-

chemicznymi gleb. 

Skład granulometryczny gleb mineralnych był niewiele zróżnicowany. Wśród gleb 

bardzo lekkich i lekkich przeważały piaski gliniaste i paski słabo gliniaste, a wśród gleb 

średnich gliny piaszczyste. Zawartość frakcji spławianej w glebach bardzo lekkich 

i lekkich wahała się od 5 do 19%, średnio 10,2%, a w glebach średnich frakcji 

spławianych średnio był 22% przy zakresie 20-28%. 

pH gleb było bardzo zróżnicowane i wahało się od 4 do 7,6 pH. Zawartość węgla 

organicznego w glebach była zróżnicowana i wahała się od 6 do 42 g·kg
-1

.Większość 

badanych gleb była średnio zasobna w fosfor, a zasobność w potas była najczęściej 

niska. 

Stwierdzono, że zawartość niklu ogółem była typowa dla gleb uprawnych 

niezanieczyszczonych i wahała się w szerokich granicach do 4,0 do 14,4 mg·kg
-1

. 

Udział frakcji niklu układał się inaczej w glebach mineralnych a inaczej w glebach 

organicznych. W glebach mineralnych udział frakcji wymiennej wynosił ponad 20%,  

w organicznych do 10%. Frakcja redukowalna stanowiła w glebach mineralnych 

stanowiła 20-40%, a w organicznych od kilku do kilkunastu procent. Najwięcej niklu 

w glebach organicznych związane było z substancją organiczną, a w mineralnych udział 

w tej frakcji był niższy. 
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Celem niniejszej pracy było określenie zależności między zawartością cynku 

w roślinach uprawnych, a całkowitą zawartością tego mikroelementu i jego frakcji 

w glebach Podlasia. 

Materiał badawczy stanowiły próbki pobrane z gleb uprawnych w 81 punktach woj. 

podlaskiego. Wybrano po jednym punkcie w większości gmin tego województwa. 

Zlokalizowane były one na glebach mineralnych użytkowanych jako grunty orne, 

pozbawione zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń jak drogi czy zakłady przemysłowe. 

W próbkach oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne gleb: skład 

granulometryczny metodą Cassagrande’a w modyfikacji Pruszyńskiego, zawartość 

węgla organicznego metodą Tiurina, pH w 1 M KCl potencjometrycznie. Określono 

kategorię agronomiczną gleb i badane gleby podzielono na dwie grupy bardzo lekkie 

i lekkie i gleby średnie. Oznaczono zawartość cynku ogólnego po mineralizacji 

w wodzie królewskiej, metodą spektrometrii atomowej w płomieniu i jego cztery 

frakcje: wymienną, redukowalną, związaną z substancją organiczną i rezydualną. 

Frakcje cynku oznaczono metodą BCR. Na 14 glebach uprawiana była kukurydza na 

kiszonkę, zboża w 53 punktach, rzepak – 2 punkty, gryka – 2 punkty, na pozostałych 

były trawy w uprawie polowej. W próbkach roślin oznaczono zawartość cynku, po 

mineralizacji na sucho i roztworzeniu popiołu w kwasie azotowym. Zawartość cynku 

w glebach i jego frakcji oraz zawartość w roślinach oznaczono metodą spektrometrii 

atomowej w płomieniu. 

Stwierdzono, że zawartość cynku ogółem w glebach pierwszej grupy gleb mieściła 

się w szerokim przedziale od 13,5 do 52,5 mg·kg
-1

 (średnio 32,4 mg·kg
-1

) .W drugiej 

grupie gleb (średnie) średnia ogólna zawartość cynku była nieco wyższa niż w grupie 

pierwszej i zawierała się w przedziale od 14,5 do 58,8 mg·kg
-1

. Zawartość i udział 

frakcji cynku w formach ogółem układał się w następujący szereg: dla gleb bardzo 

lekkich i lekkich: organiczna > związana z tlenkami i wodorotlenkami > dostępna > 

rezydualna, a dla gleb średnich; organiczna > dostępna > związana z tlenkami 

i wodorotlenkami > rezydualna. Zawartość cynku w roślinach mieściła się w szerokich 

granicach i tak: dla kukurydzy był to zakres 11,0-41,9 mg·kg
-1

, dla zbóż 19,0-36,7 

mg·kg
-1

s.m, dla rzepaku 23,2-24,3 mg·kg
-1

, dla gryki 22,8-23,4 mg·kg
-1

, a dla traw 11,7-

52,1 mg·kg
-1

. Obliczono współczynniki korelacji między wszystkimi frakcjami cynku a 

zawartością tego mikroelementu w roślinach. Na glebach lekkich zawartość cynku w 

roślinach była skorelowana głównie z ilością cynku zawartą we frakcji redukowalnej, a 

na średnich z ilością cynku we frakcji wymiennej. Kukurydza korzystała również 

częściowo z frakcji cynku glebowego uważanych za niemobilne. 
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Popioły powstałe w wyniku spalania komunalnych osadów ściekowych zawierają 

znaczne ilości fosforu oraz innych makroelementów. Jednak zawartość w nich metali 

ciężkich może wzbudzać obawy związane z przyrodniczym zagospodarowania 

popiołów. 

Celem badań była ocena możliwości wykorzystania popiołów ze spalania 

komunalnych osadów ściekowych do nawożenia roślin energetycznych. Podstawą 

badań było dwuletnie, jednoczynnikowe doświadczenie wazonowe przeprowadzone 

w czterech powtórzeniach. W doświadczeniu badano wpływ wzrastających dawek 

popiołu na plonowanie i skład ślazowca pensylwańskiego oraz zawartość metali 

ciężkich w glebie. Azot i potas stosowano w postaci nawozów mineralnych (saletra 

amonowa i chlorek potasu), natomiast źródłem fosforu był popiół ze spalania 

komunalnych osadów ściekowych. Dawki popiołu ustalono na podstawie zawartości 

w nim fosforu. Obiektem porównawczym były rośliny uprawiane bez nawożenia. 

Masa roślin z wazonu wzrastała proporcjonalnie do dawki popiołu. W porównaniu 

do obiektu kontrolnego, największa dawka popiołu przyczyniła się do 20-30% wzrostu 

zawartości miedzi, cynku, manganu i niklu w roślinach. Największa dawka popiołu 

zwiększyła dwukrotnie zawartość w glebie form niklu rozpuszczalnych w roztworze 

HCl o stężeniu 1 mol·dm
-3

, w porównaniu z obiektem kontrolnym. W przypadku 

pozostałych metali ciężkich nie obserwowano tak dużych zmian zawartości, w wielu 

przypadkach miały one charakter przypadkowy. 
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Badania obejmują mało poznane w kraju zagadnienie jakości wód opadowych 

spływających z dróg oraz osadów zgromadzonych w zbiornikach retencyjnych. Wody 

opadowe w kontakcie z elementami występującymi w pasie drogowym ulegają 

zanieczyszczeniu różnymi substancjami, w tym metalami ciężkimi, solami 

wykorzystywanymi do zimowego utrzymania oraz substancjami ropopochodnymi 

wchodzącymi w skład paliw, smarów, opon oraz powierzchni bitumicznych. Z tego 

względu stają się ściekami opadowymi, które wymagają podczyszczenia przed ich 

odprowadzeniem do odbiornika. Na odcinku Kraków – Bochnia zlokalizowano wzdłuż 

drogi zbiorniki retencyjne, w których następuje czasowe zatrzymanie spływów, 

częściowe ich oczyszczenie na skutek wytrącania i sedymentacji do osadów dennych 

oraz zmniejszenie ich objętości przez odparowanie. Podczyszczone wody są 

odprowadzane do odbiorników, a nagromadzone osady nie są obecnie 

zagospodarowywane do celów przyrodniczych z obawy przed ich szkodliwością. 

Natężenia ruchu może wywierać wpływ na zawartość substancji szkodliwych 

w ściekach i osadach. 

Celem badań jest ocena jakości osadów gromadzonych w zbiornikach retencyjnych 

ścieków opadowych z odwodnienia drogi krajowej nr 4 na odcinku Sułków - Łysokanie 

w oparciu o zawartość WWA. 
Do badań pobrano w 3 terminach próbki osadów zgromadzonych w zbiornikach 

retencyjnych, usytuowanych po obydwu stronach drogi i oznaczono w nich WWA. 

Zawartość sumy 11 WWA w osadach była największa w 2007 roku i wahała się od 

0,656 do 27,038 mg·kg
-1

, a średnia wynosiła 8,882 mg·kg
-1

. W składzie dominowały 

węglowodory o większej masie molowej (głównie benzo(a)piren, piren, fenantren 

i fluoranten), było w nich mniej chryzenu i benzo(a)antracenu, natomiast zawartość 

węglowodorów lekkich (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, antracen) mieściła się 

poza limitem detekcji, co wynika z ich lotności. W 2008 roku zawartość WWA osiągała 

0,437-12,184 mg·kg
-1

, a średnia wynosiła 4,790 mg·kg
-1

. Można więc sądzić, że wraz ze 

zmniejszeniem nasilenia ruchu pojazdów ten parametr będzie ulegał poprawie. 

 

Słowa kluczowe: przydrożne zbiorniki retencyjne, ścieki opadowe, WWA 
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The aim of this study was to analyse the influence of municipal sewage sludge from 

the Municipal Wastewater Treatment Plant in Sokółka on the content of selected micro- 

and macronutrients such as zinc, magnesium, manganese, copper and iron in the soil 

and lawn grasses and on the content of chlorophyll a and b in the analyzed plants. These 

elements are especially important in the process of photosynthesis. In addition, the 

paper discusses the relationship between the studied elements and the content of 

assimilation pigments. 

Four experiments on the lawns along the main roads of Bialystok: at Popiełuszki, 

Hetmańska, Piastowska and Raginisa Streets were founded. There were different soil 

conditions at each studied areas. The factors in the experiment were three doses of 

sewage sludge (0 – control, 7.5 and 15 kg·m
-2

) and two grass mixtures (Eko and 

Roadside). We analyzed samples of soil and the above ground part of grasses. It was 

found that the sludge dose had a significant effect on the manganese content in the soil 

in the experiment in Piastowska Street. In the experiment in Popiełuszki Street the dose 

of sewage sludge had a significant impact on the content of zinc and copper in the 

studied mixtures of grasses and in Raginisa Street – on the contents of zinc, copper and 

manganese. A significant impact of sewage sludge on chlorophyll b content in plants 

was found in all experiments. 

The analysis of correlations for the results obtained from Hetmańska Street revealed 

strong positive correlations between the content of Zn and Mn in the soil and the 

content of chlorophyll a in plants (r = 0.84 and r = 0.83, respectively) and strong 

negative correlations between the content of Zn in the soil and the content of 

chlorophyll b in lawn grasses collected in June and August (r = -0.81 and r = -0.85, 

respectively). Strong correlations between the concentration of zinc and the content of 

chlorophyll b in grass samples collected in Hetmańska Street, Piastowska Street and 

Popiełuszki Street (r = 0.85, r = 0.86 and r = 0.98, respectively) and the Cu content in 

plants and chlorophyll b for plants collected in Hetmańska Street (r = 0.97), Piastowska 

Street (r = 0.86), Popiełuszki Street (r = 0.90 ) and Raginisa Street (r = 0.82). 

The study found weak relationship between chlorophyll a and b. Taking into 

account the date of the harvest, it was observed that the lowest ratio of chlorophyll a to 

b occurred in June and August, while in the grass samples collected in October much 

higher ratio between chlorophyll a to b was observed in most cases. 

 

Keywords: chlorophyll, grasses, magnesium, micronutrients, sewage sludge 
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Celem badań było określenie następczego wpływu melioracyjnych dawek popiołów 

z węgla kamiennego na zawartość makroelementów w glebie, w warunkach aplikacji do 

gleby różnej substancji organicznej - obornika, słomy i kory drzewnej. W badaniach 

wykorzystano doświadczenie polowe założone jesienią 1984 roku metodą losowanych 

podbloków w gminie Lelis w powiecie ostrołęckim na glebie kompleksu żytniego 

słabego. W doświadczeniu stosowano wzrastające dawki popiołów: 0, 100, 200, 400, 

600 i  800 t·ha
-1

. W celu zmniejszenia wpływu popiołów do gleby zaaplikowano różne 

substancje organiczne w ilości odpowiadającej 10 t s.m.·ha
-1

. Badania prowadzono w 4 

seriach: bez substancji i z aplikacją obornika, słomy owsianej i kory drzewnej. Popioły 

z węgla kamiennego i substancje organiczne wprowadzono do gleby jednorazowo 

jesienią 1984 roku - w czasie zakładania doświadczenia. Popioły pobrano bezpośrednio 

z elektrofiltrów Zespołu Elektrowni „Ostrołęka”. Popioły zawierały: 7,1 g Mg, 2,9 g K, 

1,7 g P i 15 g Ca·kg
-1

 s.m., a także mikroelementy z dominacją: żelaza (27,9 g·kg
-1

), 

manganu (496 mg·kg
-1

) i chromu (144 mg·kg
-1

 s.m.). Kora drzewna pochodziła z 

Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Ostrołęce. Nawożenie mineralne 

NPK i wykonane zabiegi agrotechniczne były jednakowe we wszystkich obiektach 

doświadczalnych. W pierwszych sześciu latach badań w doświadczeniu uprawiano 

typowe rośliny rolnicze, a następnie przez kolejne lata użytkowano je, jako trwały 

użytek zielony. Po 19 latach od momentu rozpoczęcia badań, w celu określenia 

następczego oddziaływania popiołów na wybrane właściwości gleby, pobrano próbki ze 

wszystkich obiektów i z 4 poziomów profilu glebowego: 0-25, 26-50, 51-75 i 76-100 

cm. 

Wzrastające dawki popiołów wywołały zwiększenie ogólnej zawartości wszystkich 

makroelementów w glebie. Wielkość tego wzrostu była uzależniona od poziomu 

glebowego. Był on największy w wierzchniej warstwie gleby. W tym poziomie 

glebowym był on szczególnie duży w przypadku sodu, a następnie malał w 

następującym szeregu: wapń, magnez, siarka, potas, glin i fosfor. W przypadku średniej 

zawartości ze wszystkich poziomów można zaobserwować analogiczne tendencje, przy 

czym zmiany te były znacznie mniejsze, zwłaszcza w przypadku sodu. Zawartość 

makroelementów w głębszych warstwach gleby była zdecydowanie niższa niż w 

poziomie 0-25 cm. Należy jednak podkreślić, że stopniowe zmniejszenie zawartości 

wraz ze wzrostem głębokości gleby obserwowano tylko w przypadku magnezu, siarki i 

glinu. Najniższą zawartość fosforu i wapnia wykazano w poziomie 51-75 cm, a potasu 

w warstwie 26-50 cm. Największe różnice między poziomem 0-25 i 76-100 cm 

odnotowano w zawartości sodu i siarki, a najmniejsze zróżnicowanie zawartości między 

badanymi poziomami wystąpiły w przypadku potasu. Zaaplikowane do gleby 

substancje w celu ograniczenia wpływu popiołów ze spalaniu węgla kamiennego nie 

działały istotnie na zawartość makroelementów w glebie po 19 latach od zastosowania. 
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Ojcowski Park Narodowy jest uznawany za jeden z najbardziej zanieczyszczonych 

parków narodowych w Polsce. Powodem wysokiej koncentracji zanieczyszczeń na 

obszarze OPN jest położenie w sąsiedztwie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej 

i krakowskiej, jak również specyficzne warunki mikroklimatyczne związane z rzeźbą 

terenu. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu kierunku pedogenezy 

na zawartość siarki siarczanowej w glebach Ojcowskiego Parku narodowego. 

W celu oznaczenia zawartości siarki siarczanowej został pobrany materiał glebowy 

z poszczególnych poziomów genetycznych 23 profilów zlokalizowanych na terenie 

Ojcowskiego Parku Narodowego. Badane gleby reprezentowały główne jednostki 

pokrywy glebowej Ojcowskiego Parku Narodowego: rędziny brunatne, gleby płowe 

i gleby płowe zaciekowe. Rędziny zostały wytworzone z wapieni jurajskich, a gleby 

płowe i płowe zaciekowe powstały z lessów zalegających na wapieniach. Profile 

glebowe znajdowały się wyłącznie na terenach zalesionych. 

Siarkę siarczanową oznaczono techniką ICP-AES po jej wcześniejszym 

wyekstrahowaniu z gleby roztworem HCl o stężeniu 0,3 mol·dm
-3

 z dodatkiem węgla 

aktywowanego. 

Badane gleby charakteryzowały się dużą zmiennością zawartości siarki 

siarczanowej w obrębie profilu. Największe jej ilości zawierały powierzchniowe 

poziomy organiczne Ol (rędziny 104,2-248,0 mg S-SO4·kg
-1

, gleby płowe 101,0-232,0 

mg·kg
-1

). W poziomach próchnicznych A zawartości siarki były wyraźnie niższe 

(rędziny 14,1-91,4 mg·kg
-1

, gleby płowe 16,5-35,5 mg·kg
-1

) i zbliżone do wartości 

w poziomach spągowych analizowanych profilów (rędziny 12,5-26,9 mg·kg
-1

, gleby 

płowe 9,1-67,5 mg·kg
-1

). Dodatkowo, zawartość analizowanej formy siarki w glebach 

płowych była mało zróżnicowana pomiędzy poziomami eluwialnymi (Et, 15,9-47,3 

mg·kg
-1

) a iluwialnymi (Bt, 12,3-49,8 mg·kg
-1

). 

W badanych glebach nie stwierdzono wyraźnego wpływu kierunku pedogenezy i ich 

rozwoju na zawartość siarki siarczanowej. Spowodowane to było najprawdopodobniej 

dużą zmiennością rzeźby i zróżnicowaniem badanych profilów w obrębie danego typu. 

Ponadto wydaje się zasadne stwierdzenie, że zawartość analizowanego składnika 

najbardziej była determinowana specyfiką ukształtowania terenu i położeniem 

geograficznym badanych gleb. 



75 

 
Spis treści / Contents 

 Autor/zy i tytuł / Author/s and title strona / 
page 

1.  Jacek Antonkiewicz - OCENA PRZYDATNOŚCI ODMIAN KAPUSTY GŁOWIASTEJ DO 
FITOEKSTRAKCJI METALI Z GLEB ZANIECZYSZCZONYCH CHEMICZNIE 

3 

2.  Monika Arasimowicz, Barbara Wiśniowska-Kielian, Marcin Niemiec - SPRAWNOŚĆ SYSTEMU 
ANTYOKSYDACYJNEGO ROŚLIN SZPINAKU W WARUNKACH GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ 
NIKLEM. Cz. I. ZWIĄZKI O CHARAKTERZE ANTYOKSYDACYJNYM / THE ANTIOXIDANT SYSTEM 
ACTIVITY IN SPINACH PLANTS GROWN UNDER CONDITION OF SOIL CONTAMINATED WITH 
NICKEL. Part I. ANTIOXIDANT COMPOUNDS 

4 

3.  Monika Arasimowicz, Barbara Wiśniowska-Kielian, Marcin Niemiec - ZAWARTOŚĆ ZREDUKOWANEJ 
FORMY GLUTATIONU JAKO BIOMARKER STRESU OKSYDACYJNEGO W ROŚLINACH SZPINAKU 
PODDANYCH DZIAŁANIU DOGLEBOWYCH DAWEK CYNKU / THE CONTENT OF THE REDUCED 
FORM OF GLUTATHIONE AS A BIOMARKER OF OXIDATIVE STRESS IN SPINACH PLANTS GROWN 
IN SOIL CONTAMINATED WITH ZINC 

5 

4.  Agnieszka Baran, Anna Kołton - WPŁYW DODATKU Z OSADU DENNEGO DO GLEBY NA WYBRANE 
PARAMETRY FOTOSYNTEZY U KUKURYDZY I BOBIKU / EFFECT OF BOTTOM SEDIMENT 
SUPPLEMENT TO SOIL ON SELECTED PARAMETERS OF PHOTOSYNTHESIS IN MAIZE AND FIELD 
BEAN 

6 

5.  Agnieszka Baran, Marek Tarnawski, Czesława Jasiewicz - OCENA EKOTOKSYCZNOŚCI OSADÓW 
DENNYCH ZBIORNIKA RZESZÓW / ASSESSING THE ECOTOXICITY OF THE BOTTOM SEDIMENTS 
FROM THE RZESZÓW RESERVOIR 

7 

6.  Agnieszka Baran, Jerzy Wieczorek -  USE OF CHEMICAL, GEOCHEMICAL AND ECOTOXICITY 
INDICES FOR EVALUATION OF HEAVY METALS CONTENT IN SOILS 

8 

7.  Romualda Bejger, Małgorzata Włodarczyk, Marta Waszak, Lilla Mielnik, Paweł Nicia - ADSORPCJA 
PENDIMETALINY NA TORFACH I OSADACH DENNYCH JEZIOR / THE ADSORPTION OF 
PENDIMETALIN BY PEATS AND BOTTOM SEDIMENTS OF LAKES 

9 

8.  Katarzyna Borowska, Karolina Kozik, Marlena Grabowska - SEZONOWE ZMIANY 
FITOPRZYSWAJALNYCH FRAKCJI SELENU I AKTYWNOŚCI WYBRANYCH OKSYDOREDUKTAZ W 
GLEBIE W WARUNKACH NAWOŻENIA OBORNIKIEM I AZOTEM / SEASONAL CHANGES OF 
PHYTOAVAILABLE FRACTIONS OF SELENIUM AND SELECTED OXIDOREDUCTASES IN SOIL 
UNDER MANURE AND MINERAL NITROGEN FERTILIZATION 

11 

9.  Dariusz Boruszko - IMPACT LOW-COST PROCESSING METHODS ON THE CONTENTS OF 
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH’S) IN SEWAGE SLUDGE / WPŁYW 
NISKONAKŁADOWYCH METOD PRZETWARZANIA NA ZAWARTOŚĆ WWA W OSADACH 
ŚCIEKOWYCH 

12 

10.  Tomasz Czech, Marcin Czora, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek - PRZEMIESZCZANIE SIĘ Cr W 
UKŁADZIE GLEBA-ROŚLINA W TERENIE W ROŻNYM STOPNIU ZANIECZYSZCZONYM METALAMI 
CIĘŻKIMI 

13 

11.  Tomasz Czech, Florian Gambuś, Krzysztof Gondek, Olga Gorczyca, Michał Kopeć, Katarzyna Urbańska, 
Jerzy Wieczorek - ROZPUSZCZALNOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH NAWOŻONYCH 
KOMPOSTAMI Z DODATKIEM TWORZYW POLIMEROWYCH 

14 

12.  Tomasz Czech, Florian Gambuś, Katarzyna Urbańska, Jerzy Wieczorek - POBIERANIE CYNKU Z GLEB 
W RÓŻNYM CZASIE ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI 

15 

13.  Jacek Czekała, Wanda Janeczkowska - ZMIANY ILOŚCIOWE CYNKU, MANGANU, MIEDZI I ŻELAZA W 
KORZE SOSNOWEJ KOMPOSTOWANEJ Z MASĄ ROŚLINNĄ / QUANTITATIVE CHANGES OF ZINC, 
MANGANESE, COPPER AND IRON IN PINE BARK COMPOSTED WITH MASS PLANT 

16 

14.  Marcin Czora, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek, Tomasz Czech - ZAWARTOŚĆ PLATYNY W GLEBIE I 
ROŚLINACH WZDŁUŻ DROGI KRAKÓW-KATOWICE W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI OD JEZDNI - 
BADANIA PILOTAŻOWE / THE PLATINUM CONTENT IN THE SOIL AND PLANTS ALONG THE ROAD 
KRAKOW-KATOWICE DEPENDING ON THE DISTANCE FROM THE ROAD – A PILOT STUDY 

17 

15.  Bożena Dębska, Magdalena Banach-Szott, Ewa Rosa - ZANIECZYSZCZENIA GLEB WWA JAKO 
CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA WŁAŚCIWOŚCI KWASÓW HUMINOWYCH / SOIL POLLUTION OF THE 
SELECTED PAHS AS A FACTOR AFFECTING THE PROPERTIES OF HUMIC ACIDS 

18 

16.  Tadeusz Filipek, Aleksandra Badora and Karolina Falkowska - AKUMULACJA AZOTU OGÓŁEM I 
AZOTANOWEGO W IGŁACH SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) W ZALEŻNOŚCI OD 
ODLEGŁOŚCI OD ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. I ZAWARTOŚCI Nmin. W GLEBIE 

19 



76 

17.  Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak - ZAWARTOŚĆ OŁOWIU W KUKURYDZY I GLEBIE NAWOŻONEJ 
MATERIAŁAMI ORGANICZNYMI POCHODZENIA ODPADOWEGO / CONTENT OF LEAD IN MAIZE 
AND SOIL FERTILIZED WITH ORGANIC MATERIALS DERIVED FROM WASTE 

20 

18.  Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek, Tomasz Czech, Aleksandra Gorczyca, Iwona Spałek, Katarzyna 
Urbańska, Jacek Babula, Krzysztof Gondek, Michał Kopeć - PLONOTWÓRCZY EFEKT STOSOWANIA 
KOMPOSTÓW Z UDZIAŁEM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WZBOGACONYCH 
BIOKOMPONENTEM / YIELDING EFFECT OF APPLYING COMPOST CONTAINING POLYMERIC 
MATERIALS ENRICHED IN BIOCOMPONENTS 

22 

19.  Katarzyna Gleń, Elżbieta Boligłowa - ODDZIAŁYWANIE NAWOZU MANGANOWEGO NA GRZYBY 
PATOGENICZNE IZOLOWANE Z ZIARNIAKÓW JĘCZMIENIA 

23 

20.  Katarzyna Gleń, Krzysztof Gondek - WPŁYW OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA AKTYWNOŚĆ 
BIOLOGICZNĄ WYBRANYCH GRZYBÓW CHOROBOTWÓRCZYCH ROŚLIN 

24 

21.  Krzysztof Gondek, Małgorzata Koncewicz-Baran, Monika Mierzwa - ZAWARTOŚĆ KADMU, OŁOWIU I 
NIKLU ORAZ AZOTANÓW(V) W ZIARNIE PSZENICY JAREJ PO NAWOŻENIU KOMPOSTEM Z 
ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH / CONTENT OF CADMIUM, LEAD AND NICKEL AND NITRATES 
IN SPRING WHEAT GRAIN AFTER FERTILIZATION WITH COMPOST MADE OF BIODEGRADABLE 
WASTE 

25 

22.  Krzysztof Gondek, Michał Kopeć, Tomasz Głąb - ZAWARTOŚĆ MIKROELEMENTÓW W ZIARNIE 
PSZENICY JAREJ PO NAWOŻENIU OSADAMI ŚCIEKOWYMI / CONTENTS OF MICROELEMENTS IN 
SPRING WHEAT GRAIN AFTER FERTILIZATION WITH SEWAGE SLUDGE 

26 

23.  Anna Iżewska, Czesław Wołoszyk - ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W ROŚLINACH I GLEBIE PO 
DWÓCH LATACH STOSOWANIA POPIOŁU ZE SPALANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

27 

24.  Agnieszka Józefowska, Anna Miechówka, Michał Gąsiorek, Paweł Zadrożny - ZAWARTOŚĆ CYNKU, 
OŁOWIU I KADMU W RÓŻNIE UŻYTKOWANYCH GLEBACH POGÓRZA ŚLĄSKIEGO I 
CIĘŻKOWICKIEGO / CONTENT OF ZINC, LEAD AND CADMIUM IN DIFFERENTLY USED SOILS OF 
ŚLĄSKIE AND CIĘŻKOWICKIE FOOTHILLS 

28 

25.  Piotr Kacorzyk, Agnieszka Baran, Wojciech Szewczyk, Mirosław Kasperczyk ZAWARTOŚĆ 
NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W WODACH ODCIEKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD 
ODLEGŁOŚCI KOSZARU OWCZEGO 

29 

26.  Mateusz Kaczmarski, Czesława Jasiewicz, Dorota Nowak - WPŁYW OSADÓW DENNYCH NA 
PRZYSWAJALNOŚĆ MIKROELEMENTÓW W GLEBIE LEKKIEJ 

30 

27.  Mateusz Kaczmarski, Mirosław Kasperczyk - ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW(V) W WODZIE 
LIZYMETRYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD OKRYWY ROŚLINNEJ GLEBY 

31 

28.  Dorota Kalembasa, Beata Kuziemska, Stanisław Kalembasa - WPŁYW WAPNOWANIA I ODPADOWYCH 
MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH NA AKTYWNOŚĆ UREAZY I DEHYDROGENAZ W GLEBIE 
ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM 

32 

29.  Dorota Kalembasa, Elżbieta Malinowska - OCENA PRZYDATNOŚCI OSADU ŚCIEKOWEGO W 
UPRAWIE WIERZBY KRZEWIASTEJ NA PODSTAWIE ZAWARTOŚCI Zn, Ni i Cr W PĘDACH I 
LIŚCIACH / SUITABILITY ASSESSMENT OF SEWAGE SLUDGE IN THE CULTIVATION OF WILLOW 
ON THE BASIS OF Zn, Ni AND Cr CONTENT IN SHOOTS AND LEAVES 

33 

30.  Mirosław Kasperczyk, Piotr Kacorzyk, Wojciech Szewczyk - ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW(V) W WODZIE 
PRZESIĄKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU NAWOŻENIA ŁĄKI GÓRSKIEJ 

34 

31.  Paweł Kaszycki, Paulina Supel, Przemysław Petryszak - OPTIMIZATION OF XENOBIOTICS 
DEGRADATION BIOPROCESS IN WASTE OIL-WATER EMULSIONS GENERATED BY METAL-
PROCESSING INDUSTRY / OPTYMALIZACJA BIOPROCESU DEGRADACJI KSENOBIOTYKÓW W 
ODPADOWYCH EMULSJACH OLEJOWYCH, POCHODZĄCYCH Z PRZEMYSŁU OBRÓBKI METALI 

35 

32.  Małgorzata Koncewicz-Baran, Krzysztof Gondek, Jerzy Korol - WPŁYW STOSOWANIA OSADU 
ŚCIEKOWEGO PRZEKSZTAŁCONEGO BIOLOGICZNIE I TERMICZNIE NA ZAWARTOŚĆ MANGANU 
W ROŚLINACH I W GLEBIE / INFLUENCE OF BIOLOGICAL AND THERMAL CONVERTED SEWAGE 
SLUDGE APPLICATION ON MANGANESE CONTENT IN PLANTS AND SOIL 

37 

33.  Michał Kopeć, Krzysztof Gondek, Kalina Orłowska - OCENA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ GLEBY W 
WARUNKACH DŁUGOTRWAŁEGO ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA (CZARNY POTOK) / 
ASSESSMENT OF SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY UNDER CONDITIONS OF LONG-TERM VARYING 
FERTILISATION (CZARNY POTOK) 

38 

34.  Peter Kováčik, Martin Jančich, Joanna Korczyk-Szabó, Mária Kmeťová - THE IMPACT OF PIG MANURE 
AND SPRUCE SAWDUST ON THE NUTRIENTS CONTENT IN SOIL AND SUGAR BEET YIELD / 
WPŁYW OBORNIKA TRZODY CHLEWNEJ I TROCIN ŚWIERKOWYCH NA SKŁADNIKI ODŻYWCZE W 
GLEBIE I NA UPRAWĘ BURAKÓW CUKROWYCH 

39 

35.  Natalya S. Kuz′minova - THE SCALE RESORPTION OF HIGH BODY PICKAREL FROM BAYS WITH 40 



77 

DIFFERENT LEVEL OF ANTHROPOGENIC IMPACT 

36.  Andrzej Lepiarczyk, Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak - PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ CYNKU W 
NASIONACH RZEPAKU NAWOŻONEGO AZOTEM I SIARKĄ / YIELDING AND CONTENT OF ZINC IN 
RAPE SEEDS FERTILIZED WITH NITROGEN AND SULPHUR 

41 

37.  Barbara Leśniewska, Katarzyna Kisielewska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Józefa Wiater - 
ZASTOSOWANIE EKSTRAKCJI SEKWENCYJNEJ WSPOMAGANEJ ULTRADŹWIĘKAMI DO 
FRAKCJONOWANIA CYNKU W GLEBACH / APPLICATION OF ULTRASOUND ASSISTED 
SEQUENTIAL EXTRACTION FOR FRACTIONATION OF ZINC IN SOIL 

42 

38.  Łozowicka Bożena, Wołejko Elżbieta - THE OCCURRENCE OF PESTICIDES IN BERRY FRUITS FROM 
ECOLOGICAL AND CONVENTIONAL CROPS / WYSTĘPOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W 
OWOCACH JAGODOWYCH Z UPRAW KONWENCJONALNYCH I EKOLOGICZNYCH 

43 

39.  Monika Mierzwa, Krzysztof Gondek, Michał Kopeć - OCENA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH 
PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W ROŚLINIE I GLEBIE PO APLIKACJI PAPIERU GAZETOWEGO / 
CONTENT RATING OF CHOSEN TRACE ELEMENTS IN THE PLANT AND THE SOIL AFTER THE 
APPLICATION OF THE NEWSPAPER WASTE 

44 

40.  Jolanta Molas, Anna Furmańczuk - ZMIANY ZAWARTOŚCI AZOTANÓW(V) W LIŚCIACH KAPUSTY 
POD WPŁYWEM NADMIARU CYNKU I MIEDZI W PODŁOŻU / THE CHANGES OF NITRATE(V) 
CONTENT IN CABBAGE LEAVES CAUSED BY EXCESS OF ZINC AND COPPER  IN THE SUBSTRATE 

45 

41.  Janusz R. Mroczek, Joanna Kostecka - WPŁYW EKSTRAKTU SAPONINOWEGO NA 
WERMIKOMPOSTOWANIE WYBRANYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH 

46 

42.  Ludmila Musilová, Tomáš Lošák, Jaroslav Hlušek, Miroslav Jůzl, Petr Elzner, Tereza Zlámalová, Monika 
Vítězová - THE EFFECT OF FERTILISATION WITH UREA AND UREA WITH UREASE INHIBITOR ON 
YIELDS AND CONTENT OF NITROGEN AND CADMIUM IN POTATOES 

47 

43.  Paweł Nicia, Paweł Zadrożny, Romualda Berger, Tomasz Lamorski - WPŁYW MELIORACJI 
ODWADNIAJĄCYCH NA WŁAŚCIWOŚCI GLEB, WÓD ORAZ SKŁAD GATUNKOWY ROŚLINNOŚCI 
ZDEGRADOWANEJ OLSZYNY GÓRSKIEJ NA PRZYKŁADZIE MŁAKI POD MARKOWYMI 
RÓWIENKAMI W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM / EFFECT OF IRRIGATION DRAINAGE ON 
THE PROPERTIES OF SOIL, WATER AND VEGETATION SPECIES COMPOSITION OF DEGRADED 
MOUNTAIN ALDER MARSHES ON THE EXAMPLE OF THE MARKOWE RÓWIENKAMI IN 
BABIOGÓRSKI NATIONAL PARK 

48 

44.  Marcin Niemiec - MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NAWOZÓW WOLNODZIAŁAJĄCYCH W 
INTEGROWANEJ UPRAWIE KAPUSTY PEKIŃSKIEJ 

49 

45.  Marcin Niemiec, Barbara Wiśniowska-Kielian, Monika Arasimowicz - OCENA POZIOMU 
ZANIECZYSZCZENIA KADMEM EKOSYSTEMU RZECZNEGO Z WYKORZYSTANIEM METOD 
BIOINDYKACYJNYCH 

50 

46.  Marcin Niemiec, Barbara Wiśniowska-Kielian, Monika Arasimowicz - ZAWARTOŚĆ MIEDZI W 
ABIOTYCZNYCH I BIOTYCZNYCH ELEMENTACH EKOSYSTEMU RZEKI DUNAJEC W JEJ 
ŚRODKOWYM BIEGU 

51 

47.  Marcin Niemiec, Barbara Wiśniowska-Kielian, Monika Arasimowicz, Natalya Kuz′minova - OCENA 
ZANIECZYSZCZENIA MIEDZIĄ I KADMEM EKOSYSTEMU MORZA CZARNEGO W WYBRANYCH 
ZATOKACH W OKOLICACH SEWASTOPOLA 

52 

48.  Marcin Niemiec, Barbara Wiśniowska-Kielian, Monika Arasimowicz, Natalya Kuz′minova - ZAWARTOŚĆ 
CYNKU I OŁOWIU W WODZIE I GLONACH Z RODZIN Cystozeira I Sargassum W WYBRANYCH 
ZATOKACH MORZA CZARNEGO W OKOLICACH SEWASTOPOLA 

53 

49.  Kalina Orłowska, Monika Mierzwa, Michał Kopeć - WPŁYW WYPAŁU WĘGLA DRZEWNEGO W 
WARUNKACH POLOWYCH NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU / 
INFLUENCE OF CHARCOAL CALCINATION PROCESS IN FIELD CONDITIONS ON CONTENT OF 
HEAVY METALS IN THE IMMEDIATE ENVIRONMENT 

54 

50.  Przemysław Petryszak, Paulina Supel, Paweł Kaszycki - BIOSTIMULATION OF AUTO- AND 
ALLOCHTHONOUS MICROFLORA AND ANALYSIS OF BACTERIAL POPULATION DYNAMICS UPON 
BIOREMEDIATION OF WASTE OIL-WATER EMULSIONS FROM METAL-PROCESSING INDUSTRY / 
BIOSTYMULACJA MIKROFLORY AUTO- I ALOCHTONICZNEJ ORAZ ANALIZA DYNAMIKI POPULACJI 
BAKTERYJNEJ PODCZAS BIOREMEDIACJI ODPADOWYCH EMULSJI OLEJOWYCH, 
POCHODZĄCYCH Z PRZEMYSŁU OBRÓBKI METALI 

55 

51.  Aldona Płaczek, Barbara Patorczyk-Pytlik - WPŁYW FORMY I DAWKI SELENU NA PLONOWANIE ORAZ 
ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W KUKURYDZY / EFFECT OF FORM AND DOSE OF SELENIUM 
ON YIELD AND CONTENTS OF MACRONUTRIENTS IN MAIZE 

57 

52.  Antoni Rogóż, Monika Tabak, Barbara Wiśniowska-Kielian - ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW 
ŚLADOWYCH W WYBRANYCH WARZYWACH KORZENIOWYCH NA TLE ICH ZAWARTOŚCI W 

58 



78 

GLEBIE. Cz. IV. ZAWARTOŚĆ LITU W WARZYWACH 

53.  Antoni Rogóż, Barbara Wiśniowska-Kielian, Monika Tabak - OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA 
GLEB ORAZ WARZYW KORZENIOWYCH PIERWIASTKAMI ŚLADOWYMI / ASSESSMENT OF SOIL 
AND ROOT VEGETABLES POLLUTION DEGREE BY TRACE ELEMENTS 

59 

54.  Elżbieta Skorbiłowicz - MAKROFITY JAKO WSKAŹNIKI BIOAKUMULACJI METALI CIĘŻKICH W 
GÓRNEJ NARWI / MACROPHYTES AS INDICATORS OF HEAVY METALS BIO-ACCUMULATION IN 
UPPER NAREW RIVER 

60 

55.  Mirosław Skorbiłowicz - FOSFOR W OSADACH DENNYCH RZEK Z OBSZARU ZLEWNI GÓRNEJ 
NARWI / PHOSPHORUS IN SEDIMENTS OF RIVERS CATCHMENT AREA OF UPPER NAREW 

61 

56.  Małgorzata Śliwka - OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA SPÓJNEGO NA ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA 
NIEKORZYSTNE WARUNKI ŚRODOWISKOWE / ASSESS THE IMPACT OF COHERENT LIGHT ON 
PLANT RESISTANCE TO UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL FACTORS 

62 

57.  Katarzyna Sutkowska, Tomasz Czech, Lesław Teper, Tomasz Krzykawski - TRACE ELEMENTS SOIL 
CONTAMINATION BY HISTORICAL Zn SMELTING IN JAWORZNO, SOUTHERN POLAND / 
ZANIECZYSZCZNIE GLEBY PIERWIASTKAMI ŚLADOWYMI ZWIĄZANYMI Z HISTORYCZNYM 
HUTNICTWEM Zn W JAWORZNIE, POŁUDNIOWA POLSKA 

63 

58.  Monika Tabak, Olga Gorczyca - ZAWARTOŚĆ NIKLU W KUKURYDZY I GLEBIE NAWOŻONEJ 
MATERIAŁAMI ORGANICZNYMI POCHODZENIA ODPADOWEGO / CONTENT OF NICKEL IN MAIZE 
AND SOIL FERTILIZED WITH ORGANIC MATERIALS DERIVED FROM WASTE 

64 

59.  Mikołaj Troczyński, Joanna Troczyńska - DEGRADACJA I IMMOBILIZACJA 
DODECYLOBENZENOSULFONIANU (DBS) I SIARCZANU DODECYLU (SDS) W OSADACH 
ŚCIEKOWYCH STABILIZOWANYCH TLENKIEM WAPNIA 

66 

60.  Józefa Wiater, Wojciech Dąbrowski - MOBILNOŚĆ METALI CIĘŻKICH W OSADACH MLECZARSKICH 
PRZEZNACZONYCH DO NAWOŻENIA GLEB / HEAVY METALS MOBILITY IN DAIRY SEWAGE 
SLUDGE APPLIED FOR SOIL FERTILIZING 

67 

61.  Józefa Wiater, Adam Łukowski - ZAWARTOŚĆ CAŁKOWITA NIKLU I JEGO FRAKCJI W WYBRANYCH 
GLEBACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

68 

62.  Józefa Wiater, Adam Łukowski - BIOALUMULACJA CYNKU W WYBRANYCH ROŚLINACH 
UPRAWNYCH / BIOACCUMULATION OF ZINC IN SELECTED CULTIVATED PLANTS 

69 

63.  Jadwiga Wierzbowska, Stanisław Sienkiewicz, Paweł Sternik, Marta K. Busse - WYKORZYSTANIE 
POPIOŁÓW ZE SPALANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO NAWOŻENIA ŚLAZOWCA 
PENSYLWAŃSKIEGO / THE USE OF ASH FROM THE COMBUSTION MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE 
IN VIRGINIA MALLOW FERTILIZATION 

70 

64.  Barbara Wiśniowska-Kielian, Marcin Niemiec, Monika Arasimowicz - ZAWARTOŚĆ WWA W OSADACH 
ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH USYTUOWANYCH WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ Nr 4 / PAHs 
CONTENT IN SEDIMENT TAKEN FROM RETENTION RESERVOIRS LOCATED ALONG THE 
NATIONAL ROAD No. 4 

71 

65.  Elżbieta Wołejko, Urszula Wydro, Andrzej Butarewicz, Tadeusz Łoboda - INFLUENCE OF SEWAGE 
SLUDGE ON THE CONTENT OF SELECTED NUTRIENTS AND CHLOROPHYLL a AND b IN LAWN 
GRASS MIXTURES / WPŁYW OSADU ŚCIEKOWEGO NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH METALI ORAZ 
CHLOROFILU a I b W MIESZANKACH TRAW GAZONOWYCH 

72 

66.  Mirosław Wyszkowski, Arkadiusz Chełstowski, Zdzisław Ciećko, Radosław Szostek - DZIAŁANIE 
NASTĘPCZE POPIOŁÓW Z WĘGLA KAMIENNEGO NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W 
GLEBIE / CONSECUTIVE EFFECT OF PIT-COAL ASHES ON CONTENT OF SOME 
MACROELEMENTS IN SOIL 

73 

67.  Paweł Zadrożny, Ryszard Mazurek - SIARKA W GLEBACH LEŚNYCH OJCOWSKIEGO PARKU 
NARODOWEGO / SULPHUR IN THE FOREST SOILS ON THE OJCOW NATIONAL PARK 

74 

 


