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Wybrane metody geochemiczne
w badaniach œrodowiska
Selected geochemical methods in environmental studies
Abstract: One of the effects of human activity is the modification of chemical composition of various
genesis sediments (constituting specific geoarchives). The application of geochemical methods in
environmental studies relies either on revealing the compounds presence not appearing in natural
conditions or detecting their exceeding concentration against geochemical background. The analyses
of vertical differentiation of anthropogenic contamination (heavy metals, phosphorus, 137Cs) has
allowed the determination of chronology of analyzed sediments creation as well as detection of
phases of environment changes caused by human activity.
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Wprowadzenie
Jednym ze skutków dzia³alnoœci cz³owieka jest modyfikacja sk³adu chemicznego komponentów œrodowiska. Pierwsze zmiany w³aœciwoœci powietrza,
wód czy gleb, bêd¹ce efektem antropopresji, rozpoczê³y siê wraz z pojawieniem siê osiad³ych spo³eczeñstw rolniczych neolitu. Mia³y one jednak charakter punktowy, a po ustaniu wp³ywu cz³owieka, œrodowisko w stosunkowo
krótkim okresie czasu powraca³o do stanu naturalnego. Dopiero rewolucja
przemys³owa XVIII w. rozpoczê³a etap zmian nieodwracalnych, czêsto o charakterze globalnym. Efektem dzia³alnoœci cz³owieka jest wytworzenie siê nowych dróg migracji pierwiastków. Zosta³y uruchomione pierwiastki, które
w warunkach naturalnych nie by³y w obiegu (Pb, Zn, Cd); znacz¹cemu przyspieszenie uleg³ równie¿ obieg pierwiastków.
Wykorzystanie cech geochemicznych w badaniach wp³ywu cz³owieka na
œrodowisko polega na wykrywaniu obecnoœci zwi¹zków niewystêpuj¹cych
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w warunkach naturalnych (na przyk³ad sztuczne izotopy) lub stwierdzaniu
koncentracji wielokrotnie przekraczaj¹cych t³o geochemiczne. Opisywane
analizy umo¿liwiaj¹ ocenê natê¿enia antropopresji, jej zró¿nicowania przestrzennego i czasowego. Najbardziej drastyczne zmiany geochemiczne
zwi¹zane s¹ z dzia³alnoœci¹ przemys³ow¹ i transportow¹ oraz osadnictwem.
Zmiany cech powietrza, wód, gleb powodowane s¹ równie¿ przez rolnictwo –
ga³¹Ÿ gospodarki o najwiêkszym zasiêgu przestrzennym.
Wykorzystanie znaczników i elementów wskaŸnikowych umo¿liwia przejœcie od charakterystyk jakoœciowych do precyzyjnego ujêcia iloœciowego. Pomimo wielkiej z³o¿onoœci systemów przyrodniczych niezbêdne jest d¹¿enie
do podejmowania prób takiego w³aœnie opisu analizowanych zjawisk. Interdyscyplinarne badania prowadzone przez przedstawicieli nauk o ziemi metodami geochemicznymi, w wielu przypadkach umo¿liwiaj¹ uzyskanie prawid³owoœci trudnych do otrzymania w inny sposób.
Badania geochemiczne mog¹ mieæ dwojaki charakter. Podejœcie prostsze
polega na przestrzennej i czasowej ocenie zró¿nicowania zawartoœci mikroi makroelementów, których koncentracje przekraczaj¹ce naturalne t³o traktowane s¹ jako zanieczyszczenia. Poznanie wielkoœci ska¿enia jest tu celem
samym w sobie. Umo¿liwia to ocenê aktualnego stopnia degradacji œrodowiska. W drugim przypadku otrzymane wielkoœci koncentracji pierwiastków podlegaj¹ dalszej interpretacji, opieraj¹cej siê na za³o¿eniu wystêpowania okreœlonego zwi¹zku pomiêdzy specyficzn¹ form¹ dzia³alnoœci
cz³owieka a koncentracj¹ elementów wskaŸnikowych w osadach, glebie,
wodach, powietrzu.
W pracy przedstawiono charakterystykê wykorzystania wybranych metod
geochemicznych w badaniach œrodowiska oraz przyk³adowe wyniki studiów
prowadzonych przez autorów opracowania. Zapis trwaj¹cej przez setki i tysi¹ce lat dzia³alnoœci cz³owieka w œrodowisku przyrodniczym znajduje swoje
odzwierciedlenie przede wszystkim w osadach mineralnych i organicznych.
Geochemiczna analiza osadów – swoistych geo-archiwów – umo¿liwia odtwarzanie zasiêgu, rodzaju i natê¿enie antropopresji na przestrzeni dziejów.
Z kolei badanie przestrzennego zró¿nicowania pierwiastków traktowanych
jako znaczniki umo¿liwia studia nad procesami prowadz¹cymi do ich przemieszczania. W badaniach œrodowiska wykorzystywane s¹ ró¿nego rodzaju
metody, w niniejszej pracy skupiono siê na analizach zawartoœci metali
ciê¿kich w osadach, metodzie fosforanowej oraz metodzie cezowej.
Metoda cezowa
137

Cs jest sztucznym radionuklidem, jego obecnoœæ w œrodowisku jest
zwi¹zana z wybuchami j¹drowymi lub emisjami z reaktorów atomowych (Wise
1980). Po raz pierwszy zosta³ wprowadzony do atmosfery ziemskiej podczas serii potê¿nych próbnych wybuchów atomowych w koñcu 1952 r. Mniej wiêcej
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od roku 1954 zaczêto stwierdzaæ jego wystêpowania w œrodowisku na ca³ym
œwiecie. Lokalnie, du¿e znaczenie odgrywaj¹ awarie w elektrowniach j¹drowych. Cez-137 emituje silne promieniowanie gamma (energia 662 keV) co pozwala na stosunkowo proste i dok³adne pomiary jego koncentracji.
137
Cs jest silnie adsorbowany przez frakcjê koloidaln¹ oraz materiê organiczn¹ i praktycznie nie podlega wymianie (Tamura, Jacobs 1960). Adsorbcja
cezu przez glebê jest bardzo szybka, na co wskazuje gwa³towny spadek jego
koncentracji wraz z g³êbokoœci¹, w niezaburzonych profilach (Che³micki i in.
1995, Froehlich, Walling 1992). Przeprowadzane eksperymenty wskazuj¹
ponadto na jego ograniczon¹ mobilnoœæ w wyniku procesów chemicznych
(Lomenick, Tamura 1965). W zwi¹zku z siln¹ adsorbcj¹ cezu przez kompleks
sorpcyjny, jego mo¿liwoœci przemieszczania w dó³ profilu glebowego s¹ ograniczone (Campbell i in. 1982). Wszystko to sprawia, ¿e g³ównymi czynnikami
powoduj¹cymi redystrybucjê cezu w krajobrazie s¹ procesy fizyczne
zwi¹zane z erozj¹ gleb (procesy stokowe). Opisywana metoda mo¿e byæ
w zwi¹zku z tym stosowana w badaniach geomorfologicznych oraz sedymentologicznych.
Pierwsze próby wykorzystania 137Cs w badaniach procesów erozji gleb
podjêto w po³owie lat 60. XX w. (Rogowski, Tamura 1965). Mia³y one na celu
znalezienie powi¹zañ pomiêdzy erozj¹ gleb a przemieszczaniem siê radionuklidów. Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce kierunki wykorzystania radionuklidu w badaniach œrodowiska (Stach 1991):
– wyznaczanie stref degradacji i akumulacji materia³u na podstawie przestrzennego zró¿nicowania koncentracji cezu w glebie w porównaniu ze skumulowanym falloutem (atmosferyczny opad izotopu),
– okreœlanie bezwzglêdnego tempa erozji gleb przy wykorzystaniu modeli
matematycznych,
– wyznaczanie tempa erozji w oparciu o datowania osadów korelatywnych
w lokalnych bazach sedymentacyjnych i na dnach zbiorników wodnych.
Prowadzone badania wskazuj¹ na wystêpowanie znacz¹cego przestrzennego
zró¿nicowania koncentracji 137Cs w glebach – w skali ma³ych zlewni czy pojedynczych stoków – (Zg³obicki 2002a, 2002b). Spowodowane jest to wp³ywem
opisanych wy¿ej procesów – fizycznego transportu cz¹stek gleby. Jako g³ówne
czynniki wp³ywaj¹ce na wspó³czesne zró¿nicowanie ska¿enia cezem w ma³ej
skali wymieniæ nale¿y ukszta³towanie powierzchni oraz pokrycie terenu.
Przyk³adowo, w Rogalowie aktywnoœæ 137Cs w wierzchniej warstwie gleb
po³o¿onych na stoku wynosi³a 20 Bq/kg na obszarze gruntów ornych i 76 Bq/kg
w glebach leœnych. Sumaryczny ³adunek izotopu zmienia³ siê od 7500 Bq/m2 na
wierzchowinie, do 10620 Bq/m2 w dnie doliny (Zg³obicki 2002a).
Badania nad zró¿nicowaniem sumarycznego ³adunku 137Cs w glebach umo¿liwi³y ocenê dynamiki wspó³czesnych procesów denudacyjnych na obszarach lessowych Polski po³udniowo-wschodniej (Zg³obicki 2002a). Tempo de-
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[cm]

gradacji terenów u¿ytkowanych rolniczo okreœlono na 2 mm/rok (wierzchowiny) do 7,4 mm/rok (stoki o nachyleniu >10o).
Metoda cezowa wykorzystywana jest równie¿ do badañ nad procesami eolicznymi (Gillieson i in. 1996, Harper, Gilkes 1995). Tego typu studia prowadzone by³y przez autorów opracowania na piaszczystych równinach Kotliny
Sandomierskiej (okolice £añcuta). Przy wykorzystaniu odpowiednich modeli,
natê¿enie wspó³czesnej erozji eolicznej w obrêbie badanego obszaru okreœlono na 1,1–1,6 mm/rok (w okresie ostatnich 15 lat) (Zg³obicki, Reszka 2004).
Analiza pionowej koncentracji izotopu w osadach ró¿nej genezy pozwala
wreszcie na ocenê tempa ich sedymentacji. Metoda wykorzystywana jest przede wszystkim do okreœlenia tempa przyrostu aluwiów b¹dŸ osadów w zbiornikach wodnych (Froehlich, Walling 1991, Walling, He 1997). Mo¿liwa jest
równie¿ ocena tempa sedymentacji w innych œrodowiskach, na przyk³ad
w dnach w¹wozów (ryc. 1). Horyzont czasowy dla takiego zastosowania metody cezowej wynosi 50 lat (izotop zacz¹³ byæ wprowadzany do œrodowiska od
po³owy lat 50. XX w.). Najg³êbsza warstwa, w której stwierdza siê wystêpowanie 137Cs odpowiada w³aœnie temu okresowi, a wyraŸny wzrost koncentracji
jest zwi¹zany z awari¹ w Czarnobylu w roku 1986 (ryc. 1). W opisywanym
profilu tempo sedymentacji wynosi oko³o 1 cm/rok.
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Ryc. 1. Pionowe zró¿nicowanie aktywnoœci cezu w profilu Guciów
Fig. 1. Vertical distribution of caesium activity in Guciów profile

Metoda fosforanowa
Fosfor jest pierwiastkiem niezbêdnym do ¿ycia wszystkim organizmom ¿ywym ze wzglêdu na rolê, jak¹ odgrywa w wielu procesach biochemicznych
(Smil 2000). Jest pierwiastkiem jakoœci przyrody nieo¿ywionej i gleb, i stano-
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wi o ich ¿yznoœci. Poza t¹ biologiczn¹ funkcja fosfor odgrywa te¿ znacz¹c¹
rolê jako wskaŸnik diagnostyczny antropogenicznych przemian œrodowiska.
Wykorzystywany jest przede wszystkim w badaniach archeologicznych i gleboznawczych (Brzeziñski i in. 1983, Konecka-Betley, Oko³owicz 1998, Prusinkiewicz i in. 1998).
Fosfor, stabilny w œrodowisku glebowym, najczêœciej pozostaje w powierzchniowej warstwie gleby, do której zosta³ wprowadzony. Du¿e stê¿enia fosforu w glebie mog¹ pojawiaæ siê w obiektach archeologicznych, jak te¿ na obszarach wspó³czesnej dzia³alnoœci ludzkiej. Poprzez akumulacje fosforu
w glebie zapisywana jest historia ingerencji cz³owieka w œrodowisko.
Metoda fosforanowa stosowana w badaniach archeologicznych opiera siê na
istnieniu zwi¹zku pomiêdzy ludzk¹ aktywnoœci¹ w œrodowisku a akumulacj¹ fosforu w glebie. Ró¿nokierunkowa dzia³alnoœæ cz³owieka w przesz³oœci prowadzi³a
´
do wzbogacania wierzchniej warstwy gleby w fosfor. Zród³em
fosforu w glebie s¹
odchody ludzi i zwierz¹t, resztki ¿ywnoœci i inne odpadki, a wspó³czeœnie fosforowe nawozy mineralne. W wyniku mineralizacji szcz¹tków organicznych powstaj¹
nieruchliwe fosforany, a podwy¿szone zawartoœci tego pierwiastka w glebie
mog¹ s³u¿yæ do ustalania miejsc historycznego osadnictwa (Bednarek i in. 2003,
Schlezinger 2000). Z kolei analiza pionowej koncentracji fosforu w profilu umo¿liwia odtwarzanie i datowanie faz antropopresji (Lambert 1998).
W gleboznawstwie fosfor jest wykorzystywany w badaniach antropogenicznych przemian œrodowiska glebowego i na podstawie jego zawartoœci wyznaczany jest diagnostyczny poziom anthropic w glebach mineralnych. Jest to
poziom tworz¹cy siê w ci¹gu d³ugiego okresu u¿ytkowania i nawo¿enia gleb
nawozami organicznymi (Systematyka Gleb Polski 1989).
Fosfor jest dobrym wskaŸnikiem zmian (przekszta³ceñ), jakie cz³owiek na
przestrzeni dziejów wywiera³ na ca³e œrodowisko przyrodnicze. Przed er¹
industrializacji w naturalnych ekosystemach s³odkowodnych i l¹dowych fosfor by³ sk³adnikiem niedoborowym, co utrzymywa³o produkcjê biomasy
w równowadze. W efekcie rozwoju rolnictwa, i id¹cego za tym wzrostu stosowania nawozów sztucznych, gleby u¿ytków rolnych sta³y siê miejscem kumulacji tego pierwiastka. Fosfor niewykorzystany w produkcji rolnej gromadzi
siê w glebie. Prowadzi to do wzbogacenia w fosfor gleb wokó³ skupisk ludzkich, a nastêpnie gleb naturalnych ekosystemów. Jest on pierwiastkiem decyduj¹cym o ¿yznoœci ekosystemów, a tym samym jest jednym z g³ównych
pierwiastków odpowiedzialnych za ich eutrofizacjê.
Badania pionowej koncentracji fosforu w glebach pozwalaj¹ na ocenê zmian
jego zawartoœci spowodowanej ró¿nymi czynnikami, m.in. wspó³czesnym
wp³ywem cz³owieka. Dobrym materia³em do tego typu badañ mog¹ byæ gleby
torfowe, gdzie œrodowisko bagienne ma korzystne warunki do wtórnej jego akumulacji. Badania prowadzono na torfowisku niskim, zlokalizowanym w bezpoœrednim s¹siedztwie gospodarstwa rolnego. WyraŸnie wy¿sza zawartoœæ fosforu
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Ryc. 2. Pionowe zró¿nicowanie zawartoœci fosforu w profilu gleby torfowej Biesiadki
Fig. 2. Vertical distribution of phosphorus content in peat soil profile in Biesiadki

ogólnego wystêpowa³a w powierzchniowych czêœciach profilu (ryc. 2). Ma to
zwi¹zek z jego lokalizacj¹ w s¹siedztwie gospodarstwa, jak te¿ usytuowaniem
wœród pól uprawnych, z których nastêpuje sp³yw powierzchniowy.
Analiza metali ciê¿kich
Dzia³alnoœæ cz³owieka – w g³ównej mierze przemys³owa – prowadzi do
wzrostu koncentracji metali ciê¿kich w œrodowisku, m. in. Cd, Cu, Pb, Zn.
Analiza zró¿nicowania ich zawartoœci w osadach i profilach glebowych, w powi¹zaniu z datowaniami C-14, umo¿liwia ocenê chronologii, wielkoœci i charakteru wp³ywu cz³owieka na œrodowisko. Zakres wykorzystania metali ciê¿´
kich jako wskaŸników antropopresji jest bardzo szeroki. Zród³em
ska¿enia
metalami ciê¿kimi gleb i osadów jest przemys³owa dzia³alnoœæ cz³owieka
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(opad py³ów atmosferycznych, sp³yw œcieków), transport jak równie¿ rolnictwo (stosowanie nawozów mineralnych i œrodków ochrony roœlin).
Analizy koncentracji metali ciê¿kich w glebach wykorzystywane s¹ w badaniach archeologicznych. Wzbogacenie górnych poziomów glebowych
w metale jest rezultatem aktywnoœci osadniczej, staro¿ytnego hutnictwa, hodowli zwierz¹t czy wreszcie procesów wypalania lasów (Aston i in. 1998, Bintcliff i in. 1992). Stwierdzenie istotnego zaburzenia parametrów geochemicznych gleb, w sposób wyraŸny odbiegaj¹cych od naturalnego t³a, mo¿e wskazywaæ na antropogeniczne Ÿród³o tych przemian. Badania koncentracji metali
ciê¿kich mog¹ stanowiæ w tym przypadku metodê poszukiwania przestrzennego rozmieszczenia przesz³ych form aktywnoœci cz³owieka, bez koniecznoœci
prowadzenia kosztownych i pracoch³onnych metod wykopaliskowych.
Badania nad koncentracj¹ metali ciê¿kich w osadach, przede wszystkim
rzecznych (aluwia), umo¿liwiaj¹ odtworzenie chronologii antropopresji na
okreœlonym obszarze (zlewni). Chemizm osadów rzecznych jest wypadkow¹
procesów – m.in. aktywnoœci cz³owieka – zachodz¹cych w zlewni. Badania
tego typu prowadzone mog¹ byæ zarówno na obszarach o udokumentowanej
dzia³alnoœci przemys³owej, jak i na terenach o wyraŸnie mniejszej presji na
œrodowisko. W tym drugim przypadku wzbogacenie osadów w metale mo¿e
byæ na przyk³ad efektem przyspieszenia procesów denudacyjnych (Ciszewski 2001, Klimek 1996, Roguszczak 2003, Szwarczewski 1997). Analiza
pionowego zró¿nicowania koncentracji w profilach aluwialnych w powi¹zaniu z innymi metodami pozwala na odtworzenia chronologii procesów sedymentacyjnych.
Gleby torfowe, posiadaj¹ce znaczn¹ pojemnoœæ sorpcyjn¹, s¹ szczególnie
przydatne w badaniach antropopresji. Du¿e powinowactwo metali ciê¿kich
z próchnic¹ sprzyja ich akumulacji w poziomach i glebach organicznych. Gleby te ze wzglêdu na bardzo du¿e zdolnoœci adsorpcyjno-buforowe pe³ni¹
funkcjê naturalnego filtra biologicznego. Dlatego te¿ s¹ dobrym wskaŸnikiem
stopnia zanieczyszczenia œrodowiska metalami ciê¿kimi (Kosiñski i in. 1994,
Shotyk 1996, Miechówka i in 2002, Nieminen i in. 2002). Gleby torfowe stanowi¹ potencjalne archiwa zarówno do badañ naturalnych zmian œrodowiska
przyrodniczego jak i zmian spowodowanych dzia³alnoœci¹ cz³owieka.
Zagadnienie kumulacji metali ciê¿kich w glebach torfowych by³o przedmiotem wielu prac, zarówno w kontekœcie badania wp³ywów antropogenicznych, jak i odtwarzania histo rii zanieczy szczeñ przedprzemys³owych
(Espi i in. 1997, Perkins i in. 2000, Martinez Cortizas i in. 2002, Shotyk
2002).
Prowadzone badania koncentracji Pb i Cd dla gleby torfowych wskazuj¹ na
wystêpowanie ró¿nic w stê¿eniu metali ciê¿kich w zale¿noœci od usytuowania
torfowiska (Zió³ek, Melke 2005). Znacz¹co wy¿sza zawartoœæ o³owiu i kadmu
w powierzchniowych czêœci profilu torfowego Antonin wskazuje na bezpo-
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Ryc. 3. Pionowe zró¿nicowanie zawartoœci kadmu i o³owiu w profilu gleby torfowej
Antonin
Fig. 3. Vertical distribution of cadmium and lead content in peat soil profile in Antonin

œredni zwi¹zek z jego po³o¿eniem w s¹siedztwie cementowni i drogi o znacznym nasileniu ruchu samochodowego (ryc. 3). Jest to bezpoœredni zapis zanieczyszczeñ œrodowiska zwi¹zany z bliskim s¹siedztwem czynników antropogenicznych, opisywany przez wielu autorów (Kosiñski i in. 1994, Perkins i in.
2000, Shotyk i in. 2000, Nieminen i in. 2002).
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