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WP£YW ZASOLENIA NA W£ACIWOCI FIZYKO-CHEMICZNE
GLEB OPOLA W LATACH 1994 i 2009
Streszczenie. Celem badañ by³o okrelenie zmian w³aciwoci fizyko-chemicznych gleb zlokalizowanych przy wybranych ci¹gach komunikacyjnych miasta Opole w latach 1994 i 2009. Obiekt badañ
stanowi³y rêdziny szkieletowe po³o¿one przy ulicy Piastowskiej, Katowickiej i 1-go Maja. Zestawiaj¹c wyniki badañ w³asnych z analizami wykonanymi na tym samym obszarze w latach 90-tych
ubieg³ego stulecia, stwierdzono wzrost odczynu gleb, zwiêkszon¹ koncentracjê wodorowêglanów,
siarczanów, sodu, wapnia i magnezu w wodnym wyci¹gu glebowym. Analizy próbek glebowych
wykaza³y, i¿ koncentracja szkodliwych jonów z soli stosowanej do odnie¿ania dróg, zale¿y w du¿ej
mierze od iloci, rodzaju oraz czêstotliwoci stosowanych rodków na drogach i chodnikach, lokalizacji oraz ruchliwoci ci¹gów komunikacyjnych, a tak¿e od specyficznych w³aciwoci wystêpuj¹cych
typów gleb.
S³owa kluczowe: gleby miejskie, zasolenie, w³aciwoci fizyko-chemiczne

WSTÊP
Dzia³alnoæ cz³owieka jest czynnikiem najsilniej kszta³tuj¹cym powierzchniê ziemi,
w szczególnoci glebê. Jej przekszta³cenia s¹ g³ównie zwi¹zane z zabudow¹ rodowiska miejskiego, tworzeniem infrastruktury podziemnej, a tak¿e z zanieczyszczeñ: komunalnych, przemys³owych i komunikacyjnych. Do tych ostatnich zaliczono stosowanie soli w czasie zimowej eksploatacji dróg. Chemiczne odnie¿anie ulic prowadzi
do zasolenia gleb oraz liniowego wyniszczenia zieleni miejskiej wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych [Brogowski i in. 1975, Czerniawska-Kusza i in. 2004].
Utrzymanie dróg w okresie zimowym jest wa¿nym elementem wymogów komunikacyjnych. Mechaniczne ograniczanie liskoci jezdni i chodników poprzez stosowanie materia³ów sypkich np. piasku, czy ¿wiru nie daje w³aciwych rezultatów.
Na drogach o du¿ym natê¿eniu ruchu stosowany materia³ podatny jest na wywiewanie
cz¹stek z zamarzniêtych nawierzchni oraz przyczynia siê do niedro¿noci kanalizacji
deszczowej. Wykorzystywane s¹ wiêc inne rodki, szczególnie zwi¹zki chemiczne,
powoduj¹ce topnienie lodu. Wed³ug Ko³odziejczyka [2007] najczêciej stosowane s¹:
czysty chlorek sodu (NaCl), sól drogowa bêd¹ca mieszanin¹ chlorku sodu (NaCl) 
97% i chlorku wapnia (CaCl2)  2,5% oraz heksacyjano¿elazianu (II) potasu (K4Fe(CN6))
 0,5%, solanka  roztwór chlorku sodu (NaCl) lub chlorku wapnia (CaCl2) o stê¿eniu
Katarzyna KOCHANOWSKA, Grzegorz KUSZA  Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi,
Uniwersytet Opolski.

14

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

2025%, techniczny chlorek wapnia (7780% CaCl2), czysty chlorek magnezu (MgCl2)
oraz mieszanina chlorku sodu (NaCl) z chlorkiem wapnia (CaCl2) lub chlorkiem magnezu (MgCl2). W Polsce i na wiecie prowadzi siê badania nad u¿ytecznoci¹ innych materia³ów do zwalczania liskoci dróg i chodników. W Finlandii pod koniec
lat 90-tych stosowano mrówczan potasu (HCOOK) i octanu potasu (CH3COOK). W
USA u¿ywane s¹: octan magnezu (CH3COO2)Mg)), octan wapnia (CH3COO2)Ca)),
roztwory bogate w cukry powsta³e podczas czêciowej hydrolizy produktów odpadowych przy przetwarzaniu buraków cukrowych i kukurydzy, mocznik (H2NCONH2)
oraz alkohole. Okrelenie postêpuj¹cych zmian fizyko-chemicznych w³aciwoci gleby
w czasie jest bardzo istotne. W ramach niniejszej pracy podjêto próbê oceny wp³ywu
rodków chemicznych stosowanych do odnie¿ania ulic na chemiczne i fizykochemiczne w³aciwoci gleb rêdzinowych w Opolu, a tak¿e chemizmu roztworu glebowego w roku 2009 w porównaniu z rokiem 1994.

MATERIA£ I METODY
W Opolu wyznaczono 13 powierzchni badawczych przy ulicach: Piastowskiej (próbki
nr 14), Katowickiej (próbki nr od 57) oraz 1-go Maja (próbki nr od 814). Powierzchnie te charakteryzuj¹ siê zró¿nicowaniem pod wzglêdem wielkoci wolnej, niezabudowanej przestrzeni (od 1 do 10 m2), jednak¿e wszystkie znajduj¹ siê w bezporednim
s¹siedztwie jezdni. Wysokoæ krawê¿nika mieci³a siê w granicy od 4 do 40 cm.
Dominuj¹cym typem gleby s¹ rêdziny w³aciwe silnie szkieletowe z niewielk¹ domieszk¹
materia³ów innego pochodzenia: gruz, ceg³a, beton.
Próbki glebowe wysuszono w temperaturze pokojowej, przesiano przez sito o rednicy oczek 2 mm, wydzielaj¹c czêci szkieletowe. W wodnym wyci¹gu glebowym
(1:5) oznaczono:pH metod¹ potencjometryczn¹ i przewodnictwo w³aciwe metod¹
konduktometryczn¹ oraz zawartoci: Na, K, Mg, Ca metod¹ ASA przy u¿yciu spektrometru ICE 3000 firmy THERMO, chlorków metod¹ merkurymetrycznego miareczkowania, siarczanów metod¹ wagow¹ i wodorowêglanów metod¹ acydometryczn¹
[Ostrowska i in. 1991].

WYNIKI I DYSKUSJA
Odczyn. W wodnym wyci¹gu glebowym stwierdzono pH od 7,42 (powierzchnia
nr 2) do 7,98 (pow. nr 6) (rys. 1). W roku 2009 tylko w próbce nr 8 (z ulicy 1-go Maja)
wyst¹pi³o mniejsze pH ni¿ w roku 1994r. Jak podaj¹ Dobrzañski i in. [1971], Czarnowska [1995], gleby terenów miejskich wykazuj¹ wartoæ pH w granicy obojêtnego b¹d
alkalicznego, niezale¿nie od stopnia przekszta³cenia. Z danych literaturowych wynika,
i¿ zasadowoæ gleby jest powodowana przez szereg ró¿nych czynników pochodzenia
zarówno naturalnego, jak i antropogenicznego. Jednym z g³ównych róde³ wzrostu pH
jest zasadowa ska³a macierzysta gleby. To w³anie ona decyduje o w³aciwociach oraz
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kszta³towaniu gleby [Bowanko i Hajnos 2003, Cunningham i in. 2007]. Na terenie Opola, zalegaj¹ margle kredowe, które decyduj¹ o zasadowym odczynie w centrum miasta
rêdzin w³aciwych [Du¿yñski i Kusza 1999]. Drugim istotnym czynnikiem wzrostu pH
gleb jest depozycja zanieczyszczeñ o charakterze zasadowym m.in. py³ów przemys³u
cementowo-wapienniczego [Siuta 1995]. Z kolei Wilipiszewska [1984] i Bre [2007]
stwierdzili, i¿ wzrost pH nastêpuje w wyniku zmiany sk³adu jonowego w glebach powodowanego g³ównie przez sole wêglanowe i chlorkowe: wapnia, magnezu i sodu.
Alkalizacja gleb mo¿e byæ nasilana przez ciep³y klimat oraz niewielk¹ iloæ opadów
atmosferycznych w Opolu. Zwiêkszona ewaporacja powoduje zagêszczenie roztworu
glebowego, a tym samym mo¿e wp³yn¹æ na wzrost pH.
Przewodnictwo w³aciwe. Przewodnictwo to jest najlepszym wyznacznikiem zasolenia gleb. Gdy wartoci tego parametru nie przekraczaj¹cej 2000 µS/cm to nie stwierdza siê istotnych zmian chemicznych w roztworze glebowym [Gonet i Hermann 1995].
Baran i Turski [1996] przedstawiali kategorie degradacji gleb wed³ug reakcji rolin na
stê¿enie soli. Wed³ug autorów roliny zaczynaj¹ reagowaæ na zasolenie gleby dopiero
po przekroczeniu 2000 µS/cm. Przewodnictwo w³aciwe wyci¹gów wodnych gleb
opolskich mieci siê w przedziale od 187 (pow. 14) do 413 µS/cm (pow. 9) (rys. 2),
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Rys. 1. pH wodnych wyci¹gów z przyulicznych gleb Opola, lata 1994 i 2009



@
P
F
6
>





















QXPHU\ SRZLHU]FKQL













Rys. 2. Przewodnictwo w³aciwe wyci¹gu wodnego gleb z przyulicznych gleb Opola,
lata 1994 i 2009
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wiadczy to o niewielkiej zawartoci rozpuszczalnych soli. Porównuj¹c wyniki oznaczeñ z danymi z roku 1994, stwierdzono, ¿e tylko próbki nr 5 i 10 wykaza³y mniejsze
przewodnictwo w³aciwe, pozosta³e charakteryzowa³y siê znacznie wiêkszymi wartociami.
Chlorki. Zawartoci chlorków w wodnym wyci¹gu z gleb by³y najwiêksze w
próbce nr 9 (21,65 mgCl-/100g gleby), a najmniejsze w próbkach nr 2 i 14 (3,75 mg
Cl-/100g gleby, rys. 3). W roku 2009 próbki glebowe nr 3, 5, 10, 14 wykaza³y mniejsze zawartoci chlorków ni¿ w 1994. Wynika to z iloci, rodzaju oraz czêstotliwoci
stosowanych rodków zwalczania liskoci na drogach i chodnikach. Z badañ Du¿yñskiego i Kusza [1999] wynika, ¿e w 1994 r. na drogach ulicy 1-go Maja oraz
Piastowskiej do usuwania liskoci zimowej stosowano sól drogow¹, za na ulicy
Katowickiej stosowano tylko piasek. Do usuwania niegu zalegaj¹cego na chodnikach czêsto zobowi¹zani s¹ w³aciciele przyleg³ych budynków. Stosowane przez
nich iloci rodków nie by³y rejestrowane. Gleby przyleg³e do ci¹gów komunikacyjnych nara¿one s¹ na dzia³anie soli odnie¿aj¹cych. Badania Cunningham i in. [2007]
wykaza³y, i¿ gêsta sieæ chodników mo¿e powodowaæ zasolenie gleby w bezporednim s¹siedztwie ci¹gów pieszych. Siuta [1995] podaje, i¿ ogólna zawartoæ soli w
roztworze tej samej gleby mo¿e siê wahaæ w szerokich granicach. Na zale¿noæ tê
ma wp³yw: pora roku, przebieg pogody, zapotrzebowanie oraz pobór wody przez
szatê rolinn¹ i zawartoæ wody w glebie.
Wodorowêglany. Zawartoæ kwanych wêglanów wynios³a od 36,60 (nr 8) do
106,75 mgHCO3-/100g gleby (nr 6) (rys. 4). Porównuj¹c zawartoæ wodorowêglanów w roku 1994 [Kusza 1999] i 2009, stwierdzono, ¿e tylko w dwóch próbkach z
ulicy Piastowskiej (nr 8 i 14), zawartoæ HCO3- w roku 2009 by³a ni¿sza. Pozosta³e
próbki wykaza³y siê wy¿szymi (nawet czterokrotnie  w próbce nr 9) stê¿eniami
anionów.
Siarczany. W 2009r. zawartoci siarczanów (SO42-) w wodnym wyci¹gu mieci³y
siê w od 2,13 do 16,45 mgSO42-/100g gleby (rys. 5). Najmniej siarczanów stwierdzono
w próbce nr 4, a najwiêcej w nr 13. W próbkach nr 2, 3, 5 i 6 z roku 2009 stwierdzono
mniejsz¹ zawartoæ SO42- ni¿ w 1994r.
Sód. W roku 2009 najmniejsze iloci sodu stwierdzono w próbce nr 4 (5,88 mgNa+/
100g gleby), najwiêksze w próbce nr 9, w której iloæ badanego jonu wynios³a 50,31
mg/100g gleby (rys. 6). W 1994r. dwie próbki glebowe (nr 5 i 10) wykazywa³y mniejsze zawartoci Na+ ni¿ w roku 2009.
Potas. W 2009r. wyci¹g wodny zawiera od 0,78 do 5,16 mgK+/100g gleby. Najmniej potasu wykazywa³a próbka nr 10, a najwiêcej próbka nr 2 (rys. 7). W roku 2009
odnotowano wzrost zawartoci potasu w próbkach 4 i 7.
Wapñ. Wyniki analizy w 2009r. wykaza³y, ¿e zawartoæ wapnia w glebach wynios³a od 2,31 do 14,43 mg/100g gleby (rys. 8). Najmniejsz¹ zawartoæ Ca stwierdzono w
próbce nr 9, a najwiêksz¹ w próbce nr 4. Wyniki z 1994 r. (próbki nr 1, 2, 3, 9 i 11)
by³y mniejsze od zawartoci Ca2+ w roku 2009.
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Rys. 3. Zawartoæ chlorków w glebach przyulicznych Opola, lata 1994 i 2009
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Rys. 4. Zawartoæ kwanych wêglanów w glebach przyulicznych Opola, lata 1994 i 2009
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Rys. 5. Zawartoæ siarczanów w glebach przyulicznych Opola, lata 1994 i 2009
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Rys. 6. Zawartoci sodu w glebach przyulicznych Opola, lata 1994 i 2009
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Rys. 7. Zawartoci potasu w glebach przyulicznych Opola, lata 1994 i 2009
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Rys. 8. Zawartoæ wapnia w glebach Opola, lata 1994 i 2009
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Magnez. Próbka nr 10 charakteryzowa³a siê najmniejsz¹ zawartoci¹ magnezu (0,24
mgMg2+/100g gleby). Najwiêcej Mg2+ by³o w roztworze próbki nr 4 (1,11 mgMg2+/
100g gleby) (rys. 9). Zestawiaj¹c otrzymane wyniki z oznaczeniem wykonanym w
1994r. stwierdzono, i¿ wszystkie próbki charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ zawartoci¹
magnezu w odniesieniu do wczeniejszego oznaczenia.
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Rys. 9. Zawartoæ magnezu w glebach przyulicznych Opola, lata 1994 i 2009

WNIOSKI
1. Stosowanie soli (NaCl) do likwidowania liskoci narusza równowagê jonów gleby przyleg³ych do jezdni i chodników, dzia³a toksycznie na roliny, zmienia odczyn gleb.
2. W latach 1994 do 2009 wzros³y przewodnictwo w³aciwe, pH, zawartoæ: chlorków, wodorowêglanów, siarczanów, sodu, magnezu i wapnia w wodnym wyci¹gu
glebowym.
3. Postêpuj¹ca degradacja gleb przyulicznych sk³ania do poszukiwania nowych metod
i rodków likwidowania liskoci jezdni i chodników w celu ochrony warunków
¿ycia drzew i krzewów.
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IMPACT OF SALINITY ON SELECTED PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
OF URBAN SOILS IN 1994 AND 2009 YEARS
Abstract
The study aimed at evaluation of changes of physic-chemical properties of soils near selected communication routes in Opole in 1994 and 2009 years. The research object was rendzina occurring along the
following roads: Piastowska, Katowicka and 1st May. A comparison between the results obtained in
2009 year and 1994 one revealed increased values of the following parameters: pH, electrical conductivity, chlorides, hydrogen carbonates, sulphates, sodium, manganese, and calcium in the soil water
extract. The results of the analysis of soil samples showed that concentrations of harmful ions, origin
from de-icing salts, depend on various factors, mainly the salts type, amount and frequency of salt
application on road traffic, as well as specific properties of adjacent soils.
Key words: urban soils, salinity, physic-chemical properties.
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