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Micha³ Kopeæ, Krzysztof Gondek
ZAWARTOÆ RTÊCI W ROLINACH GÓRSKIEGO
U¯YTKU ZIELONEGO (CZARNY POTOK) PO 40 LATACH
ZRÓ¯NICOWANEGO NAWO¯ENIA MINERALNEGO
Streszczenie. The content of mercury, despite its decrease in the environment, should be monitored
at different levels among other tings due to regional differences. Mercury circulation depends mainly
on redox potential and reaction. Sewer deposits and other wastes are particularly dangerous when it
comes to this element. Long-term fertilization, including unilateral phosphorus did not change the
content of mercury in the meadow sward, despite the differences in its botanical composition. The
amount of mercury introduced into the soil together with fertilizers is small in comparison to the
amount of mercury uptaken by the meadow sward. Despite a relatively high dose of mercury, which
might be introduced into the soil with calcium fertilizers, there has not been a significant influence at
liming on the mercury content in the sward.

WPROWADZENIE
Zawartoæ rtêci w ekosystemach w ostatnim okresie na ogó³ zmniejsza siê.
Sporód wielu czynników wp³ywaj¹cych na obieg tego pierwiastka, g³ównym wydaje siê mniejsza jego emisja. Ze wzglêdu na najwiêksz¹ emisjê do rodowiska, wynosz¹c¹ 39,7 Mg rtêci [Krajowa 2002], w Polsce przyjêto rok 1989 za rok odniesienia.
W porównaniu do roku odniesienia, w 2000 roku emisja rtêci do rodowiska by³a
mniejsza o 35%, a w 2005 roku o 50%.
Zanieczyszczenie rtêci¹ mo¿e dotyczyæ wszystkich elementów rodowiska. Rtêæ
metaliczna mo¿e w atmosferze kr¹¿yæ od 0,5 roku do 2 lat [Rodrigez i in. 2009].
Do wód powierzchniowych rtêæ przedostaje siê z opadami atmosferycznymi oraz
w wyniku sp³ywu. Deszcz i nieg maj¹ szczególn¹ rolê w obiegu tego pierwiastka.
Na pocz¹tku lat 80. XX wieku donoszono [Florczyk, Go³owin 1980], ¿e zanieczyszczenie wód metalami ciê¿kimi sukcesywnie zmniejsza siê. Dotyczy to zw³aszcza rtêci,
której stosowania w fungicydach zaniechano po wyst¹pieniach ciê¿kich zatruæ u ludzi
i zwierz¹t. Podwy¿szone stê¿enia rtêci w wodach wi¹zano z zanieczyszczeniem powodowanym przez rodki grzybobójcze u¿ywane w rolnictwie m.in. jako zaprawy nasienne.
Wed³ug Filipka [2003] mo¿liwoci zanieczyszczenia agroekosystemów rtêci¹ s¹
stosunkowo ma³e i jeli wystêpuj¹, to g³ownie w przypadku stosowania w rolnictwie
odpadów przemys³owych oraz nawozów fosforowych produkowanych z fosforytów
pochodz¹cych z niektórych z³ó¿. W produkcji nawozów fosforowych Olendrzyñski
Micha³ KOPEÆ, Krzysztof GONDEK  Katedra Chemii Rolnej i rodowiskowej, Uniwersytet
Rolniczy im. H. Ko³³¹taja w Krakowie.
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i inni [2007] nie stwierdzili emisji rtêci. Zawartoæ tego pierwiastka w nawozach fosforowych wynosi 0,011,2 mg Hg·kg-1 [Kabata-Pendias i Pendias 1999]. Znacznie wiêcej rtêci stwierdzano w nawozach azotowych (0,33,0 mg Hg·kg-1) co wi¹za³o siê z
wykorzystywaniem w produkcji tych nawozów odpadowego siarczanu amonu). Obecnie
wartoæ zanieczyszczeñ w nawozach mineralnych i rodkach wspomagaj¹cych uprawê rolin pochodzenia mineralnego nie mo¿e przekraczaæ 2 mg rtêci (Hg) na kg masy
nawozu lub rodka wspomagaj¹cego uprawê rolin [Rozporz¹dzenie . 2008].
Kabata-Pendias i Kabata [1998] oraz Boszke i inni [2003] podaj¹, ¿e w³aciwoci
oksydacyjnio redukcyjne wp³ywaj¹ na procesy obiegu rtêci w glebie. Konsekwencj¹
przemian form rtêci jest jej sorpcja, ale równie¿ parowanie i wy³ugowywanie. Na uruchamianie rtêci maj¹ wp³yw czynniki hydrobiologiczne, ale równie¿ odczyn, zawartoæ
materii organicznej, a tak¿e iloæ i w³aciwoci minera³ów ilastych [Boszke i inni 2003,
Mazurek i Wieczorek 2007].
Wed³ug Kucharzewskiego i inni [2002] istnieje regionalne zró¿nicowanie zawartoci rtêci w p³odach rolnych. Zdecydowanie wiêcej rtêci jest trawach ni¿ w ziarnie zbó¿.
Zawartoæ w runi z 48 u¿ytków zielonych Dolnego l¹ska wynosi³a od 0,0051 do
0,0203 mg Hg· kg-1, ale rednie arytmetyczne z trzech rejonów waha³y siê w ma³ym
przedziale od 0,0119 do 0,0148 mg Hg· kg-1.
Celem badañ by³o poznanie d³ugotrwa³ego wp³ywu zabiegów pratotechnicznych,
g³ównie zró¿nicowanego nawo¿enia mineralnego i wapnowania na zawartoæ rtêci w
glebie i runi ³¹kowej górskiego u¿ytku zielonego w Czarnym Potoku.

MATERIA£ I METODY
Dowiadczenie zlokalizowano w Czarnym Potoku ko³o Krynicy (20o5453 E;
49o2435 N), na wysokoci oko³o 720 m n.p.m., u podnó¿a Jaworzyny Krynickiej, w
po³udniowo-wschodnim masywie Beskidu S¹deckiego. Nachylenie stoku o ekspozycji
NNE wynosi 7o. Dowiadczenie za³o¿ono w 1968 roku na naturalnej ³¹ce górskiej ze
znacznym udzia³em rolin dwuliciennych. Glebê okrelono jako glebê brunatn¹ kwan¹,
wytworzon¹ z piaskowca magurskiego o sk³adzie granulometrycznym gliny lekkiej
pylastej (% frakcji 1  0,1 mm: 40; 0,1  0,02 mm: 37; > 0,02 mm: 23) i charakterystycznych trzech poziomach genetycznych: darniowym  AhA (0  20 cm), brunatnienia  ABbr (21  46 cm) i ska³y macierzystej BbrC (47  75 cm).
Od jesieni 1985 roku dowiadczenie prowadzone jest w dwóch seriach: bez wapnowania i zwapnowaniem (rys. 1). Dowiadczenie z 5 powtórzeniami ma 8 obiektów nawozowych (tab. 1), w których stosowano jednostronne nawo¿enie azotem lub fosforem
(90 kg N lub 90 kg P2O5·ha-1), a na tle PK (90 kg P2O5·ha-1 i 150 kg K2O·ha-1) azot
w dwóch formach (saletra amonowa i mocznik) i dwóch dawkach (90 i 180 kg N·ha-1).
Nawozy fosforowe i potasowe w latach 1968  1980 wysiewano jesieni¹ a od roku
1981 na wiosnê. Nawo¿enie potasem (1/2 dawki) uzupe³niano latem po I pokosie.
W latach 19681973 stosowano supertomasynê, a od roku 1976 superfosfat potrójny
(46%), od 2005 roku superfosfat wzbogacony (40%). W ca³ym okresie dowiadczenia
nawozy azotowe wysiewano w dwóch terminach: 2/3 dawki wiosn¹ w fazie ruszenia
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Rys. 1. Schemat modyfikacji zabiegów pratotechnicznych w dowiadczeniu

wegetacji, a 1/3 dawki kilkanacie dni po zbiorze I pokosu. W 1994 roku zastosowano
jednorazowo nawo¿enie regeneracyjne 10 kg Cu i 8 kg Mg· ha-1. W latach 20002004
stosowano dolistne nawo¿enie (2 razy po 2 dm3 ·ha-1) nawozem mikroelementowym
Mikrovit-1. Stosowany nawóz mikroelementowy zawiera w 1 dm-3: 23,3 g Mg; 2,3 g
Fe; 2,5 g Cu; 2,7 g Mn; 1,8 g Zn; 0,15 g B i 0,1 g Mo. W latach 20052007 wprowadzano corocznie do gleby 0,5 kg B na ha, a wiosn¹ 2008 roku zastosowano po 5 kg Cu,
Zn i Mn oraz po 0,5 kg Co i Mo na hektar.
Tabela 1. Schemat nawo¿enia w statycznym dowiadczeniu w Czarnym Potoku
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Okres wegetacyjny na obszarze dowiadczenia trwa zwykle od kwietnia do wrzenia (150190 dni). Wystêpuje du¿a zmiennoæ opadów atmosferycznych (tab. 2).
Tabela 2. Statystyczne parametry opadów i temperatury w okresie 19682008
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Wyniki badañ dotycz¹ materia³u pobranego w 2008 roku (41 rok dowiadczenia)
oraz wykorzystano materia³ archiwalny z roku 1998. Plony zielonej masy runi ³¹kowej
okrelano dwukrotnie w ci¹gu roku: I pokos zbierano na prze³omie czerwca i lipca oraz
II pokos na pocz¹tku wrzenia.
Oznaczono równie¿ rtêæ w archiwalnych próbkach nawozów stosowanych w latach 19702008.
Rtêæ oznaczono w aparacie AMA 254, w którym rtêæ zostaje uwolniona z amalgamatora i zmierzona metod¹ absorpcji atomowej przy d³ugoci 254 nm przy granicy
oznaczalnoci 0,01 ng (0,00001 mg) rtêci w próbce. Analizê zawartoci rtêci wykonywano w dwóch powtórzeniach.

WYNIKI BADAÑ
Dzia³anie toksyczne rtêci wi¹¿e siê ze zdolnoci¹ tego pierwiastka do tworzenia
po³¹czeñ z grupami sulfhydrylowymi, aminowymi czy aminokwasami i dotyczy g³ownie blokowania ich biochemicznych funkcji. Prawdopodobnie wiêkszoæ rtêci pobranej
przez korzenie zostaje zwi¹zana przez siarkê i nie przemieszcza siê do nadziemnej czêci rolin.
Stwierdzone zawartoci rtêci w runi dowiadczenia w Czarnym Potoku nie odbiega³y od wartoci notowanych w innych badaniach [Florencka 2004, Mazurek i Wieczorek 2007].
W 1998 roku zawartoæ rtêci w runi I pokosu kszta³towa³a siê w zakresie od 0,0145
do 0,0223 mg Hg·kg-1 w serii bez wapnowania i od 0,0144 do 0,0226 mg Hg·kg-1 w serii
wapnowanej. W I pokosie z 2008 roku zawartoci rtêci wynosi³y odpowiednio od
0,0143 do 0,0236 mg Hg· kg-1 i od 0,0120 do 0,0217 mg Hg· kg-1. Wahania zawartoci
rtêci na przestrzeni lat nie ró¿ni³y siê, ale wyst¹pi³y ró¿nice w runi poszczególnych
obiektów. Analiza wariancji nie wykaza³a jednak istotnoci ró¿nicy pomiêdzy seriami,
dlatego nie przedstawiano jej w tekcie. Nawo¿enie równie¿ nie mia³o istotnego wp³ywu na zawartoæ rtêci w runi.
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Zró¿nicowane plony w obiektach dowiadczenia spowodowa³y ró¿ne iloci odprowadzanej z nimi rtêci. Najmniejsze iloci odprowadzanej z plonem rtêci by³y w obiektach bez nawo¿enia i z jednostronnym nawo¿eniem. W obu analizowanych latach stwierdzono ró¿nice pomiêdzy pokosami i seriami w iloci pobranej rtêci w obiektach nawo¿onych NPK. Odpowiednio z roku 1998 i 2008 rednia iloæ rtêci odprowadzona z
plonem z 4 obiektów nawo¿onych NPK wynosi³a (mg Hg·kg-1) w I pokosie serii bez
wapnowania 67,2 i 78,6 oraz w serii wapnowanej 85,3 i 89,12, a w II pokosie 37,1 i
40,4 oraz 50,1 i 53,6. Mimo pewnego zró¿nicowania pomiêdzy obiektami nawo¿onymi
NPK, podane wartoci wskazuj¹ na wiêksze pobranie rtêci przez roliny obiektów
wapnowanych.
Wieloletnie nawo¿enie ustabilizowa³o sk³ad botaniczny runi [Kopeæ i Szewczyk
2006]. Zró¿nicowanie botaniczne zale¿y g³ównie od zasobnoci gleby i odczynu (seriami). Trudno jest doszukiwaæ siê w dowiadczeniu wiêkszej zawartoci rtêci przy
wiêkszym udziale rolin dwuliciennych, które zazwyczaj akumuluj¹ wiêksze iloci
metali ciê¿kich.
Przedstawiony sk³ad frakcyjny (tab. 3) dotyczy runi I pokosu. Charakterystyczna
jest jednak wiêksza zawartoæ rtêci w runi II pokosu serii wapnowanej. Plon tego
pokosu stanowi 1/3 plonu rocznego i ma wiêkszy udzia³ rolin dwuliciennych w wiêkszoci obiektów nawozowych [Kopeæ 2000]. Zawartoæ rtêci w runi II pokosu w roku
2008 by³a nieznacznie bardziej zró¿nicowana, a rednia ze wszystkich obiektów wapnowanych by³a wiêksza o 18,8% od redniej zawartoci w obiektach bez wapnowania.
W archiwalnych próbkach nawozów stosowanych w omawianym dowiadczeniu
we wczeniejszych latach wykonano analizê zawartoci rtêci.
Zawartoæ rtêci w nawozach fosforowych (tab. 4) mieci³a siê w granicach podanych przez Filipka [2003]. Zawartoci rtêci w solach potasowych oraz nawozach azotowych by³a mniejsza od cytowanych przez Filipka [2003]. Ze wzglêdu na dawki nawozów wapniowych stosowane w dowiadczeniu najwiêksze iloci rtêci wprowadzano do gleby z tymi nawozami i wynosi³y one w zale¿noci od zakwaszenia od 76,5 do
160,6 mg Hg· ha-1. Oszacowana iloæ pobranej rtêci przez ruñ ³¹kow¹ z hektara jest
znacz¹co mniejsza od iloci rtêci wprowadzanej do gleby z nawo¿eniem azotem, fosforem lub potasem.
Zale¿nie od warunków powietrzno-wodnych w glebie, wystêpuj¹ ró¿ne formy rtêci. Florencka [2004] udowodni³a w dowiadczeniu wazonowym szybkie tempo zmniejszania zawartoci rtêci w glebach zanieczyszczonych tym pierwiastkiem. Rozmieszczenie zwi¹zków rtêci w glebach zale¿y g³ównie od warunków oksydacyjno-redukcyjnych. Du¿a zmiennoæ opadów na terenie dowiadczenia mo¿e stanowiæ o dostêpnoci
dla rolin form rtêci i pobieraniu tego pierwiastka przez roliny (tab. 5). W wyniku
procesów mikrobiologicznej lub chemicznej metylacji rtêci w glebach, ka¿da jej forma
mo¿e staæ siê przyswajalna dla rolin, ale uwa¿a siê, ¿e pomimo lotnoci par, proces
migracji rtêci z gleb jest ograniczony.
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Tabela 3. Zawartoæ i iloæ rtêci w runi dwóch pokosów z serii wapnowanej i bez wapnowania oraz
plon suchej masy
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Tabela 4. Udzia³ (%) frakcji botanicznych w runi ³¹kowej (20022003) [Kopeæ i Szewczyk 2006]
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Tabela 5. Zakres zawartoci rtêci (mg Hg· kg-1) w stosowanych nawozach w latach 19702008 oraz
rednia arytmetyczna iloæ tego pierwiastka wprowadzana na ha z nawo¿eniem
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2)

Dawka 90 kg N/180kg N · ha-1.
O ró¿nej zawartoci K2O.
3) Zakres wynikaj¹cy z ró¿nego zakwaszenia gleby poszczególnych obiektów.

WNIOSKI
D³ugotrwa³e nawo¿enie, w tym jednostronne nawo¿enie fosforowe, nie zró¿nicowa³o zawartoci rtêci w runi ³¹kowej, mimo ró¿nic w jej sk³adzie botanicznym.
Iloæ rtêci wprowadzana do gleby z nawozami jest ma³a w porównaniu do iloci
pobieranej rtêci przez ruñ ³¹kow¹. Mimo wzglêdnie du¿ej dawki rtêci, która mo¿e byæ
wprowadzona z nawozami wapniowymi, nie stwierdzono istotnego wp³ywu wapnowania na zawartoæ rtêci w runi.
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THE CONTENT OF MERCURY IN PLANTS OF THE MOUNTAIN GRASSLAND (CZARNY
POTOK) AFTER 40 YEARS OF VERIED MINERAL FERTILIZATION
Summary
The content of mercury, despite its decrease in the environment, should be monitored at different levels
among other tings due to regional differences. Mercury circulation depends mainly on redox potential
and reaction. Sewer deposits and other wastes are particularly dangerous when it comes to this element.
Long-term fertilization, including unilateral phosphorus did not change the content of mercury in the
meadow sward, despite the differences in its botanical composition. The amount of mercury introduced
into the soil together with fertilizers is small in comparison to the amount of mercury uptaken by the
meadow sward. Despite a relatively high dose of mercury, which might be introduced into the soil with
calcium fertilizers, there has not been a significant influence at liming on the mercury content in the sward.

14

