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Wprowadzenie
Koncentracja metali ciężkich w osadach deponowanych podczas powodzi
na równinach zalewowych jest związana z ich zawartością w osadach transportowanych i akumulowanych w korycie rzeki w okresie bezpośrednio poprzedzającym
wystąpienie powodzi. Dzięki temu zmiany koncentracji metali ciężkich w profilach
pionowych osadów pozakorytowych odzwierciedlają zmiany zanieczyszczenia rzeki
w okresie depozycji tych osadów (Macklin, Klimek 1992; Swennen i in. 1994).
Korelacja pików koncentracji metali ciężkich w osadach z fazami wzrostu produkcji
zapisanymi w historii gospodarczej zlewni, umożliwia określenie wieku deponowanych osadów. Historia zanieczyszczenia osadów metalami ciężkimi może być
odtworzona także dzięki datowaniom izotopowym (C14, Pb210, Cs137), analizom
pyłkowym, analizom historycznych map i artefaktów (Macklin i in. 1994).
Badania przeprowadzone w aluwiach środkowej Odry poniżej Głogowa miały na celu korelację pików koncentracji metali ciężkich występujących na różnej
głębokości pionowych profili ze zmianami wielkości emisji i zrzutów ścieków
pochodzących z kopalni i zakładów przeróbki rud miedzi, a także innych źródeł
znajdujących się na terenie zlewni.
Obszar badań
Badania zostały przeprowadzone w osadach aluwialnych akumulowanych
w strefie międzywala środkowej Odry ok. 10 km poniżej Głogowa, pomiędzy 412
i 415 km biegu rzeki (ryc. 1). Szerokość strefy międzywala waha się pomiędzy
600-1200 m, a jej morfologia została ukształtowana w wyniku regulacji koryta
Odry w latach 1857-1868 oraz 1928-1933. Osady, deponowane w basenach
międzyostrogowych oraz na ich sztucznych wypełnieniach, tworzą powierzchnię
nierównej szerokości, dochodzącej do 90 m i przeciętnej wysokości ok. 1,3-1,5 m.
Powierzchnia terasy znajdującej się ponad nią obniża się od ok. 3 m w pobliżu
koryta do ok. 2 m w pobliżu wałów przeciwpowodziowych.
Badany odcinek doliny Odry znajduje się w Legnicko-Głogowskim Okręgu
Miedziowym (LGOM). Produkcja miedzi od początku wydobycia w 1969 r. w LGOM
szybko wzrastała od ok. 50 tys. t. do 350 tys. t. w 1980 roku. W następnych latach
rosła ona wolniej (do ok. 400-450 tys. ton w latach 90. XX w.). Wzrostowi produkcji
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towarzyszył gwałtowny i niekontrolowany wzrost emisji pyłów z dużą zawartością
Cu i Pb. Największa emisja pyłów miała miejsce około 1980 r. – ok. 30 tys. ton
rocznie, w tym Cu i Pb po 2,5 tys. ton. Unowocześnianie technologii produkcji od
1980 r. spowodowało ograniczenie ilości emitowanych w 1985 roku pyłów do 9
tys. t, Cu do 300 t i Pb do 350 t. Aktualnie emisja pyłów została zmniejszona do
ok. 300 t, Cu do 40 t i Pb do 20 t rocznie.
Ilość zrzucanych ścieków dostosowywano proporcjonalnie do przepływów
wody w Odrze i zawartości soli w ściekach. Wzrosła ona ok. 6-krotnie od początku
produkcji do 1985 r., a następnie zaznaczył się jej spadek o ok. 25-30%. Szacuje
się, że w tym czasie ładunek Zn zrzucany na terenie LGOM ściekach zmniejszył się
12-krotnie, a Pb 3-krotnie (Piestrzyński 1996). Ilość ścieków odprowadzanych
bez oczyszczania do wód powierzchniowych na obszarze zlewni górnej i środkowej
Odry wzrastała od 1969 do 1987 r. W późniejszym okresie notuje się znaczący
spadek tej wartości. Spadkowi ilości odprowadzanych ścieków towarzyszy, obserwowane od 1988 r. w dolnym biegu Odry, ok. 6-krotne zmniejszenie transportowanego ładunku Zn, 3-krotne ładunku Cu i ponad 10-krotne zmniejszenie ładunku
Pb (Niemirycz 1999).

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań i miejsc poboru prób
Fig.1. Location of the research area and of sampling sites
Objaśnienia: 1 – łąki, 2 – lasy, 3 – osady akumulowane po 1934 r., 4 – osady akumulowane
po 1868 r., 5 – ostrogi, 6 – wały przeciwpowodziowe, 7 – szosa, 8 – lokalizacja profili.
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Metoda
Próbki pobrane zostały w 20 profilach pionowych o głębokości 70 cm usytuowanych w osadach basenów międzyostrogowych oraz na terasie 3 m. Profile były
lokalizowane w 6 przekrojach przez równinę zalewową (A, B, C, D, E, E, F). Początek depozycji osadów w basenach międzyostrogowych określono przez nałożenie na
siebie mapy 1:10 000 z 1868 r, mapy 1:25 000 z 1934 r. (wykonanej po ukończeniu
regulacji) oraz map 1:25 000 z 1988 r. i 1:10 000 z 1995 r. Większość próbek pobranych zostało w interwale 2-4 cm. Dolne części profili, położonych w większej
odległości od brzegu niż 15 metrów, opróbkowane były w interwale 10-20 cm,
a w ich przypowierzchniowej warstwie co 1 cm. Próbki poddawano ekstrakcji HNO3
w bombach teflonowych przy użyciu techniki mikrofalowej, a następnie oznaczano
koncentracje Zn, Pb i Cu przy użyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
Wyniki
W przekroju A jeden profil znajduje się w osadach międzyostrogowych
deponowanych po 1868 r. (A0) na wysokości ok. 1,6 m nad poziomem wody
i w odległości ok. 5 m od brzegu, a profile A1, A2 i A3 na terasie 3 metrowej
w odległości ok. 15, 250 i 500 m od brzegu (ryc. 2). W profilu A0 warstwa silnie
zanieczyszczonych metalami ciężkimi osadów deponowanych po 1868 r. ma 70 cm
miąższości. W profilach A1, A2 i A3 jej miąższość zmniejsza się od około 35 do kilkunastu cm. Również piki koncentracji tych pierwiastków występują coraz bliżej
powierzchni terenu. W profilu A0 piki koncentracji Zn występują na głębokości
ok. 55 cm i 10 cm, a Cu i Pb na głębokości ok. 20 cm, natomiast w profilu A1 piki
Zn, Cu i Pb są na głębokości 20 i 4-8 cm. W profilach A2 i A3 występuje jeden pik
koncentracji badanych pierwiastków w warstwie 0-4 cm.
W górnej części profilu B1, położonego na terasie 3 m, najlepiej widoczna
jest piaszczysta warstwa miąższości 8 cm, pochodząca z powodzi w 1997 r. W
położonym około 1 m nad powierzchnią wody profilu B0 warstwa z tej powodzi
ma grubość 35 cm, i podobnie jak w profilu B1, zaznacza się wyraźnie mniejszą
zawartością Zn, Pb i Cu w porównaniu do warstw sąsiednich (ryc. 2). Oprócz
tej warstwy, wszystkie osady w profilu B0 są silnie zanieczyszczone i brak jest wyraźnego maksimum koncentracji Zn, Cu lub Pb. Natomiast w profilu B1 tylko
górna jego część jest zanieczyszczona, a piki koncentracji metali występują w nim
na różnych głębokościach: Zn na głębokości ok. 25 cm i przy powierzchni, a Cu i
Pb na głębokości ok. 16-18 cm.
Kolejne profile w przekroju C-C0, C1, C2 i C3 znajdują się odpowiednio w odległości 8, 15, 500 i 900 m od brzegu. Występujące w nich piki koncentracji metali
ciężkich są zbliżone do notowanych w odpowiadających im profilach przekroju
A i znajdują się w podobnych głębokościach (ryc. 2). W dolnych częściach profili
najbardziej oddalonych od brzegu, zarówno w przekroju C jak i A, koncentracje
Zn, Cu i Pb są zbliżone do wartości tła geochemicznego i wynoszą odpowiednio
32 ppm, 12 ppm i 9 ppm. Wartości te są przekroczone o ok. 25-50 razy w całym
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profilu C0, w powierzchniowej warstwie 25 cm w profilu C1 i w warstwie kilku
cm w pozostałych profilach.
Profile D0 i D1 znajdują się w wysokości 1,3 i 1,5 m nad poziomem wody
w odległości odpowiednio 5 i 13 m od brzegu rzeki. Występują w nich bardzo młode
i bardzo zanieczyszczone osady międzyostrogowe. W tych miejscach w 1968 roku,
podcięty przez rzekę brzeg, został zniwelowany spychaczem. Warstwa osadów ciemnej barwy, deponowanych po tej dacie, bardzo wyraźnie odcina się od jaśniejszych
osadów na głębokości ok. 57 cm w profilu D0 i 45 cm w profilu D1. Na granicy
tych warstw widoczny jest również skokowy wzrost koncentracji Zn, Pb i Cu (ryc.
3). W profilu D2 położonym na wysokości ok. 2 m i w odległości 45 m od koryta,
brzeg nie został zrównany, o czym świadczą transzeje z II wojny światowej widoczne ok. 30 m od koryta. Maksymalne koncentracje Cu i Pb w profilu D0 występują
kilka cm niżej niż maksymalne koncentracje Zn, natomiast w profilu D1 znajdują
się one ok. 15 cm wyżej i również poprzedzają o kilka cm wystąpienie maksimum
koncentracji Zn. W profilu D2 maksymalne koncentracje Cu i Pb występują jeszcze
wyżej, na głębokości 3-6 cm, a Zn w warstwie powierzchniowej.

Ryc. 2. Koncentracje Zn, Cu i Pb w przekrojach A, B i C
Fig.2. Concentration of Zn, Cu and Pb in the cross-sections A,B and C
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Ryc. 3. Koncentracje Zn, Cu i Pb w przekrojach D, E i F
Fig.3. Concentration of Zn, Cu and Pb in the cross-sections D, E and F

W przekroju E jeden profil znajduje się w osadach korytowych (E00), a
trzy na terasie 3 metrowej: E0 w odsłonięciu brzegowym, E1 oddalony 50 m od
brzegu i E2 położony w odległości 100 m od brzegu (ryc.1). Profil E00 budują
piaszczyste osady łachy z powodzi w 1997 r., pokrywające na głębokości ok. 50 cm
pylasto-ilaste wypełnienia zagłębień basenów międzyostrogowych. Zwiększenie się
średnicy ziaren tych osadów pokrywa się ze spadkiem zawartości metali ciężkich.
Maksymalne koncentracje w osadach w tym profilu są niemal dwukrotnie wyższe
niż przy brzegu na równinie zalewowej (ryc. 3). Brak jest w nich także wyraźnego
maksimum koncentracji Zn, Cu lub Pb. W profilu E0 maksimum koncentracji Zn,
Pb i Cu występuje na głębokości 8-10 cm. W profilu tym widoczny jest także drugi
pik koncentracji Zn na głębokości 18-24 cm. W profilu E1 maksymalne koncentracje
Cu i Pb występują na głębokości 3-6 cm. Maksimum koncentracji Zn widoczne jest
natomiast na głębokości 12-14 cm. Wreszcie, w profilu E2 najwyższe koncentracje
Zn, Pb i Cu występują na głębokości 2-4 cm.
Profile F0 i F1 znajdują się na sztucznym wypełnieniu basenu międzyostrogowego o długości ok. 250 m i ok. 50 m szerokości, wykonanego w czasie regulacji
Odry. Profil F0 został zlokalizowany kilkanaście cm niżej niż F1, w brzeżnej części
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wypełnienia. Maksymalne koncentracje Zn w profilu F0 występują na głębokości
ok. 25 cm, a Cu i Pb na głębokości 32-34 cm. Natomiast w profilu F1 maksymalne
koncentracje tych pierwiastków znajdują się ok. 15 cm wyżej (ryc. 3). Z zanieczyszczeniem osadów terasy niższej kontrastuje zanieczyszczenie profilu F2 na terasie
3 m. Najbardziej zanieczyszczona Cu i Pb jest 15-20 cm powierzchniowa warstwa
osadów. W profilu tym występują dwa piki koncentracji Zn na głębokości 0-2 cm
i 9-13 cm i jeden pik koncentracji Cu i Pb na głębokości 2-5 cm.
Dyskusja
Określenie wieku piku koncentracji Cu i Pb ułatwia znajomość daty zrównania brzegu w miejscu lokalizacji profili D0 i D1. Jeżeli założymy, że przeciętne
tempo rocznego przyrostu osadów miąższości 52 cm w profilu D0 pomiędzy 1968
i 1999 rokiem (okres poboru prób) było stałe, otrzymamy wartość ok. 1,7 cm/
rok, a w profilu D1 wynosiło ok. 1,5 cm/rok. Maksymalne koncentracje Cu i Pb,
akumulowane były więc pomiędzy 1975 i 1985 rokiem. Taką datę potwierdza
maksymalna emisja pyłów i zrzutów ścieków w LGOM notowana w tym okresie.
Przemiany polityczne, jakie miały miejsce w Polsce w 1980 r., zapoczątkowały
presję społeczną na zwiększanie nakładów na ochronę środowiska w tym jednym
z najbardziej zanieczyszczonych rejonów Polski. Skutkiem tego w kolejnych latach
podjęto budowę elektrofiltrów i oczyszczalni ścieków oraz wprowadzono zamknięty
obieg wody. Stopniowy spadek koncentracji Cu i Pb w warstwie osadów akumulowanych w drugiej połowie lat 80. i w latach 90. XX w. jest efektem tych inwestycji.
Tendencja zmniejszania się zanieczyszczenia tych osadów metalami ciężkimi jest
także zbieżna z szybkim zmniejszaniem się ładunku Pb i Cu, transportowanego
Odrą, notowanym od 1988 r. (Niemirycz 1999).
Rozwój przemysłu w dorzeczu górnej i środkowej Odry spowodował również znaczne zanieczyszczenie Zn akumulowanych osadów. Pik tego pierwiastka
występuje w terasie zalewowej nieco powyżej piku koncentracji Cu i Pb w wielu
profilach zlokalizowanych w osadach międzyostrogowych i przy brzegu terasy zalewowej. Wskazuje to, że osady maksymalnie zanieczyszczone tym pierwiastkiem
akumulowały się nieco później, a więc po 1982-85 r. Systematyczne zmniejszanie
ilości zrzucanych metali ciężkich w ściekach na terenie LGOM, a także zmniejszenie się od 1987 r. ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych w
dorzeczu górnej i środkowej Odry o ok. 40% wskazuje, że akumulacja tych osadów
miała miejsce w II połowie lat 80. XX w.
Drugi pik koncentracji Zn występuje ok. 10-30 cm poniżej piku koncentracji Cu i Pb w profilach A0, A1, B1, C0, C1, E0, E1 oraz F1. Określenie daty jego
akumulacji umożliwia znajomość przybliżonej daty występowania piku Pb i Cu
w tych profilach, którą orientacyjnie można przyjąć na 1980 r. – środek okresu
1975-1985. Dzięki niej możemy wyznaczyć przybliżone tempo akumulacji osadów
w tych profilach. Jeżeli ponownie założymy, że było ono stałe w poszczególnych
profilach, to dzieląc je przez miąższość osadów w każdym z profili, otrzymujemy
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długość okresu akumulacji osadów przeciętnie wynoszącą ok. 35-45 lat. Pozwala
to przypuszczać, że sedymentacja niżej leżącej warstwy o wysokiej koncentracji
Zn mogła mieć miejsce w latach 1935-1945. Okres ten prawdopodobnie ogranicza
z jednej strony zakończenie Wielkiego Kryzysu na początku lat 30. XX w. a z drugiej
strony rok 1943, w którym produkcja przemysłowa na potrzeby wojska w czasie
II wojny światowej była maksymalnie zintensyfikowana. Z maksimum produkcji
przemysłowej, szczególnie cynku i ołowiu w tym okresie, wiązane są również
podniesione koncentracje Zn i Pb w osadach pozakorytowych górnej Wisły odwadniającej wschodnią część Śląska (Macklin, Klimek 1992). Gwałtowne załamanie
się produkcji przemysłowej nastąpiło na Śląsku po 1943 r. pod wpływem działań
wojennych. Wycofująca się armia niemiecka, a później także zajmująca te tereny
armia radziecka zdemontowały lub zniszczyły zdecydowaną większość zakładów
produkcyjnych; ogólne straty majątku narodowego na Dolnym Śląsku szacuje się na
ok. 70% (Jezierski, Petz 1982). Wskutek przesiedleń w czasie wojny i bezpośrednio
po niej liczba ludności zamieszkującej te tereny zmniejszyła się znacznie i w 1950
r. była 2 razy mniejsza niż przed wojną. Opisane wydarzenia spowodowały także
zmniejszenie zatrudnienia ludności w przemyśle, które dopiero ok. 1960 r. osiągnęło
poziom z 1937 r. (Wilczewski 1968). Długotrwały regres gospodarczy doprowadził do zmniejszenia zanieczyszczenia osadów aluwialnych Zn, występującym w
dużej ilości w ściekach pochodzących z różnorodnej działalności przemysłowej i
gospodarczej.
Wnioski
Zmiany koncentracji metali ciężkich, w badanych osadach pozakorytowych
środkowej Odry, są związane ze zmianami zanieczyszczenia wód i powietrza na terenie zlewni. Piki koncentracji Cu i Pb są skorelowane z maksymalnym natężeniem
emisji tych pierwiastków oraz ich największą zawartością w ściekach zrzucanych
w rejonie wydobycia i przeróbki rud miedzi. Zmniejszanie się koncentracji tych
pierwiastków w osadach akumulowanych w okresie późniejszym, jest skutkiem
zabiegów ograniczających wpływ LGOM na środowisko. Natomiast spadek koncentracji Zn od wartości maksymalnych w badanych profilach, może być związany
ze zmniejszeniem obciążenia ściekami wód powierzchniowych w dorzeczu górnej
i środkowej Odry.
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GEOCHRONOLOGY OF HEAVY METALS IN THE ALLUVIA
OF THE MIDDLE ODER RIVER AS A REFLECTION
OF POLAND’S ECONOMIC TRANSFORMATIONS
Summary
Heavy metal concentrations in the overbank sediments of the middle Odra
River reflect the history of industrial activity in its drainage basin. High concentrations of Cu and Pb result from copper mining and smelting, which started
in the Legnica Copper District in 1968. The copper production had been increasing rapidly until 1980 changing inconsiderably after that period. The growth
of the production was accompanied by a dramatic growth of Cu and Pb emissions
amounting to 2500 tonnes/year and accompanied by a discharge of mine effluents polluted with heavy metals. Then, the heavy metal emission and mine water
discharges were decreasing. The highest concentrations of Cu and Pb in 20 vertical
profiles can be dated approximately for the first half of the 1980s. Moreover, there
are two peaks of Zn concentrations in the alluvia investigated. The lower one was
dated for the first half of the 1940s and the upper one for about 1987.
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