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Praca zawiera wyniki oznacze� i zawarto�� jonów pierwiastków �ladowych 
w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne 
wykonano dla dziewi�ciu próbek glebowych pobranych w ró�nych miejscach 
miasta Łodzi. W próbach oznaczono st��enia Pb, Co, Zn, Cr, Ni, Cd, As 
metod� absorpcyjnej spektroskopii atomowej. Wyniki przeprowadzonych bada� 
wskazuj�, �e koncentracje wymienionych jonów w glebach Łodzi utrzymuj� si� 
na niskim poziomie, zatem badane gleby urbano- i industroziemne mo�na 
zaliczy� do gleb niezanieczyszczonych.  

Wst�p 

Intensywny rozwój przemysłu oraz wzrost ró�norodnej aktywno�ci gospodarczej 
człowieka, obserwowany w ci�gu ostatnich dwustu lat spowodował powstanie bardzo 
niekorzystnych zmian w naszym �rodowisku. 
Na skutek emisji zwi�zków toksycznych do �rodowiska, post�powała degradacja 
poszczególnych ekosystemów.  

Gleba jest najbardziej obci��ona gromadzeniem zanieczyszcze�, w tym 
pierwiastków �ladowych, substancji ropopochodnych i pestycydów. Pierwiastki 
�ladowe stanowi� podstawowy problem, poniewa� nie mog� by� usuni�te poprzez 
degradacj�. Niekorzystne zmiany (np. nadmierne gromadzenie si� metali ci��kich 
w rejonach, gdzie prowadzone było lub jest wydobycie rud metalono�nych) wywołane 
działalno�ci� człowieka mog� prowadzi� do powstania nietypowych dla danych 
siedlisk warunków, a tym samym wymuszaj� reakcje adaptacyjne na organizmach 
zasiedlaj�cych takie rejony. 
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Wymienione zjawiska (stale wzrastaj�ce zanieczyszczenie gleby, powietrza  
i wód, wynikaj�ce z działalno�ci przemysłu, niskiej wydajno�ci metod pozyskiwania 
metali, chemizacja rolnictwa itp.) stanowi� zagro�enie dla zdrowia człowieka  
i otaczaj�cej go przyrody, wymuszaj� na człowieku podj�cie działa� zmierzaj�cych 
do ci�głego monitorowania poziomu substancji toksycznych zawartych w glebach [1]. 
Jednym z takich działa� mo�e by� badanie zawarto�ci pierwiastków �ladowych oraz 
metali ci��kich w glebach z wykorzystaniem dost�pnych technik analitycznych [2]. 

Celem niniejszej pracy było wyznaczenie wst�pnych transektów badawczych 
oraz rozpocz�cie monitorowania zanieczyszczenia gleb miejskich na terenie wyst�- 
powania gleb industrio- i urbanoziemnych.  

Zanieczyszczenie gleb miejskich 

Gleby miejskie stanowi� najmniej poznan� grup� gleb na terenie Polski.  
W systematyce zostały sklasyfikowane jako dział gleb antropogenicznych, powstałych 
na skutek pozytywnej i negatywnej działalno�ci człowieka. W�ród tych gleb wyró�ni� 
mo�na rz�d gleb kulturoziemnych, z takimi typami jak hortisole i rigosole, a tak�e 
rz�d gleb industrio- i urbanoziemnych, z nast�puj�cymi typami gleb:  
1) antropogenicznym o niewykształconym profilu,  
2) antropogenicznym próchnicznym,  
3) parar�dzin antropogenicznych,  
4) słonych antropogenicznych.  

Gleby antropogeniczne powstaj� w wyniku intensywnej działalno�ci człowieka 
zmierzaj�cej zarówno do wzbogacenia ich w próchnic�, a tym samym podniesienia 
ich walorów produkcyjnych, jak równie� ich dewastacji, w wyniku np. nieumiej�tnego 
stosowania nawozów.  

Ochrona gleb przed zanieczyszczeniem pierwiastkami �ladowymi jest bardzo 
istotna ze wzgl�du na długotrwało�� ich szkodliwego oddziaływania na ró�ne 
elementy �rodowiska. Pierwiastki �ladowe, gdy dostan� si� do gleby wchodz�  
w ró�norakie reakcje i akumuluj� si�, przechodz�c w formy słabo rozpuszczalne. 
W wyniku tego tylko niewielkie ich ilo�ci s� wymywane. Okres połowicznego 
zaniku metalu w glebie wynosi setki, a nawet tysi�ce lat, a zatem konieczne jest 
podj�cie �rodków maj�cych za zadanie przeciwdziałanie szkodliwemu zanieczysz-
czeniu gleb [3, 4]. 

Pierwiastki �ladowe przedostaj�ce si� do gleby pochodz� z wielu �ródeł. 
Zmian� miejsca wyst�powania metali ci��kich w �rodowisku, warunkuj� takie procesy 
naturalne jak: 
− magmowe i pomagmowe, 
− metamorficzne (przemiany skał osadowych lub magmowych pod wpływem 

wzrostu temperatury, ci�nienia i in.), 
− hipergeniczne (np. wietrzenie skał, sedymentacja). 
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Pierwiastki �ladowe ulegaj� rozproszeniu w �rodowisku i z zanieczyszczonych 
gleb, wody i powietrza, bezpo�rednio lub poprzez ro�liny, dostaj� si� do organizmów 
zwierz�t i człowieka [5, 6].  

W�ród antropogenicznych �ródeł zanieczyszcze� najwa�niejsz� pozycj� stanowi� 
emisje pyłowe pochodz�ce z operacji przemysłowych, energetyki i transportu. 
Spo�ród innych �ródeł wyró�ni� mo�na procesy spalania w gospodarce komunalnej, 
wysypiska odpadów, nawozy i odpady stosowane do nawo�enia.  

Pod wzgl�dem ilo�ci emitowanych metali ci��kich najwi�ksze zagro�enie dla 
�rodowiska w Polsce stwarza energetyka oparta na spalaniu w�gla kamiennego  
i brunatnego. Kopalnictwo rud i hutnictwo metali nie�elaznych (miedzi, cynku, 
ołowiu) przyczyniaj� si� do silnego zanieczyszczenia gleb w s�siedztwie, lecz na 
mniejszym obszarze w porównaniu z rozproszonym działaniem energetyki. Do 
znacznego zanieczyszczenia gleb i ro�lin pierwiastkami �ladowymi dochodzi 
wzdłu� szlaków komunikacyjnych. Odnosi si� to przede wszystkim do ołowiu, 
który wyst�puje w spalinach samochodowych oraz kadmu i chromu, z którymi mamy 
do czynienia w czasie �cierania si� opon i innych cz��ci pojazdów. Z innych �ródeł 
nale�y jeszcze wymieni� ró�nego rodzaju materiały zawieraj�ce metale ci��kie, 
znajduj�ce si� w u�ytkowaniu człowieka, takie jak wyroby z tworzyw sztucznych 
stopów metali, powłoki ochronne, farby oraz lakiery [3, 7]. 

Najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi pierwiastkami �ladowymi 
wyst�puj�cymi w glebie nadmiernie s�: ołów (Pb), rt�� (Hg), kadm (Cd), chrom (Cr), 
mied� (Cu), nikiel (Ni) i cynk (Zn). Zawarto�� metali ci��kich w glebach zale�y od 
poziomu adsorpcji, na któr� wpływ ma: obecno�� zwi�zków humusowych i innych 
składników gleby, odczyn pH gleby, potencjał red-ox i inne [7]. 

Ogólna charakterystyka miasta Łodzi 

Badania terenowe zostały przeprowadzone w obr�bie miasta Łodzi. Łód� jest 
miastem rozpoznawanym jako jedno z tych, gdzie obserwuje si� du�e zanieczysz-
czenie powietrza. Zajmuje ono obszar o powierzchni 400 km2, g�sto zaludniony, na 
którym znajduj� si� cztery du�e elektrownie i wiele mniejszych, w których cz�sto 
problem ograniczania emisji pyłów do atmosfery nie jest prawidłowo rozwi�zany [8]. 
Ponadto stwierdzono, �e ponad 50% gospodarstw domowych w centrum miasta 
nadal posiada własne systemy ogrzewania, które w �aden sposób nie ograniczaj� 
emisji zanieczyszcze� do atmosfery [8]. 

Pomimo faktu, �e w ostatnich latach emisja pyłów z zakładów przemysłowych 
zmniejszyła si�, to rola innych antropogenicznych �ródeł zanieczyszcze� lotnych, 
wliczaj�c w to ruch uliczny, cały czas ro�nie [8, 9, 10]. Stwierdzono, �e w 1999 roku 
całkowita ilo�� zanieczyszcze� pochodz�cych z procesów spalania w mie�cie Łodzi  
i okolicach wyniosła 5000 Mg/rok [8, 11]. 
W 2004 roku zanieczyszczenia te stanowiły 3100 Mg/rok, z czego 59% stanowiły 
�ródła powierzchniowe, 39% �ródła punktowe (takie jak energetyka i spalanie 
w�gla), a 2% zanieczyszczenia pochodz�ce z transportu (emisje liniowe) [8, 12]. 
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Łód� jest miastem znajduj�cym si� w centralnej cz��ci Polski, w pobli�u którego 
krzy�uj� si� główne autostrady (A1 i A2) ł�cz�ce południe z północ� oraz zachód 
ze wschodem kraju. Dlatego te� nie bez znaczenia pozostaje wpływ emisji liniowych. 
W wielu polskich miastach zaprezentowano i opisano badania nad ska�eniem 
�rodowiska i gleb. Natomiast wyniki bada� z ró�nych cz��ci miasta, nad zawarto�ci� 
pierwiastków �ladowych w łódzkich glebach nie były dot�d nigdzie publikowane 
[6, 7, 8].  

Charakterystyka gleb miasta Łodzi 

Skały macierzyste gleb Niziny Mazowieckiej stanowi� przede wszystkim utwory 
czwartorz�dowe, takie jak piaski i �wiry fluwioglacjalne, piaski i gliny zwałowe, 
�wiry, pyły eoliczne wraz z piaskami, mułki i iły zastoiskowe oraz utwory sedy- 
mentacyjne. Gleby regionu łódzkiego s� mało zró�nicowane, dominuj� przede 
wszystkim gleby bielicowe, które stanowi� ok. 85% powierzchni województwa. 
Pozostałe to gleby bagienne i torfowe, brunatne, r�dziny, mady oraz czarne ziemie. 
Około 46% powierzchni województwa łódzkiego zaj�ta jest przez gleby o najgorszych 
wła�ciwo�ciach u�ytkowych (kl. V i VI) [12]. Z tego około 4000 ha przypada na 
grunty zdegradowane i zniszczone przez przemysł metalurgiczny, budownictwo, 
transport miejski oraz przez nieodpowiedni� gospodark� odpadami i �ciekami. 
Tylko 9% powierzchni województwa stanowi� gleby dobre i bardzo dobre (I-III klasy 
bonitacyjnej) [7,8]. 

Cz��� do�wiadczalna 

Pobór prób 

W wyniku przeprowadzonych bada� terenowych w obr�bie miasta Łodzi 
dokonano poboru 9 prób gleby z czterech ró�nych obszarów. Ka�d� z prób pobrano w 
trzech powtórzeniach na gł�boko�ci 0-30 cm [13, 14]. Obszary poboru oznaczono 
na mapie (rys.1) kolejno numerami: 
„1”:  – próba 1 – okolice d�bu szypułkowego (Quercus robus L.)     
                             „Fabrykant”, kwatera 1 parku im. ks. bp Michała Klepacza 
  – próba 2 – park im. ks. bp. Michała Klepacza, kwatera 2; 
 – próba 4 – ul. ks. Skorupki 8; 
 – próba 6 – skwer wozowni Rektoratu Politechniki Łódzkiej; 
„2”:  – próba 9 – ul. Szparagowa, okolice ZTK „Teofilów” S.A.; 
„3”:  – próba 3 – park im. J. Poniatowskiego, kwatera 1; 
  – próba 5 – park im. J. Poniatowskiego, kwatera 3; 
„4”: – próba 7 – tereny znajduj�ce si� w bliskim s�siedztwie  

osiedla Olechów (strona północna); 
– próba 8 – tereny le�ne znajduj�ce si� w bliskim s�siedztwie  

osiedla Olechów (strona południowa); 
W dalszej cz��ci pracy posługiwano si� numerami prób.  
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Oznaczenie podstawowych wła�ciwo�ci fizyko-chemicznych gleb 

W powietrznie suchych próbach glebowych oznaczono:  
– odczyn zgodnie z norm� PN-ISO 10390:1997 (Jako�� gleby. Oznaczanie pH.), 
– zawarto�� wody higroskopijnej i absolutnie suchej masyzgodnie z norm�  
   PN-ISO 11465:1999 (Jako�� gleby. Oznaczanie zawarto�ci suchej masy gleby  
   i wody w glebie w przeliczeniu na such� mas� gleby. Metoda wagowa). 

Oznaczenie pierwiastków �ladowych w glebie 

W celu oznaczenia pierwiastków �ladowych, gleb� poddano mineralizacji mikro-
falowej w mieszaninie kwasów HNO3 i HClO4 w stosunku 1:3. W otrzymanym 
mineralizacie oznaczono ołów (Pb), kadm (Cd), cynk (Zn), chrom (Cr), nikiel (Ni), 
kobalt (Co), arsen (As), metod� płomieniow� absorpcyjnej spektroskopii atomowej 
(F-AAS). 

 
Rys. 1. Mapa poboru prób glebowych 

Wyniki i dyskusja 

Odczyn gleby 

Pierwszy etap prac polegał na oznaczeniu odczynu ka�dej z pobranych prób 
glebowych. Wyniki oznacze� przedstawiono w tabeli 1. Odczyn gleb w wodzie 
destylowanej mie�cił si� w zakresie 6,5-8,1, natomiast w chlorku potasu wynosił 
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6,2-7,8, wył�czaj�c kwa�ne gleby pobrane z terenów le�nych w okolicy osiedla 
Olechów. Oznaczone pH gleby w 1M chlorku potasu dały ni�sze warto�ci od pomiaru 
w wodzie destylowanej. Wynika to z faktu, �e kwasowo�� gleby warunkowana jest 
przez jony wodorowe dwojakiego rodzaju. S� to jony wodorowe znajduj�ce si�  
w roztworze glebowym i jony wodorowe b�d�ce w kompleksie sorpcyjnym. Podczas 
oznaczania pH w wodzie dokonuje si� pomiaru st��enia jonów wodorowych 
roztworu glebowego. W przypadku pomiaru odczynu gleby w KCl, odczyn gleby 
jest sum� jonów H+ z roztworu glebowego oraz jonów H+ wypartych z kompleksu 
sorpcyjnego [15]. 

Tabela 1 
Odczyn pH badanych gleb 

 

Miejsce poboru prób pH (H2O) pH (KCl) Odczyn 
1 6,5 6,2 lekko kwa�ny 
2 6,9 6,4 lekko kwa�ny 
4 7,0 6,6 oboj�tny 

„1” 

6 6,6 6,2 lekko kwa�ny 
„2” 9 8,7 7,2 zasadowy 

3 7,0 6,7 oboj�tny „3” 
5 6,4 6,2 lekko kwa�ny 
7 5,2 4,8 kwa�ny „4” 
8 5,2 4,9 kwa�ny 

 
Pobrane z terenów le�nych próby gleb 7 i 8 charakteryzowały si� odczynem 

kwa�nym. Obrze�a osiedla Olechów oraz okalaj�ce go lasy porastaj� drzewa 
acydofilne, takie jak �wierki i brzozy, które współtworz� wierzchni poziom 
morfologiczny Olh odpowiedzialny za zakwaszenie tych gleb [16]. 

Próby glebowe 1, 2 i 6 pochodz�ce z Parku im. ks. Bp. Michała Klepacza 
charakteryzowały si� odczynem lekko kwa�nym. Obfity drzewostan parkowy  
i pomniejsze krzewy stale zasilaj� poziom próchniczny tej gleby, tworz�c 
charakterystyczny wierzchni poziom organiczny. Potwierdza to niewielka ilo�� 
w�glanów. W glebach takich kompleksy poł�cze� metaloorganicznych odznaczaj� 
si� wysok� trwało�ci�. 

Obszar ulicy Szparagowej (Próba 9) odznaczał si� odczynem zasadowym gleby. 
Du�a ilo�� w�glanów wapnia oraz w�glanów magnezu i sodu potwierdzona polowym 
testem „burzenia” st��onym kwasem HCl, alkalizuje podło�e glebowe. Do procesu 
alkalizacji gleb przyczyni� si� mo�e tak�e działalno�� człowieka, a przede wszystkim 
nawo�enie i helatyzacja. 

Odczyn gleby w obszarze „3” (Próby 3 i 5) oscylował w granicach odczynu lekko 
kwa�nego i oboj�tnego. Powodem zmienno�ci glebowej, a tak�e i samego odczynu 
gleby mo�e by� du�a ilo�� obiektów małej architektury z wodotryskami (OMA). 
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Woda higroskopowa i absolutnie sucha masa 

Oznaczenie wody higroskopowej (Wh) i absolutnie suchej masy (ASM) 
przeprowadzono zgodnie z norm� PN-ISO 11465:1999 (Jako�� gleby. Oznaczanie 
zawarto�ci suchej masy gleby i wody w glebie w przeliczeniu na such� mas� gleby. 
Metoda wagowa.). Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Poziom wilgotno�ci higroskopowej [%] (Wh)  
oraz absolutnie sucha masa [%] (ASM) 

Miejsce poboru prób Wh ASM 
1 1,80 98,2 
2 1,60 98,4 
4 0,60 99,4 

„1” 

6 0,48 99,5 
„2” 9 0,50 99,5 

3 1,93 98,1 „3” 
5 0,72 99,3 
7 0,31 99,7 „4” 
8 0,53 99,5 

 
Zawarto�� wody higroskopowej w próbkach zawiera si� w zakresie od 0,31% 

do 1,93%. Otrzymane warto�ci s� niskie, co �wiadczy o du�ym stopniu przesuszenia. 
Oznaczenie zawarto�ci wody higroskopowej ma istotny wpływ na badania nad 
gospodark� wodn� gleb i daje pogl�d na temat stosunków wodnych w niej panuj�cych. 
Oznaczenie ASM wykorzystano do obliczenia st��e� poszczególnych pierwiastków  
w glebie.  

Pierwiastki �ladowe w glebie 

Oznaczenia pierwiastków �ladowych w próbach glebowych wykonano metod� 
AAS po wcze�niejszej mineralizacji mikrofalowej. Wyniki oznacze� przedstawiono  
w tabeli 3 razem z poziomem N, czyli zalecanymi granicznymi st��eniami 
pierwiastków �ladowych. 

Wszystkie próby glebowe poddane analizom charakteryzowały si� nisk� 
koncentracj� oznaczanych metali. St��enia pierwiastków �ladowych utrzymywały 
si� poni�ej poziomu okre�lonego przez Rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska  
z dnia 9 wrze�nia 2002 r. w sprawie standardów jako�ci gleby oraz standardów 
jako�ci ziemi (Dz. U. z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.) dla gleb typu A i B (gł�boko�� 
poboru prób 30 cm).  

Ukształtowanie wzniesie� łódzkich w mie�cie ma decyduj�cy wpływ na 
klimat, a co za tym idzie na zawarto�� pierwiastków w glebie. Wzniesienia te 
chroni� miasto przez wpływem wiatrów wiej�cych z północy. Ponadto zwi�kszony 



M. Niedbała, B. Smoli�ska, K. Król 

 

36 

współczynnik szorstko�ci podło�a modyfikuje kierunki wiatrów, zmniejszaj�c ich 
pr�dko�� i redukuj�c tym samym mo�liwo�� przenoszenia zanieczyszcze�. St��enie 
oznaczanych metali we wszystkich analizowanych próbach glebowych jest wynikiem 
warunków klimatycznych panuj�cych na terenie miasta Łodzi. 

 
Tabela 3 

 Zawarto�ci pierwiastków �ladowych w glebach (mg
kg-1 s.m.) 

Numer próby 
Pierwiastek Poziom 

N* 
1  2     3 4 5     6 7 8 9 

Pb 100 - 600 20,5 25,4 16,6 14,4 23,4 27,4 37,5 30,6 18,3 

Co 20 - 200 8,5 8,1 6,4 6,7 7,0 7,6 4,1 1,5 3,1 

Zn 300 - 1000 178,4 188 81,2 119,4 75,8 127,1 25,8 22,2 22,8 

Cr 150 - 500 33,3 28,3 17,7 28,3 25,8 32,3 18,3 13,1 17,5 

Ni 100 - 300 22,3 46,1 19,7 22,6 16,7 31,2 17,9 8,1 11,5 

Cd 1 - 4 1,2 2,2 0,6 1,1 1,0 1,3 0,9 1,0 0,9 

As 20 - 60 52,5 42,2 40,1 51,8 35,8 33,8 16,6 20,6 18,4 

* – Poziom N – Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 9 wrze�nia 2002 r. w sprawie standardów jako�ci 
gleby oraz standardów jako�ci ziemi (Dz. U. z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.). 

 
Najwy�szymi st��eniami metali ci��kich i pierwiastków �ladowych charakte-

ryzowały si� próby glebowe 1, 2, 4 i 6, zatem próby pobrane z Parku im. ks. bp. 
Michała Klepacza. Ze wzgl�du na lokalizacj� parku w �cisłym centrum miasta, 
nadziemne cz��ci ro�linno�ci tam wyst�puj�cej asymiluj� du�e ilo�ci pyłu, a w 
momencie zrzucania li�ci przenosz� je do gleby. 

Park otoczony jest budynkami, które zmieniaj� kierunki wiatrów lokalnych  
i powoduj� nanoszenie du�ych ilo�ci zanieczyszcze� pochodz�cych ze szlaków 
komunikacyjnych le��cych w pobli�u. Podobnie jest w przypadku prób gleby 
pobranych z parku im. Józefa Poniatowskiego. Tu równie� mamy do czynienia  
z obszarem o bogatej ro�linno�ci, otoczonym zabudow� miejsk�. Ponadto próby 
glebowe pobrano w pobli�u ruchliwych ulic Piłsudskiego oraz Alei Politechniki, 
z których na tereny parku nanoszone s� du�e ilo�ci zanieczyszcze�. Ni�sz� 
zawarto�ci� pierwiastków charakteryzuj� si� próby pobrane z osiedla Olechów.  
W tym przypadku decyduj�cy był fakt poboru prób z terenu w pobli�u drogi 
ł�cz�cej osiedle z Andrzejowem, który nara�ony jest na zapylenie pochodz�ce 
z ruchu kołowego.  

W �adnej z badanych prób gleby nie stwierdzono podwy�szonych zawarto�ci 
ołowiu. Najwy�sz� koncentracj� charakteryzowały si� próby glebowe z okolic 
osiedla Olechów (próba 7 i 8), odpowiednio 37,5 oraz 30,6 mg
kg-1 suchej masy. 
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Zawarto�� kobaltu we wszystkich analizowanych próbach utrzymywała si� na 
stałym poziomie (ok. 10 mg kg-1 s.m.)  

Najwi�cej cynku zawierały próby gleby pobrane do analizy z ulicy Szparagowej 
w s�siedztwie zakładu ZTK „Teofilów” S.A. oraz z terenów le�nych w pobli�u 
osiedla Olechów [17].  

Najwy�sz� koncentracj� chromu charakteryzowały si� próby glebowe pobrane 
w parku im. Ks. Bp Michała Klepacza i jego okolicach i wynosiły one około  
33 mg kg-1 s.m. Stosowanie �rodków ochrony ro�lin, m.in. opryskiwanie i szcze- 
pienie drzew mogło mie� wpływ na zaskakuj�co du�e st��enie arsenu w próbach 
glebowych pobranych w tych okolicach. Niemniej jednak koncentracja tego metalu 
w �adnym z przypadków nie przekroczyła 60 mg kg-1 s.m.  

Koncentracje niklu we wszystkich próbach glebowych utrzymywały si� na 
niskim poziomie.  

Podsumowanie 

Zawarto�� pierwiastków w badanych próbach glebowych była zró�nicowana. 
Bez wzgl�du na miejsce poboru, próby charakteryzowały si� ni�szym ni� dopusz-
czalne st��eniem Pb, Co, Zn, Cr, Ni, Cd i As. Obserwacje terenu oraz analizy 
laboratoryjne pozwalaj� stwierdzi�, �e pomimo obiegowej opinii o silnym zanie-
czyszczeniu miasta Łodzi, stan gleb zgodny jest z wytycznymi Rozporz�dzenia 
Ministra 	rodowiska [17]. 
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TRACE ELEMENTS AS POLLUTANTS OF URBAN 
SOILS OF LODZ 

Summary 
 

This paper presents the analysis of trace elements in anthropogenic soils of Lodz. 
The laboratory investigations were carried out on the nine soil samples, which were 
representative for different parts of the city. The concentrations of Pb, Co, Zn, Cr, 
Ni, Cd and As were determined by F-AAS method.  

The results of the study show that concentrations of investigated elements in 
soils of Lodz were low. The urban and industrial soils of Lodz city can be defined 
as non polluted. 
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