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Wstęp 

Wysokogórskie łąki Bieszczadów zwane są połoninami. W wysokich par
tiach Bieszczadów zdecydowanie jednak dominują gleby brunatne kwaśne [DZIAK 

1963a, 1963b; WOŹNIAK 1996]. Ich specyfiką, charakterystyczną dla gleb obszarów 
górskich klimatu humidowego, jest obecność powierzchniowego poziomu próch
nicznego, zbudowanego z mniej lub bardziej rozłożonej substancji organicznej, 
której geneza jak i właściwości były przedmiotem badań SKIBY [1993] oraz DZIAKA 

[1963a ]. 
Z badań wiciu autorów [KABATA-PENDIAS, PENDIAS .1993] wynika, że obieg 

metali ciężkich w środowisku w znacznej mierze uzależniony jest od właściwości 
gleb. Jednym z bardziej ruchliwych metali w glebie jest cynk [KABATA-PENDIAS, 

PENDIAS 19931. Wymienieni autorzy dodają jednak, że substancja organiczna gleb 
tworzy dość trwałe połączenia z cynkiem, co może powodować jego akumulację w 
powierzchniowych poziomach. Kadm jest bardzo mobilny w glebach o pH <5,5, 
KA0ATA-PENDIAS i PENDIAS [1993] uznają ten pierwiastek za wyjątkowo łatwo po
bierany przez rośliny. Odmienny charakter prezentują związki ołowiu. Ze wzglę
du na słabą migrację, naturalne rozmieszczenie ołowiu w profilu glebowym odz
wierciedla jego zawartość w skałach macierzystych [KA13ATA-PENDIAS, PENDIAS 

1993]. 
Zawartość wymienionych metali ciężkich w glebach może być uzależniona 

od wpływu czynników antropogenicznych. Największą koncentracją w stosunku do 
zawartości naturalnej charakteryzuje się na ogół ołów [KOSTKA 1991; STRZYszcz, 

CIIRĆJST 1995]. 
Zmienność zawartości pierwiastków w glebach uzależniona jest od wpływu 

wielu czynników: składu mineralnego gleb i podatności skał macierzystych i mine
rałów na wietrzenie, procesów glebotwórczych, klimatu, w tym szczególnie opa
dów, biosfery, czynników antropogenicznych itd. Na dostępność pierwiastków dla 
roślin lJ<.:zpośredni lub pośredni wpływ wywiera szereg dalszych czynników, przy-
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kładowo zawartość i rodzaj materii organicznej, odczyn, aktywność biologiczna, 
bezpośredni wpływ opadów i osadów antropogenicznych. Nadmierna koncentra
cja toksycznych metali ciężkich w glebach może być jednym z przejawów jej de
gradacji. 

Badania wielu autorów [HERRICK, FRIEDLAND 1990; NIEMYSKA-ŁUKASZUK 
1993] dowodzą, że obszary górskie są szczególnie narażone na dopływ znacznych 
ilości metali ciężkich i ich akumulację w glebie (zwiększona suma opadów, a więc 
częstsze „czyszczenie" atmosfery, zwiększona intensywność przemieszczania się 

mas powietrza). Miejsce absorpcji antropogenicznych zanieczyszczeń decyduje o 
ich większym lub mniejszym, szybszym lub wolniejszym, negatywnym oddziaływa
niu na poszczególne elementy środowiska. 

Materiały i metodyka 

Badania realizowano w Bieszczadach Zachodnich. W latach 1991-1993 wy
konano 64 odkrywki glebowe w strefie łąk wysokogórskich - połonin. Badania te 
kontynuowano w latach następnych, pobierając próbki materiału glebowego z 
dalszych 92 profili, jednak podstawą przedstawionych w tej publikacji analiz były 
wszystkie poziomy genetyczne profili reprezentujących dominujące na połoninach 
gleby brunatne kwaśne. 

Dokładnie z miejsc wykonywania odkrywek glebowych pobierano próbki 
materiału roślinnego dominujących gatunków runi połonin . W niniejszej publika
cji zaprezentowano wyniki analiz składu chemicznego trzcinnika leśnego (Cala
magrostis arundinacea) i borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), w tym ostatnim 
przypadku analizując oddzielnie owoce, liście i łodygi. 

Ogólną zawartość Pb, Cd i Zn, tak w glebach jak i roślinach oznaczano 
metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej, przy czym zawartość Pb i Cd po 
zagęszczeniu w fazie organicznej - ketonie metyloizobutylowym MIBK. Poziomy 
mineralne gleb trawiono w HC1O4, natomiast poziomy organiczne jak i badany 
materiał roślinny mineralizowano w mieszaninie kwasów HNO3_ HC1O4 i H 2SO4 w 
proporcji odpowiednio 20:5:1. 

Wyniki i dyskusja 

Zawartość trzech oznaczanych metali ciężkich Pb, Cd i Zn w glebach Biesz
czadów jest bardzo zróżnicowana (tab. 1). Dość jednoznacznie większą koncen
tracją Pb i Cd charakteryzują się organiczne poziomy powierzchniowe, jednak 
dopiero rozkład zawartości analizowanych pierwiastków w całym profilu glebo
wym przedstawia rzeczywisty obraz ich ewentualnej powierzchniowej akumulacji 
(tab. 2). Ponieważ poziomy organiczne charakteryzują się mniejszą gęstością od 
odpowiadających im w profilu poziomów mineralnych, w tabeli 3 przedstawiono 
współczynniki wzbogacenia (lub zubożenia) nie tylko dla poziomów Ofh, ale rów
nież dla poziomów akumulacyjnych Ah. Współczynniki te dotyczą porównania 
najgłębszych poziomów: skały macierzystej C lub poziomu BbrC; w glebach 
Bieszczadów bardzo często najgłębszym luźnym poziomem jest poziom 
przejściowy BbrC, przechodzący w litą lub spękaną skałę macierzystą skalnego 
podłoża - R. Z analizy danych zawartych w tabeli 3 wynika, że akumulacji w 
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organicznych poziomach powierzchniowych ulegają ołów i kadm. Współczynniki 
nagromadzenia tych pierwiastków w poziomach Ah są dość zbliżone, natomiast 
wyjątkowo wysoka jest akumulacja kadmu w poziomach Ofh niektórych profili -
wynik maksymalny to wzbogacenie ponad 7-krotne. 

Tabela 1; Table 1 

Zakresy całkowitej zawartości Pb, Cd i Zn w glebach bieszczadzkich połonin - porównanie 
organicznych i organiczno-mineralnych poziomów powierzchniowych (Of, Ofh lub Ad) 

z poziomami głębszymi - mineralnymi (Ah, Bbr, BbrC i C) wg WOŹNIAK [1996] 

Ranges of Pb, Cd and Zn total content in Bieszczady mountain meadows soils - the 
comparison of surface organie and organie-minerał Of, Ofh and Ad horizons to deeper 

(minerał) Ah, Bbr, BbrC and C horizons, according to WOŹNIAK [1996] 

Poziomy genetyczne Zawartość od - do, mg·kg-1 s.m.; Content from - to, mg-kg-1 DM 

Soil horizons Pb Cd Zn 

Powierzchniowe; Surface 
Ofll, Of, Ad 50,8-147,2 0,59-3,49 26,4-104,0 
Głębsze; Deeper 
Ah, Bbr, BbrC, C 7,5-100,3 0,08-0,87 9,2-147,0 

Ołów nie należy do pierwiastków o wysokim współczynniku fitoakumulacji, 
stwierdzone nagromadzenie w poziomach powierzchniowych należy więc wiązać 
głównie z wpływem zanieczyszczeń antropogenicznych. Poziomy powierzchniowe 
wyraźnie ograniczają migrację antropogenicznego Pb w głąb profilu gleby, nawet 
w warunkach tak niskiego pH, jakie występuje w glebach brunatnych kwaśnych 
połonin (tab. 2), pełniąc rolę ochronną w stosunku do innych elementów środo
wiska. Stwierdzony brak wyraźnej koncentracji Pb w badanych roślinach połonin 
(tab. 5) potwierdza również znany fakt bardzo silnego wiązania tego pierwiastka 
przez glebową materię organiczną, co ogranicza jego fitoprzyswajalność. Należy 
podkreślić, że próbki materiału roślinnego pobierano precyzyjnie z miejsca wyko
nania odkrywki glebowej, można więc tego typu schemat postępowania porównać 
do doświadczenia wazonowego. 

Bardzo duża niekiedy akumulacja Cd w organicznych poziomach powierz
chniowych badanych gleb połonin może w pewnym stopniu wynikać z bardzo łat
wej fitoprzyswajalności tego pierwiastka, jednak zakres zmienności (przy porów
naniu poziomów powierzchniowych i najgłębszych), jak i stosunkowo mała jak na 
glebę o tak znacznej zawartości Cd i o tak niskim pH zawartość w roślinach 
wskazuje na pewien wpływ zanieczyszczeń na poziom akumulacji kadmu w 
glebach. Wrażliwość gleb brunatnych kwaśnych połonin na akumulację kadmu, 
oceniona metodą Blume i Brummera [GAMBUś, GORLACH 1995], jest zbliżona w 
całym profilu gleby (tab. 4) i najczęściej wyrażona jest liczbą 3 (zgodnie z zasto
sowaną 5-cio stopniową skalą). Decyduje o tym przeciwstawnie układająca się 

zmienność czynników branych pod uwagę przy ocenie: wzrastające wraz z głębo
kości,) profilu pH i zwiększający się udziału części spławialnych, natomiast male
jąca zawartość materii organicznej. 

Pierwiastkiem nie wykazującym w zasadzie nagromadzenia w poziomach 
powierzchniowych, a wprost przeciwnie, charakteryzującym się pewnym wskaźni
kiem zubożenia, jest cynk. Zawartość tego pierwiastka w roślinach połonin jest 
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natomiast stosunkowo wysoka (tab. 5), szczególnie w łodygach borówki czarnej. 
Schemat rozmieszczenia cynku w poszczególnych jej organach (najwięcej w łody
gach, mniej w liściach, a najmniej w owocach) wskazuje na główne źródło cynku 
w zasobach glebowych. Uzyskane przez autora wyniki potwierdzają duż,1 mobil
ność związków tego pierwiastka w glebach i znaczną dostępność dla roślin. Po
ziom zawartości Zn w glebach Bieszczadów wskazuje również na zasobność skał 
fliszu karpackiego w ten pierwiastek. Powyższy wniosek wypływa z analizy składu 
chemicznego skał macierzystych gleb połonin [WOŻNIAK 1996]. 

Tabela 2; Table 2 

Odczyn, zawartość węgla organicznego oraz ogólna zawartość Pb, Cd i Zn 
w przykładowych profilach bieszczadzkich gleb brunatnych kwaśnych połonin 

Soi! reaction, content of organie C and total Pb, Cd and Zn content in some example 
profiles of Bieszczady mountain meadows acid brown soils 

Numer 
Zawartość 

profilu Ogólna zawartość, mg·kg-1 s.m. 

i lokalizacja 
Poziomy 

Gh;bokość 
C organicznego, Total content, mg·kg-1 DM 

Number 
genetyczne 

Depth pHKCI 
g·kg-1 s.m. 

of profile 
Soi! 

(cm) 
Organie C 

and loca-
horizons con tent, Pb Cd Zn 

lization 
gkg-1 DM 

1.Polonina Ofh 0-2 3,4 227 147 2,86 55 
Caryńska Ah 2-20 3,5 80 63 0,38 45 

Bbr 20-31 3,7 50 27 0,16 53 
BbrC 31-49 3,9 44 24 0,12 60 

Z.Połonina Ad 0-8 3,7 69 84 0,97 62 
Caryńska Ah 8-21 3,6 49 54 0,61 55 

AhBbr 21-27 3,9 31 45 0,49 64 

Bbr 27-53 3,9 19 31 0,31 72 

C 53-60 3,9 17 29 0,35 96 
3.Po!onina Ofh 0-3 3,0 162 77 1,41 49 
Caryńska Ah 3-14 3,3 70 79 0,81 34 

AhBbr 14-47 3,5 56 47 0,38 33 

BbrC 47-70 3,8 26 23 0,32 51 
4.Połonina Ofh 0-3 3,0 200 112 1,88 39 

Bukowska Ah 3-19 3,2 59 48 0,33 26 
Bbr 19-38 3,5 46 30 0,15 26 

BbrC 38-61 3,8 36 19 0,11 42 
5.Polonina Ofh 0-5 3,5 177 57 1,08 53 

Wetlińska Ah 5-20 3,4 56 40 0,70 49 

Bbr 20-60 3,5 41 31 0,38 44 

BbrC 60-75 3,9 24 31 0,28 52 
6.Rozsypa- Ofh 0-3 2,8 191 79 2,22 49 

mec Ah 3-20 2,9 57 19 0,61 31 
AhBbr 20-41 3,3 51 16 0,17 35 

Bbr 41-77 3,4 38 14 0,12 43 

C 77-81 3,7 17 15 0,15 63 

?.Halicz Ofh 0-2 3,0 183 117 1,36 34 

Ah 2-18 3,2 59 64 0,58 20 

BbrC 18-39 3,7 41 25 0,30 28 



ZNACZENIE ORGANICZNYCH POZIOMÓW W OGRANICZANIU MIGRACJI ... 477 

Tabela 3; Table 3 

Współczynniki wzbogacenia lub zubożenia w Pb, Cd i Zn poziomów powierzchniowych 
gleb brunatnych kwaśnych połonin (porównanie zawartości w poziomach 

powierzchniowych Ofu i Ah lub Ad i Ah z zawartością w poziomach najgłębszych 
BbrC lub C) - te same profile co w tabeli 2 

Coefficients of improvement or impoverishment in Pb, Cd and Zn of surface horizons 
of Bieszczady mountain meadows acid brown soils ( comparison of the con tent in surface 

Ofu, Ah and Ad horizons to deeper Bbr and C: horizons) - the same profiles 
as presented in table 2 

Lokalizacja i numer 
Współczynnik wzbogacenia > I lub zubożenia < 1 

profilu Poziomy I mprovemcnt coefficient > I or improverishment 

Localization and profile genetyczne coefficient < I 
Soi! horizons number Pb Cd Zn 

1. Połonina Cary11ska Ofh 6,1 23,8 0,92 
Ah 2,6 3,2 0,75 

2. Połonina Cary11ska Ad 2,9 2,8 0,65 
Ah 1,9 1,7 0,57 

3. Połonina Caryńska Ofh 3,3 4,4 0,96 
Ab 3,4 2,5 0,67 

4. Połonina Bukowska Ofh 5,9 17, I 0,93 
Ah 2,5 3,0 0,62 

5. Połonina Wetlińska Ofh 1,8 3,9 1,02 
Ah 1,3 2,5 0,94 

6. Rozsypaniec Ofh 5,3 14,8 0,78 
Ah 1,3 4,1 0,49 

7. Halicz Ofl1 4,7 4,5 1,21 
Ah 2,6 1,9 0,71 

Tabela 4; Table 4 

Wrażliwość bieszczadzkich gleb brunatnych kwaśnych połonin na akumulację kadmu 
na przykładzie wybranych profili (wg. metody Blume i Briimmera, 

za GAMBUSIEM i GORLACHEM [1995]) 

Sensitivity of Bieszczad)'. mountain mcadows acid brown soils to cadmium accumulation 
in same example profiles (according to GAMBUŚ and GORLACH (1995] by Blume and 

Briimmcr method) 

Poziomy Zawartość materii Zawartość frakcji Wrażliwość na 
organicznej <0,02 mm akumulacjt; Cd Lokalizacja genetyczne 

pHKCI Organie mattcr Content of soi! Sensitivity to cad-Localization Soi! 
horizon contcnt fraction <0,02 mm mium accumula-

(%) (%) tion 

Połonina Ofh 3,4 39,6 - 3 
Caryńska Ah 3,5 13,9 17 3 

Bbr 3,7 8,7 23 3 
BbrC 3,9 7,7 25 3 

Połonina Ad 3,5 12,1 14 3 
Caryńska Ab 3,5 8,5 14 3 

AhBbr 3,7 5,4 16 3 
Bbr 3,9 3,3 23 2 
C 3,9 3,0 33 2 
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Tabela 5; Table 5 

Zawartość Pb, Cd i Zn (mgkg-1 s.m.) w roślinności bieszczadzkich połonin, 
wg WOŻNIAKA (1996] 

Contents of Pb, Cd and Zn (mgkg-1 of DM) in plants of Bieszczady mountain meadows, 
according to WożNIAK (1996] 

Pb Cd Zn 

średnia geo- zakres średnia geo- zakres średnia geo- zakres 
Roślina; Plant metryczna od -do metryczna od - do metryczna od - do 

geometrie range geometrie range geometrie range 
mean from - to mean from - to mean from - to 

1. Trzcinnik leśny 
1,1 0,6-2,5 0,14 0,07-0,21 20 15-25 

Forest bluejoint 

2. Borówka czar-
na; Bluebarry 
owoce; fruits 0,14 0,10-0,26 0,05 0,04-0,09 13 11-14 
liście; leaves 1,40 0,50-3,20 0,10 0,05-0,20 27 18-48 
łodygi; stems 0,90 0,40-1,70 0,14 0,04-0,30 74 51-94 

Gleby bieszczadzkich połonin nie wykazują wyraźnych objawów degradacji 
wywołanej oddziaływaniem czynników antropogenicznych, choć zawartość Pb jest 
wyraźnie podwyższona, zarówno w organicznych poziomach powierzchniowych, 
jak i w poziomach akumulacyjnych Ah. Odrębnym, ważnym zagadnieniem jest 
natomiast ich bardzo kwaśny odczyn, wynikający głównie z oddziaływania humi
dowego klimatu, ale związany też z charakterem skał macierzystych - są to głów
nie skały kwarcowo-krzemianowe (ADAMCZYK 1966]. 

Zakwaszenie to jest jednak skutkiem oddziaływania głównie czynników na
turalnych, a dobry stan okrywy roślinnej połonin (są to rezerwaty ścisłe) wskazuje 
na duże możliwości przystosowawcze naturalnych zbiorowisk roślinnych do bar
dzo różnych warunków środowiska, w tym dużego zakwaszenia gleb. 

W glebach ornych powierzchniowa akumulacja metali ciężkich, nawet Pb, 
jest trudniejsza do stwierdzenia, bowiem są to gleby mineralne o znacznie więk
szej gęstości niż poziomy organiczne gleb połonin, ponadto warstwa orna ulega 
ciągłemu mieszaniu (ujednolicanie zawartości), a czqść opadu metali ciężkich jest 
wynoszona wraz z plonami. Trudno byłoby je uznać za dobry obraz antropoge
nicznego wpływu na koncentrację metali ciężkich w środowisku; warunki takie 
spełniają jedynie te elementy środowiska, w których migracja metali ciężkich jest 
ograniczona - takimi elementami są natomiast organiczne poziomy gleb. 

Wnioski 

l. Powierzchniowe, organiczne poziomy gleb brunatnych kwaśnych połonin 
wykazują wyraźne nagromadzenie antropogenicznego ołowiu i w niektórych 
profilach - kadmu. Ogólna zawartość cynku jest na ogół większa w pozio
mach głębszych. 

2. Wyniki wskazują na ważną rolę organicznych poziomów gleb halnych w 
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ograniczaniu migracji niektórych metali ciężkich w głąb profilu gleby. 
Stwierdzona, stosunkowo niewielka zawartość Pb i Cd w roślinach wskazuje 
również na ograniczoną ich dostępność dla roślin, mimo bardzo dużego 
zakwaszenia tych gleb. 

3. Gleby bieszczadzkich połonin nie wykazują objawów degradacji chemicznej, 
a jedynie podwyższoną zawartość Pb i Cd, pierwiastków o powszechnym, a 
nawet globalnym, negatywnym oddziaływaniu na środowisko. 

4. Ewentualna degradacja organicznych poziomów gleb (np. występujące spo
radycznie pożary połonin) może jednak uwolnić znaczne ilości metali cięż
kich do środowiska. 
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Streszczenie 

Badania dotyczące zawartości Pb, Cd i Zn w glebach i roślinach prowadzo
no na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Celem publikac.:ji jest określe
nie roli organicznych, powierzchniowych poziomów gleb w ograniczaniu migracji 
metali ciężkich w głąb profilu gleby i do innych elementów środowiska, a także 
wyznaczenie współczynników akumulacji Pb, Cd i Zn oraz wrażliwości gleb poło
nin na akumulację kadmu. 

W warunkach klimatu humidowego obumierająca materia organiczna two
rzy organiczne, powierzchniowe poziomy gleb. Poziomy te charakteryzują się -
również w Bieszczadach - znacznie wyższą zawartością Pb i Cd niż odpowiadają
ce im głębsze poziomy mineralne. Gleby Bieszczadów są zanieczyszczone oło
wiem i kadmem, ale w znacznie mniejszym zakresie niż większość innych górs
kich obszarów Polski i Europy. Zawartość Pb i Cd w poziomach powierzchnio
wych - na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów - można określić jako podwyż
szoną, a zawartość cynku jako naturalną. 

THE IMPORTANCE OF ORGANIC SOIL HORIZONS IN LIMITATION 
OF HEAVY METALS MIGRATION AND AVAILABILITY TO PLANTS 
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Summary 

The study on Pb, Cd and Zn contents in soi! and plants localizcd in Biesz
czady National Park aimcd to estimatc the importance of organie soi! horizons 
for Iimiting heavy metal migration in the environment, as well as to determine 
the ability of binding cadmium in the soils on the basis of some sclccted soi] pro
perties and anthropogenic factors. 

Under humid mountain climate conditions, the rattening flora crcatcs the 
surfacc organie horizons of the mountain meadow soils. These horizons arc 
much richer in Pb and Cd than the deeper minerał horizons. The soils in Biesz
czady arc contaminatcd with Pb and Cd to much less degrec than in the other 
Polish or European mountains. The contents of Pb and Cd in organie horizon -
according to gcnerally accepted critcria - may be qualificd as increascd whilc the 
Zn content as the natura! one. 
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