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Wstęp 

Zawartość poszczególnych pierwiastków w glebach uzależniona jest od bar
dzo wiciu czynników: składu chemicznego skały macierzystej; charakteru i inten
sywności procesów glebowych; wpływu czynników klimatycznych, antropogenicz
nych, biosfery itd. W rezultacie oddziaływania tak wielu czynników naturalna 
zmienność zawartości pierwiastków w glebach może być bardzo duża. W 
przypadku wielu pierwiastków (np. Pb i Cd) oddziaływanie antropogenicznych 
zanieczyszczeń może znacznie wpłynąć na zmienność ich zawartości. 

DUDKA [1989], powołując się w swojej publikacji na prace wielu autorów 
twierdzi, że charakter rozkładu zawartości metali śladowych w badanym materiale 
ma istotny wpływ na sposób wyrażania wartości przeciętnej oraz na wykonanie 
obliczeń statystycznych. Zawartości pierwiastków śladowych w glebach mają asy
metryczne prawostronnie skośne rozkłady częstości (cytat za DUDKĄ [1989]). Dla
tego najlepszą miarą położenia wartości przeciętnej (wartości średniej) zmiennej 
przedstawionej na skali logarytmicznej jest średnia geometryczna (G), a najlepszą 
miarą rozprosz~nia obse1wacji wokół średniej - odchylenie geometryczne (SG) 
[DUDKA 1989]. Srednic geometryczne są zawsze mniejsze od arytmetycznych, co 
wynika z ograniczenia wpływu wartości skrajnych ( często pojedynczych obserwa
cji) na średnią po przekształceniu logarytmicznym zmiennej [DUDKA 1989]. 

Według DUDKI [1989] dla rozkładu logarytmiczno-normalnego średnia geo
metryczna i odchylenie geometryczne mogą być używane do oszacowania oczeki
wanego zakresu wartości badanej zmiennej. Około 68% losowo zebranych obser
wacji powinno zawierać się w przedziale od G/SG do G x SG; około 95% - w 
przedziale od G/SG2 do G x SG2 [DUDKA 1989]. 

Przedział zawartości, którego dolną granicę stanowi iloraz średniej geome
trycznej i kwadratu odchylenia geometrycznego (G/SG2), górną natomiast - ilo-
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czyn średniej geometrycznej i kwadratu odchylenia geometrycznego (G x SG2), 

DUDKA [1989] za TIOBALEM i EBENSEM [1976] przyjmuje jako obliczoną naturalną 
zawartość danego pierwiastka. Autorzy ci zakładają, że powinny to być te jego 
ilości, jakie stwierdzono by w glebach i roślinach przy braku oddziaływań pocho
dzenia antropogenicznego. Cytowani przez DUDKĘ [1989], KABATA-PENDIAS i PEN

DIAS [1984] uważają, że metoda wyznaczania naturalnej zawartości staje się prak
tycznie jedynym sposobem szacowania „naturalnych" zawartości (odniesienia) 
metali śladowych w sytuacji globalnego oddziaływania zanieczyszczeń chemicz
nych. 

NIEMYSKA-ŁUKASZUK (1993] cytując prace wielu autorów twierdzi, że obszary 
górskie są szczególnie narażone na wpływ zanieczyszczeń o charakterze global
nym. Do podobnych wniosków prowadzą dotychczasowe badania WOŻNIAKA 
[1996]. 

Materiał i metody 

Badania dotyczące zawartości pierwiastków metalicznych w glebach wybra
nych fragmentów Bieszczadów realizowano w latach 1991-1993 (analizowano 
gleby bieszczadzkich łąk halnych - połonin oraz świeże osady aluwialne - namuły, 
zbierane tuż po ustąpieniu wód powodziowych). 

Obok podstawowych właściwości fizycznych i fizyko-chemicznych tych gleb, 
które szczegółowo przedstawiono w publikacji WOŹNIAKA [1996], oznaczono ogól
ną zawartość i zawartość frakcji rozpuszczalnej w roztworze HCl o stc,żcniu 
1 mol·dm-3 następujących pierwiastków: Cu, Zn, Mn, Co, Pb, Cd, Ni. Ogólną 
zawartość przedstawionych pierwiastków oznaczono metodą spektrofotometrii 
absorpcji atomowej, po roztworzeniu próbek mineralnych poziomów gleby w 
HC1O4• Zawartość frakcji rozpuszczalnej tych pierwiastków oznaczono również 
metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej, po wytrząsaniu przez 1 godzin<:, 
próbek gleby w roztworze HCI o stężeniu 1 mol·dm-3. Zawartość Pb i Cd ozna
czano po zagęszczeniu w fazie organicznej - ketonie rnetyloizobutylowym MBIK. 

W niniejszej pracy, obok zakresu stwierdzonego (empirycznego) zawartości 
pierwiastków, przedstawiono obliczony metodą zastosowaną przez DUDKĘ [1989] 
oczekiwany zakres zawartości. 

Wyniki i dyskusja 

Zakres stwierdzony ogólnej zawartości, jak i zawartości frakcji rozpuszczal
nej w roztworze HCl o stężeniu 1 mol·dm-3 badanych pierwiastków został już 
przedstawiony we wcześniejszej publikacji (WOŹNIAK 1996], jednak w celu umożli
wienia wykonania bezpośredniego porównania z zakresem oczekiwanym, został 
powtórzony w niniejszej pracy w tabelach 1-4. 

Spośród analizowanych pierwiastków śladowych, w akumulacyjnych Ah po
ziomach gleb brunatnych kwaśnych połonin, największe różnice pomiędzy zakre
sem stwierdzonym a oczekiwanym ich ogólnej zawartości dotyczyły Zn, Mn, Co, -✓ 

Ni. Natomiast porównanie otrzymanych wyników z zakresami oczekiwanymi wy
znaczonymi przez DUDKĘ (1992] dla gliniastych i pylastych gleb obszaru Polski -
uznawanymi jako naturalne wartości porównawcze, wynoszącymi w mg·kg-1 s.m. 
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dla: Cu 2-20; Zn 14-100; Mn 80-1100; Co 1-10; Pb 8-25; Cd 0,1-0,6; Ni 2-30 -
wskazuje, że znacznie odbiega od nich jedynie zawartość Pb w glebach brunat
nych kwaśnych połonin. Zakres oczekiwany dla tego pierwiastka, wynoszący w 
badaniach WOŹNIAKA [1996] dla tych gleb od 33,1 do 79,9 mg·kg-1 s.m., a więc 
nawet w wartości dolnej wyższy od górnego zakresu określonego przez DUDKĘ 
[1992], jednoznacznie wskazuje na antropogeniczny wpływ na koncentrację Pb w 
glebach połonin. Brak zróżnicowania przy porównaniu zakresu stwierdzonego i 
oczekiwanego zawartości Pb w glebach brunatnych kwaśnych połonin ( a więc -
mówiąc inaczej - regularny, normalny rozkład zawartości, ogólnie jednak wyso
kiej), pozwala stwierdzić, że gleby połonin zostały równomiernie, choć w niewiel
kim zakresie, zanieczyszczone tym pierwiastkiem. Zawartość pozostałych pier
wiastków zasadniczo nie odbiega od zakresów naturalnej zawartości wyznaczo
nych przez DUDKĘ [1992], a stwierdzone znaczne zróżnicowanie pomiędzy zakre
sami empirycznymi i oczekiwanymi wynika z naturalnej, dużej zmienności składu 
chemicznego skał fliszu karpackiego. 

W świeżych namułach pobieranych z powierzchni gleb aluwialnych łąk zlo
kalizowanych w dolinach bieszczadzkich cieków (natychmiast po ustąpieniu wód 
powodziowych) największy rozrzut wyników pomiędzy zakresami stwierdzonymi i 
oczekiwanymi ogólnej zawartości dotyczył - przede wszystkim - niklu, a w znacz
nie mniejszym zakresie również Cd, Mn, Zn, Cu. Pierwiastkiem wykazującym 
prawie trzykrotnie większą zawartość w namułach niż wynosi zakres oczekiwany 
naturalnej zawartości dla gleb obszaru Polski [DUDKA 1992] był ołów. 

Tabela 1; Table 1 

Zakres stwierdzony [WOŻNIAK 1996] i zakres oczekiwany ogólnej zawartości niektórych 
pierwiastków śladowych w poziomie akumulacyjnym Ah 

bieszczadzkich gleb brunatnych kwaśnych połonin 

Observed [WOŹNIAK 1996] and expected range of same trace elements total content 
in accumulation Ah horizon of the Bieszczady mountain meadow acid brown soils 

Wyszczególnienie Zawartość, mg·kg-1 s.m; Content, mg·kg-1 DM 

Spccification Cu Zn Mn Co Pb Cd Ni 

Srednia geometryczna 12,8 46,5 169,2 2,3 51,5 0,43 10,6 
Geometrie mean 
Odchylenie geometryczne 1,7 1,6 2,3 2,1 1,2 1,40 1,7 
Geometrie deviation 
Zakres oczekiwany, od - do 4,3 18,8 30,8 0,6 33,1 0,22 3,7 
Expected range, from - to 38,6 115,1 929,3 9,7 80,0 0,83 30,2 

Średnia arytmetyczna 14,9 51,0 238,9 3,0 52,7 0,45 12,0 
Arithmetic mean 
Odchylenie standardowe 8,7 19,7 199,1 1,9 11,0 0,14 5,4 
Standard deviation 
Zakres stwierdzony, od - do 5,5 20,2 44,0 0,8 30,9 0,26 4,2 
Ohserved range, from - to 37,5 74,5 747,0 6,3 69,6 0,68 19,8 

DUDKA [1992] twierdzi, że zawartość większości pierwiastków w glebach 
Polski jest zwi,1zana głównie z ich składem granulometrycznym (gleby średnie i 
ciężkie są znacznie bardziej zasobne). Wyniki badań własnych autorów, wobec 
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bardzo zbliżonego składu granulometrycznego badanych gleb brunatnych kwaś
nych połonin, każą poszukiwać źródeł zmienności również w rodzaju skały macie
rzystej . Skały macierzyste gleb Bieszczadów, wchodzące w skład fliszu karpackie
go, charakteryzują się wyjątkową różnorodnością, w tym składu chemicznego. 

Tabela 2; Table 2 

Zakres stwierdzony [WOŹNIAK 1996] i zakres oczekiwany zawartośc i frakcji rozpuszczalnej 
w 1 mol HCl·dm-3 niektórych pierwiastków śladowych w poziomic akumulacyjnym Ah 

bieszczadzkich gleb brunatnych kwaśnych połonin 

Observed [WOŻNIAK 19961 and expected range of somc trace clcments content 
(soluble in 1 mol HCl·dm-3 fraction) in accumulation Ah horizon of the Bieszczady 

mountain meadow acid brown soils 

Wyszczególnienie Zawartość, mg·kg-- 1 s.m; Contcnt, mg·kg-1 DM 

Specifica tion Cu Zn Mn Co Pb Cd Ni 

Srednia geometryczna 5,5 21,7 31,9 0,5 40,2 0,29 1,2 
Geometrie mean 
Odchylenie geometryczne 1,5 1,3 3,9 3,0 1,2 1,37 2,0 
Geometrie deviation 
Zakres oczekiwany, od - do 2,6 12,9 2,0 0,1 27,0 0,15 0,3 
Expected range, from - to 11,9 36,6 496,5 4,1 59,8 0,54 4,7 

Średnia arytmetyczna 6,0 22,5 77,3 0,9 41 ,0 0,30 1,4 
Arithmetic mean 
Odchylenie standardowe 2,5 5,9 103,8 1,0 7,6 0,10 0,7 
Standard dcviation 
Zakres stwierdzony, od - do 3,1 15,0 5,0 0,1 25,5 0,16 0,2 
Observed range, from - to 11,2 32,3 366,0 3,0 54,8 0,52 2,4 

Tabela 3; "fabie 3 

Zakres stwierdzony [WOŹNIAK 1996J i zakres oczekiwany ogólnej zawartości niektórych 
pierwiastków śladowych w świezych namułach bieszczadzkich gleb aluwialnych 

Obscrved [WOŹNIAK 19961 and expectcd range of some trace clemcnts total content 
in frcsh al(uvial deposit of the Bieszczady alluvia l soils 

Wyszczególnienie Zawartosc, mg·kg-1 s.m; Contenl, mg·kg-1 DM 
Spccilication LU Ln Mn Co !'Il Lei NI 

Sredrna geometryczna 15 ,6 54,U 44'1,l/ 8,9 24,U 0,34 24,3 
Geometrie mean 
Odchylenie geometryczne 1,5 1,5 1,5 1,4 1,9 1,63 1,8 
Geometrie deviation 
Zakres oc-Lckiwany, od - do 7,1 24,7 213,7 4,7 6,9 0,13 7,9 
Expectcd range, from - to 34,5 118,1 947,2 16,7 83,7 0,90 75,1 

Średnia arytmetyczna 16,8 57,7 480,5 9,4 29,6 0,38 27,4 
Arithmetic mean 
Odchylenie standardowe 6,2 18,7 172,9 3,1 21,3 0,20 11,0 
Standard deviation 
Zakres stwierdzony, od - do 5,4 16,0 173,0 4,6 6,2 0,13 2,9 
Observed range, from - to 38,6 92,0 1181 ,0 19,7 84,2 1,20 47,4 
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Tabela 4; Table 4 

Zakres stwierdzony [WOŻNIAK 1996) i zakres oczekiwany zawartości frakcji rozpuszczalnej 
w I mol HCl·dm-3 niektórych pierwiastków śladowych w świeżych namułach 

bieszczadzkich gleb aluwialnych 

The observed \WOŹNIAK 19961 and expected range of some trace clements content 
(so u ble in 1 mol HCl·drn-3 fraction) in fresh alluvial deposit 

of the Bieszczady alluvial soils 

Wyszczególnienie Zawartość, mg·kg-1 s.m; Content, mg·kg-1 DM 

Specifica lion Cu Zn Mn Co Pb Cd Ni 

Średnia geometryczna 5,4 13,7 266,0 2,9 10,8 0,14 4,5 
Geometrie mean 
Odchylenie geometryczne 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,49 1,6 
Geometrie deviation 
Zakres oczekiwany, od - do 1,7 6,5 114,0 1,3 4,6 0,06 1,7 
Expected range, from - to 16,6 29,2 620,4 6,9 25,1 0,31 11,5 

Średnia arytmetyczna 6,3 14,7 291,6 3,2 11,8 0,15 5,0 
Arithmetic mean 
Odchylenie standardowe 3,5 5,6 139,0 1,2 4,8 0,06 2,5 
Standard deviation 
Zakres stwierdzony, od - do 1,7 6,0 90,0 0,6 4,1 0,06 1,6 
Observcd range, from - to 17,1 27,8 955,0 6,5 26,1 0,39 14,5 

DUDKA [1992] do pierwiastków, których podwyższona zawartość w powierzch
niowych warstwach gleb jest związana z oddziaływaniem czynników antropoge
nicznych, obok ołowiu zaliczył kadm i cynk. Analiza wielu elementów środowiska 
Bieszczadów [WOŻNIAK 1996) pozwoliła na stwierdzenie, że pierwiastkiem wykazu
jącym zdecydowanie podwyższoną koncentrację w glebach jest również kadm, na
tomiast zawartość cynku nic wykazuje powierzchniowego, antropogenicznego na
gromadzenia. Wyniki badań WOŻNIAKA [1996) i zawarte w niniejszej publikacji 
znajduję pełne potwierdzenie w pracach GRODZIŃSKIEJ i in. (1997]. Autorka ta wy
kazała również, że koncentracja Pb w mchach pobranych do analiz w parkach 
narodowych całej Polski jest bardzo zbliżona, co może wskazywać na dość równo
mierne zanieczyszczenie całego obszaru kraju tym pierwiastkiem. 

Zawartość kadmu w mchach Bieszczadzkiego Parku Narodowego według 
GRODZIŃSKIEJ i in. [1997] należy natomiast do najwyższych w Polsce. W każdym 
jednak przypadku poziom zawartości w glebach i roślinach, przedstawiony w ni
niejszych badaniach i w pracy WOŻNIAKA [1996), zgodnie z kryteriami oceny poda
wanymi przez KABATĘ-PENDIAS i in [1995), nie jest na tyle wysoki, aby mógł wska
zywać na degradacjq gleb - jest to tak zwana zawartość podwyższona. 

Wnioski 

1. Porównanie zakresów stwierdzonych i obliczonych zakresów oczekiwanych 
dotyczących zawartości niektórych pierwiastków w glebach brunatnych 
kwaśnych połonin i świeżych namułach z dolin bieszczadzkich cieków z 
zakresami naturalnej zawartości wyznaczonymi dla obszaru Polski przez 
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bardzo zb l iżonego składu granulometrycznego badanych gleb brunatnych kwaś
nych połonin , każą poszukiwać źródeł zmienności również w rodzaj u skały macie
rzystej . Skały macierzyste gleb Bieszczadów, wchodzące w skład fl iszu ka rpackie
go, charakteryzuj ą się wyj ą tkową różnorodności ą, w tym składu chemicznego. 

Tabela 2; Table 2 

Zakres stwierdzony [WOŹNIAK 1996] i zakres oczek iwany zawartości frakcj i rozpuszczaln ej 
w 1 mol HCl·dm-3 niektórych pierwiastków śl adowych w poziomic akumu lacyj nym Ah 

bieszczadzk ich gleb bru natnych kwaśnych po łoni n 

Observcd [WOŻN IAK 19961 and expected ra nge of same trace e lcmcn ts con tcnt 
(soluble in 1 mol HCl·dm-3 frac tion) in accum ulat ion Ah horizon of the Bieszczady 

mounta in meadow acid brown so ils 

Wyszczególnienie Zawartość, rng ·kg- 1 s.m; Content, mg·kg-1 DM 

Specification Cu Zn Mn Co Pb Cd Ni 

Srednia geometryczna 5,5 21,7 3 1,9 0,5 40,2 0,29 1,2 
Geometrie mean 
Odchylenie geometryczne 1,5 1,3 3,9 3,0 1,2 1,37 2,0 
Geometrie deviation 
Zakres oczekiwany, od - do 2,6 12,9 2,0 0,1 27.0 0,15 0,3 
Expected ra nge, from - to 11,9 36,6 496,5 4,1 59,8 0,54 4,7 

Średnia arytmetyczna 6,0 22,5 77,3 0,9 4 1,0 0,30 1,4 
Ar ithmetic mean 
Odchylenie standardowe 2,5 5,9 103,8 1,0 7,6 0, 10 0,7 
Standard dev iation 
Zakres stwierdzony, od - do 3, 1 l5,0 5,0 0,1 25,5 0, 16 0,2 
Observed ra nge, from - to 11,2 32,3 366,0 3,0 54,8 0,52 2,4 

Tabela 3; Table 3 

Zakres stwierdzony [WOŻN IAK 1996] i zakres oczekiwany ogólnej zawa rtośc i niektórych 
pierwiastków ś l adowych w św iezych n amułach bieszczadzkich gleb a luwia lnych 

Observed [WOŹNIAK 19961 and cxpectecl range of somc trace clcmcn ts tota l conte nt 
in fresh alfuvia l deposit of the Bieszczady a llu via l soi ls 

Wyszczególn ienie Lawartosc, mg·kg-1 s.m; Contcnt , mg·kg-1 DM 

Specificat ion Cu Zn Mn Co Pb Ld N1 

Srednia geometryczna 15,6 :,4,U 44Y,9 8,9 24,U U,34 24;1 
Geometrie mean 
Odchylenie geometryczne 1,5 1,5 1,5 1,4 1,9 1,63 1,8 
Geometrie dev iation 
Zakres oczekiwany, od - do 7,1 24,7 213,7 4,7 6,9 0,13 7,9 
Expected range, from - to 34,5 118,1 947,2 16,7 83,7 0,90 75,1 

Średn ia arytmetyczna 16,8 57,7 480,5 9,4 29,6 0,38 27,4 
Arithmetic mean 
Odchylenie standardowe 6,2 18,7 172,9 3,1 2 1,3 0,20 11,0 
Standard deviat ion 
Zakres stwierdzony, od - do 5,4 16,0 173,0 4,6 6,2 0,13 2,9 
Observed range, from - to 38,6 92,0 1181,0 19,7 84,2 1,20 47,4 
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Tabela 4; Table 4 

Zakres stwierdzony [WOŻNIAK 1996] i zakres oczekiwany zawartości frakcji rozpuszczalnej 
w 1 mol HCl·dm-3 niektórych pierwiastków śladowych w świeżych namułach 

bieszczadzkich gleb aluwialnych 

The observed \WOŻNIAK 19961 and expected range of some trace elements eontent 
(so ublc in 1 mol HCl·dnr3 fraction) in fresh alluvial deposit 

of the Bieszczady alluvial soils 

Wyszczególnienie Zawartość, mg·kg-1 s.m; Contcnt, mg·kg-1 DM 

Specification Cu Zn Mn Co Pb Cd Ni 

Średnia geometryczna 5,4 13,7 266,0 2,9 10,8 0,14 4,5 
Geometrie mcan 
Odchylenie geometryczne 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,49 1,6 
Geometrie deviation 
Zakres oczekiwany, od - do 1,7 6,5 114,0 1,3 4,6 0,06 1,7 
Expected range, from - to 16,6 29,2 620,4 6,9 25,l 0,31 ll,5 

Średnia arytmetyczna 6,3 14,7 291,6 3,2 11,8 0,15 5,0 
Arithmetic mcan 
Odchylenie standardowe 3,5 5,6 139,0 1,2 4,8 0,06 2,5 
Standard deviation 
Zakres stwierdzony, od - do l,7 6,0 90,0 0,6 4.1 0,06 1,6 
Obscrvcd range, from - to 17,1 27,8 955,0 6,5 26,l 0,39 14,5 

DUDKA [1992] do pierwiastków, których podwyższona zawartość w powierzch
niowych warstwach gleb jest związana z oddziaływaniem czynników antropoge
nicznych, obok ołowiu zaliczył kadm i cynk. Analiza wielu elementów środowiska 
Bieszczadów [WOŻNIAK 1996] pozwoliła na stwierdzenie, że pierwiastkiem wykazu
jącym zdecydowanie podwyższoną konccntracjG w glebach jest również kadm, na
tomiast zawartość cynku nic wykazuje powierzchniowego, antropogenicznego na
gromadzenia. Wyniki badań WOŹNIAKA [1996] i zawarte w niniejszej publikacji 
znajdujG pełne potwierdzenie w pracach GRODZIŃSKIEJ i in. [1997]. Autorka ta wy
kazała również, że koncentracja Pb w mchach pobranych do analiz w parkach 
narodowych całej Polski jest bardzo zbliżona, co może wskazywać na dość równo
mierne zanieczyszczenie całego obszaru kraju tym pierwiastkiem. 

Zawartość kadmu w mchach Bieszczadzkiego Parku Narodowego według 
GRODZIŃSKIEJ i in. [ 1997] należy natomiast do najwyższych w Polsce. W każdym 
jednak przypadku poziom zawartości w glebach i roślinach, przedstawiony w ni
niejszych badaniach i w pracy WOŹNIAKA [1996], zgodnie z kryteriami oceny poda
wanymi przez KABATI:;-PENDIAS i in [1995], nie jest na tyle wysoki, aby mógł wska
zywać na degradacj<.; gleb - jest to tak zwana zawartość podwyższona. 

Wnioski 

1. Porównanie zakresów stwierdzonych i obliczonych zakresów oczekiwanych 
dotyczących zawartości niektórych pierwiastków w glebach brunatnych 
kwaśnych połonin i świeżych namułach z dolin bieszczadzkich cieków z 
zakresami naturalnej zawartości wyznaczonymi dla obszaru Polski przez 
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innych autorów wskazuje, że pierwiastkiem wykazującym zdecydowanie 
wyższą, antropogeniczną akumulację jest ołów. 

2. Znaczne zróżnicowanie pomiędzy zakresem stwierdzonym i oczekiwanym 
zawartości innych pierwiastków należy wiązać głównie ze zmiennością skła
du chemicznego skał macierzystych gleb Bieszczadów. 
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Streszczenie 

Badano zawartość niektórych metalicznych pierwiastków śladowych w gle
bach Bieszczadów (gleby brunatne kwaśne - poziom Ah i świeże namuły). W 
oparciu o zakres empiryczny wyznaczono i zaprezentowano zakres oczekiwany 
zawartości. Zakres ten (95% z uzyskanych wyników) obliczono w sposób 
następujący: S/SG2 do G x SG2 (G - średnia geometryczna; SG - odchylenie geo
metryczne). 
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OBSERVED AND EXPECTED RANGE OF METALLIC TRACE 
ELEMENTS CONCENTRATION IN BIESZCZADY MOUNTAIN SOILS 
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Summary 

The contents of some metallic elements in Bieszczady mountain soils (acid 
brown soils - minerał horizons, fresh alluvial deposit) were described. On the 
basis of empirically observed range, the expccted range was also determined and 
prcsented. Baseline values (95 % expccted ranges) were calculated as follows: 
S/SG2 to G x SG2 (G - geometrie mean; SG - geometrie deviation). 
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