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Wstęp 

W ramach badań nad stanem środowiska przyrodniczego Tatrzańskiego 
Parku Narodowego w glebach niektórych polan oznaczona została zawartość wy
branych metali ciężkich, w tym ołowiu [M1Ec11ówKA, MIKOŁAJCZYK 1996]. Zawar
tość tego metalu była również przedmiotem badań w glebach tatrzańskich, wy
tworzonych głównie ze skał wapniowcowych, położonych wzdłuż dróg i w pobliżu 
schronisk [OLEKSYNOWA, BARSZCZ 1996]. Badania te wskazują na nagromadzenie 
ołowiu, szczególnie w poziomach próchnicznych badanych gleb. Nagromadzenie 
ołowiu w tych poziomach związane jest w mniejszym stopniu z jego obecnością w 
skałach macierzystych niż w przypadku innych metali ciężkich [NIEMYSKA-ŁUKA
szuK 1993; GwoREK, DEGÓRSKI 1997]. Wynika ono przede wszystkim z zawartości 
ołowiu w pyłowych zanieczyszczeniach atmosferycznych, głównie pochodzenia 
antropogenicznego, imitowanych na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego [MA
NECKI i in. 1990]. W latach osiemdziesiątych zawartość ołowiu w całkowitym opa
dzie pyłów na teren Parku wynosiła 40,1 kg·km-2·rok-1• Ilość ta przekraczała wie
lokrotnie (100-krotnie) koncentrację tego metalu w litosferze i glebach niezanie
czyszczonych [SCIIEJBAL-C!IWASTEK, TARKOWSKI 1988]. 

Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie całkowitej zawartości oło
wiu w profilach gleb bezwęglanowych słabo wykształconych (rankerach) obszarów 
nieleśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego, wytworzonych z różnych niewęgla
nowych skał, oraz określenie wpływu niektórych właściwości gleb na akumulację 
tego metalu. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono na materiale glebowym pochodzącym z 56 profi
lów rankerów. Występujące na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego rankery 
reprezentują wszystkie podtypy tych gleb wydzielone w Systematyce gleb Polski 
[1989]: właściwe (profile 1-7), bielicowane (profile 32-47) i brunatne (profile 
48-56). Ze względu na zróżnicowanie właściwości poziomów próchnicznych ran
kerów właściwych wyróżniono dodatkowo rankery butwinowe (profile 8-17). Z 
kolei intensywność procesu bielicowania była podstawą wydzielenia rankerów 
słabo bielicowanych (profile 18-31 ), (tab. 1 ). 



Tabela 1; Table 1 

Całkowita zawartość ołowiu i niektóre właściwości fizyko-chemiczne badanych rankerów terenów nieleśnych TPN 
Total Pb content and some physico-chemical properties of examined rankers from non-forest areas of the TNP 

Numery (liczba) Zakresy zawartości lub wartości ; Content ranges or values 

Typ i podtyp profilów Poziomy 
pH C org. % frakcji Type and subtype Profile numbers Horizons Pb 

(Number) (mg·kg-1) 
(0,01 mol Organie C V(%) fract ion % 

CaCli"dm-3) (%) <0,002 mm 

Rankery właściwe 
AO 44,21-87,06 2,9-4,8 2,76-10,15 1,88-9,63 -

Specific rankers 
1-7 AhC 14,99-33,79 3,4-4,2 5,04-6,55 0,62-12,57 2-7 
(7) C 3,07-10,87 - - - -

o 77,61-151 ,56 2,7-3,9 10,35-32,88 1,94-6,16 -
Rankery butwinowe 8-17 AO 28,7-83,13 3,6-4 ,3 6,85-10,35 0,80-6,34 -
Raw humous rankers (10) AC 24,85-71,35 3,1-4,5 3,53- 9,97 0,50-3,18 3-10 

C 2,75-19,60 - - - -

Rankery słabo zbielicowa ne 
O/A 35,09-168,81 2,6-3,7 6,10-36,10 1,85-4,80 -

18-31 ABC 28,16 -88,26 3,0-4,2 2,30-8,53 0,57-12,02 2-7 
Sightly podzolized rankers 

(14) C 8,40-47,21 - - - -

O/A 30,5-102,21 2,7-3,8 7,53-35,83 1,39-7,08 -
Rankery bielicowane 32-47 AEes 12,72-57,33 2,9- 3,9 1,03-6,45 0,86- 7,47 1-13 
Podzolized rankers (16) BhfeC 17,20-47,91 3,3-5 ,2 1,41-9,73 1,01-48,07 2-1 1 

C 3,10-14,45 - - - -

O/A 66,00-168,15 3,4-4,2 5,72-10,93 6,45-69,26 -
Rankery brunatne 48- 56 ABbr 23,61 -95,15 3,7-4,2 1,09-6,98 17,11-73,62 3-1 7 
Brown rankers (9) BbrC 19,83-38,00 4,4-4,8 0,12-2,65 5,71-62,31 4- 34 

C 5,30- 31,55 - - - -

V Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi; Base cation saturation 

WA 

4,6-18,5 

5,6-41,4 

3,3-8,95 

3,2-28,2 

2,4-29,5 

WA - Iloraz całkowitej zawartości badanego metalu w poziomie powierzchniowym i skale macierzystej; A quotient of total content of in
vestigated metal in top horizon and in parent rock 
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Rys. 1. 
Fig. 1. 

Lokalizacja badanych rankerów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (1-56 numery profilów) 
Location of investigated rankers from the Tatra National Park area (1-56 profile numbers) 
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Przy wyborze lokalizacji profilów glebowych starano się by reprezentowały 
one powierzchnie gleb nieleśnych całego obszaru Tatrzańskiego Parku Narodo
wego, czyli położonych na różnych wysokościach nad poziomem morza oraz na 
stokach o zróżnicowanej wystawie i nachyleniu (rys. 1). 

Skałami macierzystymi badanych rankerów właściwych, butwinowych i bieli
cowanych są najczęściej granitoidy, a także łupki metamorficzne, gnejsy oraz 
utwory wodno-lodowcowe, natomiast rankerów brunatnych - skały osadowe: 
piaskowce, łupki ilaste i pyłowce oraz osady morenowe (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Całkowita zawartość ołowiu w skałach macierzystych i wybranych 
poziomach genetycznych rankerów Tatrzańskiego Parku Narodowego 

Total Pb contcnt in parcnt rocks and sclectcd gcnctic horizons of TNP rankcrs 

Numery 
Zakres zawartości ołowiu (mg·kg-1) w poziomach 

powierzchniowych i skalach macierzystych 

Skały macierzyste (liczba) Pb (mg·kg-1) content ranges in top honzons and 

Parent rocks profilów parent rocks 
Profile numbers 

(Number) o OAiA C 

1-3, 6, 7, 10, 11, 

Granitoidy 13-17, 19-24, 30-32, 
34, 37, 41-44, 46,47 37,05-155,59 30,5-85,35 2,75-17,05 Granitoids 27; 28; 35 192,18; 44,17; 54,5 

(32) 

Łupki metamorficzne, 
gnejsy i kwarcyty 8, 9, 26, 29, 
Crystalline slates, 33, 38, 40 66,63-168,81 35,44-72,98 4,1-28,76 
gneisses and quarzites (7) 

Utwory morenowe 4, 12, 18, 25, 36, 39, 49, i wodno-lodowcowe 
Moraine and fluvio- 51, 53, 54, 56 52,89-168,15 66,0-95,64 5,3-19,6 
glacial deposits ( 11) 

Skały osadowe: pias-
kawce, lupki ilaste, 
pyłowce 5, 45, 48, 50, 52,55 - 59,88-110,07 3,07-27,3 Sedimental rocks: (6) 
sandstones, clay 
shales, siltstones 

W celu określenia niektórych właściwości fizyko-chemicznych gleb wykona
ne zostały następujące oznaczenia: składu granulometrycznego metodą areome
tryczną Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego, pH potencjometrycznie w 
roztworze CaC12 o stężeniu 0,01 mol·dm-3, zawartości substancji organicznej przez 
utlenienie C organicznego dichromianem potasu (VI) zmodyfikowaną metodą 
Tiurina, stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (V%) przez 
oznaczenie kationów zasadowych wypartych chlorkiem amonu oraz kwasowości 
hydrolitycznej w roztworze octanu sodu o stężeniu 1 mol·dm-3• 

Całkowitą zawartość ołowiu oznaczono w próbkach powietrznie suchych po 
roztworzeniu gleby w mieszaninie stężonych kwasów azotowego i nadchlorowcgo 
metodą ASA, stosując do atomizacji płomień acetylenowo-powictrzny. 
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Wyniki i dyskusja 

Uzyskane wyniki całkowitej zawartości ołowiu oraz niektórych właściwości 
fizyko-chemicznych gleb zamieszczono w tabelach 1 i 2. W tabelach podano za
kresy otrzymanych wyników wydzielając grupy gleb zgodnie ze zmiennością typo
logiczną (tab. 1) lub zróżnicowaniem skał macierzystych (tab. 2). Między zawar
tością ołowiu a niektórymi podanymi w tabelach właściwościami fizyko-chemicz
nymi gleb obliczono współczynniki korelacji prostej (tab. 3). 

Tabela 3; Table 3 

Współzależność mit;dzy całkowitą zawartością ołowiu a niektórymi właściwościami 
fizyko-chemic~nymi gleb - współczynniki korelacji prostej (r) 

Correlation between total Pb content and some physico-chemical properties 
of soi! - simple correlation coefficients (r) 

Właściwości gleb -
Soi! properties 

r p n 

pHC.l12 - 0,3430 0,001 144 

C org.; Org. C (%) 0,7183 0,001 164 

n - ilość próbek; number of sam pies 

Całkowita zawartość ołowiu w badanych glebach waha się w bardzo szero
kich granicach, szczególnie w poziomach ektopróchnicy (od 37,05 do 168,81 
mg·kg-1). Podobne wahania zawartości ołowiu (40,0-143,0 mg·kg-1 gleby) w po
wierzchniowych poziomach polany Poroniec podają MIECHÓWKA i MIKOŁAJCZYK 
[1996]; znacznie szersze zakresy (26,0-471,0) w poziomach O gleb wytworzonych 
ze skał wapniowcowych, położonych w sąsiedztwie schronisk i szlaków komunika
cyjnych (narażonych na działanie lokalnych zanieczyszczeń) zamieszczają OLEKSY

NOWA i BARSZCZ [1996]. W poziomach OA i A uzyskane wyniki są mniej zróżnico
wane i wahają się od 30,5 do 110,7 mg·kg-1 gleby (tab. 1, 2) . Najwyższą zawartość 
ołowiu oznaczono w profifu 27, który reprezentuje występujące na Smreczyńskim 
Wierchu rankery słabo zbielicowane wytworzone z granitoidów. W glebie tej za
wartość ołowiu w poziomach mineralnych waha się od 134,3 do 200,2 mg·kg-1; 
wyraźnie niższa jest w wierzchnich poziomach (w poziomie Oh nie przekracza 91 
mg·kg- 1 gleby), (rys. 1, tab. 1). 

W większości badanych profilów zawartość ołowiu maleje wraz z głębokoś
cią, podobnie jak zawartość węgla organicznego. Zależność pomiędzy zawartością 
C organicznego a zawartością Pb opisana została współczynnikiem korelacji pros
tej r=0,7183 (przy p=0,001), (tab. 3). Nagromadzenie ołowiu w powierzchnio
wych poziomach gleb wiąże się ze szczególnie silną zdolnością tego metalu do 
tworzenia połączeń z substancją organiczną. W glebach karpackich (z terenu Po
górza Wielickiego i Beskidu Sądeckiego) współzależność tę wyrażał współczynnik 
korelacji prostej r=0,8236 (przy p=0,001), [NIEMYSKA-ŁUKASZUK 1993]. 

Obserwowany w większości badanych rankerów wzrost pH gleby wraz z głę
bokością profilów wpływa na występowanie statystycznie istotnej zależności mię
dzy zawartością ołowiu a pH gleby, która opisana została wartościami współczyn
ników korelacji r=- 0,3450 (pH w CaCl2) i r=-0,3430 (pH w roztworze KC! o 
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stężeniu 1 mol·dm-3) przy p=0,001 (tab. 3). 
W większości badanych rankerów tatrzańskich, objętych wyraźnie procesem 

bielicowania, rozkład zawartości ołowiu w poziomach eluwialnych i iluwialnych 
zgodny jest z procesem przemieszczania tego metalu, o czym świadczy niewielkie 
wzbogacenie w Pb poziomów B. Podobny rozkład całkowitej zawartości ołowiu 
(w różnym nasileniu) jest charakterystyczny dla gleb Sudetów [BORKOWSKI i in. 
1991; GWOREK, D EGÓRSKI 1997] i Podhala [NIEMYSKA-ŁUKASZUK i in. 1997]. 

Zawartość ołowiu w skałach macierzystych badanych rankerów mieści się 
na ogół w granicach podawanych w literaturze [GALLER 1992; NIEMYSKA-ŁUKASZUK 
1993; SKIBA i in. 1994]. W skałach magmowych (granitoidach i osadach moreno
wych), metamorficznych i osadowych wynosi 2,75-28,76 mg·kg-1• Najczęściej 
górna granica zawartości ołowiu w badanych skałach nie przekracza 20 mg·kg- 1• 

Sporadycznie spotyka się w nich większe nagromadzenie tego metalu, jak w gra
nitoidach profilów: 27, 28 i 35, w których zawartość ołowiu znacznie różni się od 
cytowanych w literaturze i waha się od 44,17 do 192,18 mg·kg-1 skały (tab. 2). W 
skałach tych oznaczono również znacznie wyższe niż przeciętne zawartości cynku 
[NIEMYSKA-ŁUKASZUK i in. 1998]. Zawartość ołowiu w skałach macierzystych bada
nych rankerów nie ma wpływu na akumulację tego metalu w wierzchnich pozio
mach organicznych, na co wskazuje brak statystycznie istotnych zależności między 
zawartością ołowiu w poziomach Ci O (współczynnik korelacji prostej r=0,1157) 
i statystycznie słabo istotna zależność między zawartością tego metalu w pozio
mach C i A (r=0,2859 przy p=0,05). Podobne wyniki podane zostały dla gleb 
Pogórza Wielickiego i Doliny Kamienicy [NIEMYSKA-ŁUKASZUK 1993] oraz gleb 
sudeckich [GwoREK, DEGÓRSKI 1997]. 

Rys. 2. 

Fig. 2. 
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Średnia zawartość ołowiu (mg·kg-1) w powierzchniowych poziomach rankerów 
położonych na stokach o różnej wystawie 

Mean Pb content (mg·kg-1) in surface horizons of rankers situated on the slo
pes of diffe rent exposure 

Wyliczone dla poziomów powierzchniowych (O, OA i A) współczynniki 
akumulacji (WA) ołowiu w stosunku do jego zawartości w skałach macierzystych 
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są w większości przypadków, pomimo nie budzącej niepokoju w tych poziomach 
całkowitej zawartości ołowiu, bardzo wysokie, szczególnie w rankerach butwino
wych (tab. 1 ). O tym, że nie jest to tylko efekt biogeochemicznej akumulacji, świ
adczą niewicie niższe niż w przypadku rankerów butwinowych wartości tych 
współczynników dla rankerów brunatnych, o znacznie mniejszej zawartości subs
tancji organicznej (tab. 1 ). Tak wysokie wartości WA, nie zawsze związane z na
gromadzeniem substancji organicznej i niewynikające z zawartości ołowiu w ska
łach, świadczą o antropogenicznym pochodzeniu kumulowanego ołowiu. Napływ 
w rejon Tatr pyłów i siarki pochodzenia antropogenicznego, zachodzi głównie 
przy cyrkulacji powietrza z zachodu i północy [ScHEJBAL-CHWASTEK, TARKOWSKI 

1988], co wpływa na większą akumulację ołowiu w poziomach powierzchniowych 
gleb położonych na stokach o ekspozycji zachodniej (rys. 2). 

Wnioski 

1. Całkowita zawartość ołowiu w różnych podtypach rankerów z terenu Ta
trzańskiego Parku Narodowego waha się w szerokich granicach, ale nie 
przekracza 200 mg·kg-1• Jego zawartość w poziomach ektopróchnicy nie jest 
statystycznie istotnie zależna od koncentracji w skałach macierzystych bada
nych gleb. 

2. Zawartość ołowiu w poziomach genetycznych badanych gleb jest głównie 
determinowana obecnością substancji organicznej. 

3. W rankerach objętych procesem bielicowania rozkład zawartości tego meta
lu w profilu jest zgodny z występowaniem poziomów eluwialnych i iluwial
nych. 

4. Wartość otrzymanych współczynników akumulacji (WA) wskazuje na na
gromadzenie ołowiu w poziomach powierzchniowych, a jego kumulacja 
związana jest z wpływem zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych na 
środowisko przyrodnicze Tatr. 
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Słowa kluczowe: Pb, gleby górskie, rankery, Tatrzański Park Narodowy 

Streszczenie 

Badania nad zawartością ołowiu w rankerach Tatrzańskiego Parku Narodo
wego przeprowadzono w poziomach genetycznych 56 profilów różnych podtypów 
tych gleb. Całkowita zawartość ołowiu w poziomach próchnicznych waha się od 
37,05 do 168,81 mg·kg-1. Kumulacja ołowiu w badanych glebach jest głównie 
związana z obecnością substancji organicznej, nie jest statystycznie istotnie zależ
na od jego zawartości w skałach macierzystych. W rankerach objc;tych procesem 
bielicowania, układ zawartości tego metalu jest zgodny z występowaniem pozio
mów eluwialnych i iluwialnych. 

Wartość otrzymanych współczynników akumulacji (WA) wskazuje na 
nagromadzenie ołowiu w poziomach powierzchniowych i wiąże się z wpływem 
zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych na środowisko przyrodnicze Tatr. 
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Summary 

The investigation of Pb content was carried out in genetic horizons of 56 
profiles of different ranker subtypes. Total content of Pb in the humus horizons 



CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ OŁOWIU W PROFILACH RANKERÓW ... 437 

ranged from 37.05 to 168.81 mg·kg-- 1 soi!. The Pb accumulation in invcstigated 
soi) was mostly conncctcd with the presence of organie matter. In rankers under 
podzolization proccss, the Pb occurrence was conncctcd with the presence of elu
vial and illuvial horizons. 

The value of cstimated accumulation coefficients (WA) showed the accu
mulation of Pb in surface horizons, being the effect of urban and industrial pol
lution on Tatra's natura! environment. 
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