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Metody okreœlania t³a geochemicznego
w badaniach œrodowiska przyrodniczego
Methods of determining geochemical background
in environmental studies
Abstract: Geochemical background is usually defined as a natural concentration of a given substance in
a natural sample. The term “geochemical background” is the subject of much controversy regarding its
widespread use but without giving a precise definition. The present author has made an attempt to solve
this problem by proposing a new definition of this term. In addition, this article presents three different
approaches to determining geochemical background, i.e. direct (geochemical), indirect (statistical) and
integrated. The first approach concerns the chemical analyses of different environmental samples that
have not been influenced by an anthropogenic activity, e.g. tree rings, dated sediments, ice cores,
samples stored in archives since the mid 19th century, i.e. the so called “industrial revolution”. The
second approach uses statistical methods to eliminate outlier results from large datasets. The outliers
are considered as anthropogenically influenced. Three statistical techniques described in this article
(4s-outlier test, iterative 2s-technique and calculated distribution function) are good examples of an
indirect approach. The last method of determining geochemical background links the two mentioned
earlier. Samples for analyses are collected from sites located far from major pollution sources and the
range (mean ± 2s) is calculated from original values. This range is considered as a geochemical
background. Advantages and disadvantages of each approach are discussed in detail.
Key words: geochemical background, direct approach, indirect approach, integrated approach,
4s-outlier test, iterative 2s-technique, calculated distribution function
S³owa kluczowe: t³o geochemiczne, metody bezpoœrednie, metody poœrednie, metody zintegrowane,
test eliminacji wartoœci skrajnych 4s, wielokrotna technika 2s, obliczona funkcja rozk³adu

Termin „t³o geochemiczne”, którego synonimami s¹ okreœlenia: „koncentracje pierwotne” lub „koncentracje naturalne”, jest czêsto u¿ywany, choæ ró¿nie
definiowany i rozumiany. W wiêkszoœci definicji powtarza siê odniesienie t³a
geochemicznego do teoretycznych zawartoœci substancji w próbkach niepoddanych wp³ywowi zanieczyszczeñ antropogenicznych. Podstawowym celem wyznaczania t³a geochemicznego jest wiêc rozró¿nienie, jaka koncentracja jest naturalna (geogeniczna i/lub biogeniczna), a jaka odbiegaj¹ca od naturalnej – antropogeniczna. W rzeczywistoœci wszystkie wyniki analiz chemicznych
wspó³czesnych próbek naturalnych s¹ odzwierciedleniem zarówno naturalnych,

508

Agnieszka Ga³uszka

jak równie¿ antropogenicznych zmian w œrodowisku przyrodniczym, przy czym
w ka¿dej próbce zaznacza siê zró¿nicowany wp³yw antropogeniczny.
Termin „t³o geochemiczne” pojawia siê te¿ w definicji zanieczyszczenia,
w której oznacza swoisty poziom odniesienia (próg), powy¿ej którego substancjê uznaje siê za zanieczyszczenie. Problem zanieczyszczeñ odgrywa kluczow¹ rolê w ochronie œrodowiska, wa¿ne jest zatem by powsta³a precyzyjna
definicja t³a geochemicznego oraz aby wœród licznych metod okreœlania t³a
geochemicznego wybraæ najw³aœciwsz¹. Dla geochemików wartoœæ t³a ma
równie¿ istotne znaczenie, poniewa¿ pozwala na powi¹zanie procesów geochemicznych z wp³ywem antropogenicznym, modyfikuj¹cym cykle biogeochemiczne pierwiastków w przyrodzie.
Z badaniem t³a geochemicznego zwi¹zanych jest wiele kontrowersyjnych
zagadnieñ. Po pierwsze, jest to pojêcie œciœle teoretyczne, ze wzglêdu na brak
miejsc na Ziemi pozbawionych negatywnych skutków dzia³alnoœci cz³owieka.
Po drugie, wiêkszoœæ badaczy uznaje za naturalne koncentracje pierwiastków
sprzed tzw. Ery Przemys³owej, co równie¿ mo¿e budziæ pewne zastrze¿enia
w przypadku regionów, które ju¿ we wczesnych czasach historycznych
s³ynê³y z wytopu rud metali. Na obszarze Gór Œwiêtokrzyskich odnaleziono
pozosta³oœci po co najmniej 400 000 pieców dymarskich o ³¹cznej wydajnoœci
oko³o 8000 ton ¿elaza, które wytapiano na tym terenie w II–IV wieku n.e.
(Szczepañski 2002). Wydaje siê, ¿e wp³ywa³y one znacznie bardziej degraduj¹co na otoczenie, ni¿ wspó³czesne huty.
Kolejna w¹tpliwoœæ pojawia siê, gdy rozwa¿any jest aspekt przestrzenny t³a
geochemicznego. Panuj¹ rozbie¿ne opinie na temat kwestii: czy zasiêg badanej koncentracji pierwotnej jest lokalny, regionalny czy globalny. Pierwsze
próby ustalenia wartoœci t³a geochemicznego, podjête przez Bowena w 1979
roku, dotyczy³y wyznaczenia globalnego t³a geochemicznego dla poszczególnych elementów œrodowiska przyrodniczego na podstawie danych geochemicznych z literatury œwiatowej. Te pierwsze wartoœci t³a by³y znacznie wy¿sze
od podawanych obecnie, co nale¿y wi¹zaæ z ujednoliceniem metodyki badañ
oraz wysok¹ precyzj¹ analiz chemicznych. Dziœ wiadomo tak¿e, ¿e ze wzglêdu na znaczne zró¿nicowanie regionalne nie mo¿na ustaliæ wartoœci t³a dla
okreœlonych elementów œrodowiska przyrodniczego w skali globalnej. Mimo
¿e wiêkszoœæ badaczy zgadza siê z regionalnym, lub wrêcz lokalnym charakterem wartoœci t³a, wci¹¿ zbierane s¹ dane do œwiatowej bazy danych geochemicznych (ang. Global Geochemical Database), a wielu geochemików stosuje
jako poziom odniesienia, zaproponowany przez Turekiana i Wedepohla
(1961), „wzorzec ³upka” (ang. shale standard) – œrednie zawartoœci pierwiastków w skorupie ziemskiej, czyli tzw. klarki.
Mo¿na siê równie¿ zastanawiaæ, na ile wartoœci t³a s¹ sta³e w czasie. Podstawow¹ cech¹ przyrody jest jej zmiennoœæ. Zmianom w czasie podlegaj¹ zarówno
elementy abiotyczne, jak równie¿ organizmy ¿ywe i ich grupy – biocenozy.
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Dzia³alnoœæ przemys³owa cz³owieka przyczyni³a siê do przyspieszenia tempa
zmian w ekosystemach, nadaj¹c im jednoczeœnie nowy kierunek (Mannion
2001). Równie¿ naturalne zmiany zachodz¹ce w œrodowisku przyrodniczym
wp³ywaj¹ na chemizm jego komponentów. St¹d te¿ wa¿ne jest, aby rozwa¿aj¹c
problem t³a geochemicznego uwzglêdniæ w nim zmiennoœæ czasow¹.
Listê kontrowersji zwi¹zanych z badaniami t³a geochemicznego koñczy zagadnienie za³o¿eñ, jakie s¹ przyjmowane przy ustalaniu wartoœci t³a. W metodach
statystycznych s³u¿¹cych okreœleniu t³a geochemicznego zak³ada siê, ¿e dzia³alnoœæ cz³owieka przyczynia siê tylko do wzbogacenia w sk³adniki. Nie uwzglêdnia
siê w takim podejœciu faktu, ¿e w niektórych przypadkach wa¿niejszy mo¿e siê
okazaæ wp³yw chemiczny i/lub fizyczny na procesy geochemiczne, których kierunek wyznacza mobilnoœæ pierwiastków w œrodowisku. Dla przyk³adu mo¿na
przytoczyæ problem kwaœnych opadów, które oddzia³uj¹ nie tylko negatywnie na
œrodowisko przyrodnicze (w przypadku deficytu siarki w glebie wp³yw ten mo¿e
byæ nawet pozytywny), lecz równie¿ powoduj¹ zwiêkszon¹ rozpuszczalnoœæ
zwi¹zków metali w glebie i w ten sposób wp³ywaj¹ na ich mobilnoœæ.
Definicja t³a geochemicznego
Termin „t³o geochemiczne”, choæ czêsto u¿ywany, jest niejednoznacznie
definiowany w literaturze z zakresu geochemii i ochrony œrodowiska. Czêsto
te¿ pojawia siê on w rozmaitych opracowaniach bez podania jego definicji, co
pog³êbia istniej¹cy chaos terminologiczny. W rozumieniu t³a geochemicznego
stosowane s¹ ró¿ne podejœcia, które zostan¹ w skrócie omówione poni¿ej.
W geochemii prospekcyjnej i kartografii geochemicznej wartoœæ t³a oznacza brak anomalii geochemicznej, czyli wystêpowanie takich zawartoœci pierwiastków w ska³ach otaczaj¹cych cia³o rudne, które odpowiadaj¹ klarkom
charakterystycznym dla ich œrodowiska geochemicznego, np. piaskowców,
wapieni, granitów.
Inne podejœcie do definicji t³a stosuje siê w ochronie i in¿ynierii œrodowiska.
W definicji zaczerpniêtej ze S³ownika nauk o œrodowisku przyrodniczym i technologii (Porteous 1996), t³o jest rozumiane jako zawartoœæ substancji zanieczyszczaj¹cej, z wykluczeniem jej lokalnego Ÿród³a. Z kolei T.M. Pankratz (2001)
w S³owniku i wykazie terminów z in¿ynierii œrodowiska wyró¿nia oddzielnie
koncentracje t³a i poziom t³a. Za koncentracje t³a uznaje „ogólny poziom zanieczyszczeñ w danym regionie, po zignorowaniu ich lokalnych Ÿróde³”, natomiast
za poziom t³a: „zawartoœci zanieczyszczeñ na danym obszarze, w jednostce czasu, przed uruchomieniem inwestycji i ocen¹ jej wp³ywu na œrodowisko przyrodnicze”. W obu cytowanych opracowaniach uwzglêdnia siê prognozy i oceny oddzia³ywania lokalnych Ÿróde³ zanieczyszczeñ na œrodowisko przyrodnicze, które s¹ wymagane tak¿e w Polsce zgodnie z Ustaw¹ „Prawo Ochrony Œrodowiska” (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627, z póŸniejszymi zmianami) przed ka¿d¹ inwestycj¹ mog¹c¹ wp³yn¹æ na œrodowisko przyrodnicze.
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Wed³ug L.P. Gougha (1993) t³o geochemiczne to „naturalna zawartoœæ
sk³adnika w naturalnej matrycy, z wy³¹czeniem wp³ywu antropogenicznego”. Cytowany autor twierdzi, ¿e prawdziwa wartoœæ t³a mo¿e byæ wyznaczona tylko w przypadku pobierania i analizowania materia³ów o minimalnym wp³ywie cz³owieka, takich, jak pierœcienie przyrostów rocznych drzew,
rdzenie lodowców, czy g³êboko pogrzebane osady oceaniczne lub jeziorne.
Przyk³adem takich badañ s¹ analizy zwi¹zków z grupy wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych, wykonane w osadach jeziora Wigry
przez zespó³ Z.M. Migaszewskiego (Ga³uszka, Migaszewski 2005). Wyniki
zestawione w tabeli 1 sugeruj¹, ¿e osady z g³êbszych warstw rdzeni rzeczywiœcie reprezentuj¹ koncentracje WWA (wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych) sprzed Ery Przemys³owej, jednak brak precyzyjnych
datowañ nie wyklucza mo¿liwoœci zaburzeñ w sekwencji osadów. Nale¿y tak¿e braæ pod uwagê zmiany zachodz¹ce w osadach po ich depozycji, zw³aszcza procesy mikrobiologiczne, mog¹ce modyfikowaæ zawartoœci WWA
w profilu pionowym. Analiza wyników z tabeli 1 wskazuje na wyraŸne zró¿nicowanie koncentracji WWA nie tylko wraz ze zmian¹ g³êbokoœci, lecz
równie¿ w zale¿noœci od rodzaju osadu (gytia, kreda jeziorna).
Tab. 1. Sumaryczne zawartoœci wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych
w rdzeniach osadów z jeziora Wigry (Ga³uszka, Migaszewski 2005)
Tab. 1. Total PAHs concentrations in sediment cores from Lake Wigry (Ga³uszka,
Migaszewski 2005)
Stanowisko
Site

G³êbokoœæ jeziora
Lake depth
(m)

1

71

2

3

4

5

65

29

1,3

33

G³êbokoœæ osadu
Sediment depth (cm)

Rodzaj osadu
Sediment type

å17 PAHs
ppb (mg ·kg–1)

0–10

gytia

876

40–53

gytia

85

0–10

gytia

878

38–45

gytia

182

0–10

gytia

506

33–42

gytia

58

0–13

kreda jeziorna

9

54–66

kreda jeziorna

5

108–120

kreda jeziorna

4

0–11

gytia

795

39–50

gytia

54
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Mimo ¿e takie bezpoœrednie oceny t³a geochemicznego najmniej modyfikuj¹ dane wyjœciowe, zw³aszcza w przypadku stosowania metod statystycznych, to jednak nale¿y mieæ na uwadze mo¿liwoœæ ich odniesienia tylko do warunków lokalnych. Oprócz tego, zawartoœci ró¿nych pierwiastków i zwi¹zków
chemicznych w osadach reprezentuj¹ czêsto okres sprzed kilku tysiêcy lat, co
wydaje siê byæ zbyt d³ugim przedzia³em czasu, aby uwzglêdniæ wszystkie
zmienne warunki œrodowiska, jakie mog³y oddzia³ywaæ na t³o geochemiczne.
Wed³ug autorki wiarygodnie t³o geochemiczne osadów mo¿na oceniæ dla
okresu najwy¿ej kilkuset lat.
Wed³ug J. Matschullata i wspó³autorów (2000) t³o geochemiczne lub naturalne nale¿y definiowaæ jako: „wzglêdny pomiar, którego dokonuje siê
w zbiorze próbek, aby odró¿niæ naturaln¹ zawartoœæ pierwiastka lub zwi¹zku
chemicznego od koncentracji antropogenicznie zmienionych”. Mimo ¿e autor
ten za³o¿y³ w swoim opracowaniu podanie precyzyjnej definicji t³a geochemicznego, to jednak sam nie ustrzeg³ siê pewnych b³êdów. Nie potraktowa³ t³a
jako konkretnej zawartoœci czy zakresu zawartoœci, podkreœli³ zaœ czynnoœæ
wyznaczania t³a, co wydaje siê byæ celem badañ, a nie istotnym elementem definicji. Autorka proponuje nastêpuj¹c¹ definicjê t³a geochemicznego: „T³o
geochemiczne jest to teoretyczna ‘naturalna’ zawartoœæ substancji w próbkach
œrodowiskowych, uwzglêdniaj¹ca czynnik przestrzeni i czasu, mo¿liwa do
wyznaczenia metodami bezpoœrednimi w próbkach o jak najmniejszym
wp³ywie antropogenicznym, poœrednio metodami statystycznymi lub z zastosowaniem obu rodzajów metod”.
Sposoby wyznaczania wartoœci t³a
Wœród sposobów okreœlania wartoœci t³a geochemicznego mo¿na wyró¿niæ
dwa podejœcia: bezpoœrednie (geochemiczne) i poœrednie (statystyczne). Pierwsze dotyczy bezpoœrednich badañ materia³ów pochodz¹cych sprzed Ery
Przemys³owej, czyli sprzed II po³owy XIX wieku (archiwalne rdzenie, datowane osady wodne, materia³y zielnikowe itp.) (Gough 1993, Förstner 1990).
Wartoœci t³a otrzymuje siê analizuj¹c uzyskane wyniki z uwzglêdnieniem zachowania siê substancji w poszczególnych œrodowiskach geochemicznych.
Inne podejœcie w badaniach bezpoœrednich reprezentuj¹ badania prowadzone
w ekosystemach o wzglêdnie niskiej antropopresji, zwykle na obszarach wiejskich. Otrzymane wyniki uznaje siê za wartoœci t³a. W ten sposób wyznacza
siê poziomy odniesienia w badaniach regionalnych. Przedstawione metody s¹
czêsto krytykowane za ich subiektywnoœæ przez zwolenników metod
statystycznych.
Czêsto stosowanymi sposobami okreœlania wartoœci t³a geochemicznego s¹
metody statystyczne (m.in. Matschullat i in. 2000). Podobnie jak w przypadku
definicji t³a, wœród badaczy zajmuj¹cych siê problemem t³a geochemicznego
nie ma zgody co do wyboru jednej metody wyznaczania jego wartoœci.
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Przegl¹d metod statystycznych stosowanych w ocenie t³a podaj¹ w swojej publikacji J. Matschullat i wspó³autorzy (2000). Przyznaj¹ oni, ¿e w praktyce jest
prawie niemo¿liwe wyznaczenie prawdziwego t³a geochemicznego, choæ
zasugerowane przez nich metody statystyczne daj¹ mo¿liwoœæ przybli¿onej
i wiarygodnej jego oceny.
Przed omówieniem metod statystycznych nale¿y podaæ za³o¿enia, jakie s¹
przyjmowane, aby by³o mo¿liwe ich zastosowanie. Pierwszym za³o¿eniem
jest prawid³owa metodyka badañ, gwarantuj¹ca, ¿e na etapie pobierania, przygotowania i analiz chemicznych próbek nie dojdzie do strat analitu b¹dŸ kontaminacji. Drugie za³o¿enie dotyczy wzglêdnej homogenicznoœci pobranych
próbek, tak aby reprezentowa³y one podobne warunki klimatyczne, litologiczne itp. W praktyce oznacza to ograniczenie obszaru badañ do okreœlonej przestrzeni, zale¿nej g³ównie od zró¿nicowania litologiczno-petrograficznego.
Kolejno przyjmuje siê, ¿e wp³yw antropogeniczny objawia siê tylko wzbogaceniem w substancje zanieczyszczaj¹ce, a wartoœæ t³a geochemicznego jest
reprezentowana nie przez pojedyncz¹ koncentracjê, lecz górny poziom (próg)
zawartoœci dla konkretnej substancji.
Metody statystyczne wyznaczania t³a geochemicznego wymagaj¹ du¿ej liczby wyników (zwykle ³ 30). Wstêpnie okreœla siê przebieg rozk³adu dla danej próby statystycznej. Zgodnie z przyjêtym wczeœniej za³o¿eniem, wp³yw
antropogeniczny objawia siê rozszerzeniem zakresu danych i jednoczeœnie
zwiêkszeniem odchylenia standardowego. Celem metod statystycznych wyznaczania t³a geochemicznego jest przedstawienie rozk³adu normalnego dla
zestawu wyników. Mo¿na go uzyskaæ poprzez eliminacjê czêœci wyników (testy eliminacji wartoœci skrajnych) lub poprzez zast¹pienie czêœci wyników obliczonymi wartoœciami (obliczanie funkcji rozk³adu). Poni¿ej zostan¹ przedstawione trzy wybrane metody statystyczne oceny t³a geochemicznego.
Test eliminacji wartoœci skrajnych 4s zak³ada normalny rozk³ad pierwiastków w próbkach œrodowiskowych i wymaga danych w iloœci 10 < n < 1000
(Matschullat i in. 2000). Metoda ta polega na eliminacji wartoœci skrajnych,
które odbiegaj¹ od œredniej o co najmniej 4 odchylenia standardowe. Wartoœci
skrajne interpretuje siê wp³ywem antropogenicznym lub obecnoœci¹ anomalii
i odrzuca siê je. Na podstawie uzyskanego w ten sposób zakresu danych wylicza siê œredni¹ ±2s, stanowi¹c¹ zakres rozk³adu normalnego do oceny t³a geochemicznego. Wielokrotna technika 2s polega równie¿ na eliminacji wartoœci
skrajnych w celu zbli¿enia oryginalnego rozk³adu do rozk³adu normalnego
(Erhardt i in. – cyt. Matschullat i in., 2000). Pierwszym krokiem w tej technice
jest wyliczenie œredniej i odchylenia standardowego z wartoœci oryginalnych.
Kolejno odrzuca siê wartoœci ró¿ni¹ce siê od œredniej o ±2s i z otrzymanego
zakresu oblicza siê œredni¹ i odchylenie standardowe, a jeœli w otrzymanym
zakresie pojawiaj¹ siê wartoœci ró¿ni¹ce siê od nowej œredniej o ±2s, czynno-
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œci te powtarza siê a¿ do momentu, gdy wszystkie wartoœci znajd¹ siê w przedziale œrednia ±2s.
Obliczanie funkcji rozk³adu jest technik¹ polegaj¹c¹ na zachowaniu oryginalnych wartoœci od minimum do mediany i dopasowanie do nich na zasadzie
„odbicia lustrzanego” odpowiednich wartoœci teoretycznych, co w rezultacie
daje rozk³ad normalny (Matschullat i in. 2000).
Opisane powy¿ej techniki wykorzystano do obliczenia t³a geochemicznego
dla zestawu wyników zawartoœci Pb w plechach epifitycznego porostu Hypogymnia physodes, rosn¹cego na korze sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) z obszaru Gór Œwiêtokrzyskich (okres 1994–2002, materia³y archiwalne). Otrzymane wartoœci parametrów statystycznych przedstawiono na ryc. 1. Poniewa¿
wszystkie wyniki mieœci³y siê w zakresie œrednia ±4s, obliczenia wykonano
dla oryginalnych danych (rozk³ad zbli¿ony do normalnego – ryc. 1a).
Na podstawie danych z ryc. 1b mo¿na wyznaczyæ górn¹ granicê wartoœci t³a
geochemicznego dla zastosowanych metod – dla danych oryginalnych i techniki eliminacji wartoœci skrajnych 4s wynosi ona 28 ppm, dla wielokrotnej techniki 2s – 16,4 ppm, natomiast dla obliczonej funkcji rozk³adu odpowiednio
22,6 ppm. Porównuj¹c te wartoœci z rozk³adem czêstoœci (ryc. 1a) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wszystkie otrzymane wyniki le¿¹ poza najliczniejszymi czêstoœciami, a najbli¿sz¹ im wartoœæ uzyskano w wielokrotnej technice 2s. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e stosuj¹c tê technikê wyeliminowano 5 oryginalnych wartoœci, natomiast dla obliczonej funkcji rozk³adu – 19.
Znane i stosowane s¹ tak¿e graficzne metody, w których w oparciu o statystyczne dane sporz¹dza siê wykresy, s³u¿¹ce do oceny t³a geochemicznego.
Przyk³adem mog¹ byæ wykresy prawdopodobieñstwa opisane przez Lepeltiera, Parslowa i Sinclaira, które pos³u¿y³y do wyznaczenia naturalnych koncentracji pierwiastków w glebach oraz do wyznaczenia norm jakoœci gleb (Tobías
i in. 1997).
Geochemicy ze S³u¿by Geologicznej Stanów Zjednoczonych wyró¿niaj¹
obok t³a geochemicznego termin „koncentracje bazowe”. Wyznacza siê je do
okreœlenia stanu œrodowiska przyrodniczego przed realizacj¹ okreœlonej inwestycji, np. budowy elektrowni, kopalni itp. Koncentracje bazowe, w odró¿nieniu od t³a, reprezentuj¹ wartoœæ œredni¹ – sumaryczn¹ naturaln¹ i antropogeniczn¹. Przy takim podejœciu, t³o geochemiczne mo¿na wyznaczyæ jedynie
analizuj¹c materia³y archiwalne. Tidball i Ebens (1976) definiuj¹ wartoœæ koncentracji bazowych dla zakresu oczekiwanego (Zo) na poziomie ufnoœci 0,05
w oparciu o nastêpuj¹cy wzór:
Zo =

M G / GD 2
M G ´ GD 2

gdzie MG oznacza œredni¹ geometryczn¹, GD – odchylenie geometryczne.
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Ryc. 1. O³ów w plechach porostu Hypogymnia physodes z Gór Œwiêtokrzyskich (n = 39);
a) rozk³ad dla oryginalnych wyników,
b) wartoœci œrednie, odchylenie standardowe i mediana dla danych oryginalnych
+ technika eliminacji wartoœci skrajnych 4s (wszystkie wartoœci oryginalne mieœci³y
siê w zakresie œrednia ±4s) (bia³e kolumny), dla wielokrotnej techniki 2s (jasnoszare
kolumny) i dla obliczonej funkcji rozk³adu (ciemnoszare kolumny)
Fig. 1. Lead in lichen Hypogymnia physodes from the Œwiêtokrzyskie Mountains (n = 39);
a) distribution for original dataset,
b) means, standard deviations, and median values for original dataset + 4s-outlier test
(all original values were within mean ±4s range) (white columns), for iterative
2s-technique (light grey columns), and for calculated distribution function (dark grey
columns)
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Metody statystyczne wydaj¹ siê byæ precyzyjnym sposobem oceny t³a geochemicznego, jednak i one nie s¹ pozbawione subiektywnoœci. Przede wszystkim wiêkszoœæ z nich zak³ada normalny rozk³ad pierwiastków w próbkach
œrodowiskowych, co bardzo rzadko jest zgodne z prawd¹ (Reimann, Filzmoser
2000). Wprawdzie w statystyce istniej¹ metody, które umo¿liwiaj¹ dopasowanie danych wejœciowych do rozk³adu normalnego (najczêœciej stosowane jest
logarytmowanie oryginalnych danych), to jednak ka¿da tego typu operacja
w pewnym sensie oddala od rzeczywistych koncentracji. W metodach statystycznych stosowanych w geochemii panuj¹ te¿ zró¿nicowane opinie na temat
wartoœci poni¿ej progu wykrywalnoœci dla stosowanych metod analitycznych,
które w przypadku wyznaczania t³a geochemicznego dla pierwiastków œladowych mog¹ mieæ znaczny udzia³ w puli wyników. Zwolennicy metod statystycznych w okreœlaniu wartoœci t³a krytykuj¹ metody bezpoœrednie za ich kosztownoœæ, mimo ¿e wymogiem technik statystycznych jest du¿a liczba wyników – im wiêksza, tym dok³adniejsze dane siê otrzymuje, zatem ³¹czny koszt
kilkudziesiêciu analiz nie jest te¿ niewielk¹ sum¹. Nie bez znaczenia jest tak¿e
wybór obszaru badañ. W badaniach t³a geochemicznego powinien byæ on bardzo dobrze przemyœlany. Na obszarach, gdzie wystêpuj¹ anomalie zwi¹zane
z obecnoœci¹ stref mineralizacji, czy te¿ formacje skalne o z³o¿onym sk³adzie
litologiczno-petrograficznym, nale¿y pobraæ wiêcej próbek na jednostkê powierzchni, ni¿ na obszarach o mniej zró¿nicowanej budowie geologicznej.
Wed³ug autorki istotne jest, aby pobieraæ próbki do badañ z obszarów o podobnej antropopresji, co znacznie zawêzi rozrzut danych i wyeliminuje póŸniejsze przekszta³cenia. Najlepiej do tego celu nadaj¹ siê badania na obszarach
o mo¿liwie minimalnym wp³ywie antropogenicznym.
T³o geochemiczne mo¿na okreœliæ badaj¹c kompleksowo koncentracje
pierwiastków lub zwi¹zków chemicznych na przyk³ad w ska³ach, glebach
i roœlinach na tle interakcji geochemicznych w obrêbie i miêdzy elementami œrodowiska przyrodniczego w ekosystemach leœnych o minimalnym
wp³ywie antropogenicznym, przy u¿yciu ró¿nych metod i technik laboratoryjnych (Migaszewski, Ga³uszka 2003). Lasy, zw³aszcza dojrza³e, reprezentuj¹ pod wzglêdem ekologicznym typ ekosystemów, gdzie bilans
dop³ywu i odp³ywu materii jest równowa¿ony (Krebs 1997). Ekologicznie
s¹ to wiêc najbardziej stabilne ekosy stemy, dlatego te¿ s¹ one czêsto przedmiotem badañ nad cyklami biogeochemicznymi. Badania ekosystemów leœnych w aspekcie oceny stanu œrodowiska przyrodniczego s¹ prowadzone
od wielu lat przez zespó³ Z.M. Migaszewskiego (m.in. Migaszewski, Pas³awski 1996, Migaszewski 1998, 1999, Migaszewski i in. 2001, 2002,
2004). Przedmiotem tych badañ jest chemizm ska³, gleb i wybranych biowskaŸników roœlinnych. Wyniki potwierdzaj¹ niski stopieñ zanieczyszczenia badanych obszarów, co stwarza potencjalne mo¿liwoœci ich wykorzystania do okreœlenia wartoœci t³a geochemicznego.
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Badania dodatkowe
Przy ocenie t³a geochemicznego oprócz analiz chemicznych wa¿ne s¹ te¿
dodatkowe badania, które mog¹ pomóc w oszacowaniu, na ile badany obszar
jest antropogenicznie zmieniony. Nawet pozornie niezanieczyszczone ekosystemy leœne mog¹ byæ poddawane zró¿nicowanej antropopresji. Przyk³adem
takich badañ s¹ oznaczenia stabilnych izotopów, które pozwalaj¹ na powi¹zanie Ÿróde³ zanieczyszczeñ z obiektami docelowymi, na które wp³ywaj¹ (np.
z glebami lub roœlinami). Wœród izotopów stabilnych najszersze zastosowanie
w badaniach œrodowiska przyrodniczego znalaz³y izotopy siarki. Wartoœci
d34S w biowskaŸnikach roœlinnych i glebach stanowi¹ niekiedy jedyny izotopowy „odcisk palca” (z ang. isotopic fingerprint) sprawcy, czyli Ÿród³a zanieczyszczeñ (Krouse, Grinenko 1991). Coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ te¿
badania mineralogiczne, np. przy u¿yciu skaningowego mikroskopu elektronowego z analizatorem rentgenowskim, umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê Ÿróde³
cz¹stek py³ów (tzw. mineralogiczny „odcisk palca” – z ang. mineralogical fingerprint).
Podsumowanie
W literaturze geochemicznej coraz czêœciej zwraca siê uwagê na problem
t³a geochemicznego. Wielu autorów krytycznie odnosi siê do istniej¹cych
definicji i sposobów wyznaczania jego wartoœci, nikt jednak nie neguje potrzeby jego okreœlania. Wartoœci t³a geochemicznego mog¹ byæ przydatne
nie tylko w interpretacji procesów biogeochemicznych – modelowania migracji pierwiastków – lecz równie¿ mog¹ znaleŸæ zastosowanie w wyznaczaniu norm jakoœci ró¿nych elementów œrodowiska przyrodniczego lub w ocenie stanu œrodowiska przyrodniczego. Wobec powy¿szego istnieje pilna potrzeba ustalenia definicji oraz ujednolicenia metod wyznaczania wartoœci t³a
geochemicznego.
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