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Wzrastające z każdym rokiem natężenie ruchu samochodowego w miastach, 
zapylenie, zasolenie ulic i trawników w okresie zimowym oraz oddziaływanie 
przemysłu wpływają negatywnie nie tylko na zdrowotność mieszkańców, ale i na 
zieleń miejską. Ponadto w środowisku zurbanizowanym układ stosunków hydro
logicznych ulega daleko idącym odkształceniom [Brogowski, Czerwiński, Pracz 
1976; Chmielewski 1994; Czarnowska, Gworek 1987, 1997; Król i inni 1986; 
Hereźniak 1984]. Założono więc, że skład chemiczny liści drzew rosnących 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz parków dużych miast może rzucić światło 
na stan środowiska przyrodniczego.

W niniejszej pracy przedstawiono część bardzo szerokich badań gleb i roślin
ności na terenie Łodzi prowadzonych w latach 1983-1985 przez Katedrę Glebo
znawstwa SGGW w Warszawie i Katedrę Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego w 
ramach umów zawartych z Urzędem Miasta Łodzi -  Wydział Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej. Złożone sprawozdania zawierają łącznie 83 stron 
maszynopisu i 23 tabele wyników dotyczących jedynie gleb, ale mogą nie być 
dostępne szerszemu ogółowi. Dlatego autorzy podjęli się przedstawienia publika
cji tematycznych, które będą stanowiły materiał źródłowo-historyczny dla nastę
pnych badaczy środowiska przyrodniczego miasta Łodzi. Właściwości gleb w 
mieście są również przygotowywane do druku. Stąd w niniejszej pracy powołano 
się jedynie na dane dotyczące gleb zamieszczone w sprawozdaniach pt. „Właści
wości fizyko-chemiczne gleb miasta Łodzi oraz skład chemiczny wybranych 
gatunków drzew” [Sprawozdanie z badań 1983, 1984 i 1985].

MATERIAŁ I METODYKA
Obszar miasta Łodzi podzielono na 4 strefy [Hereźniak 1984]. Strefa I obej

muje centralną część miasta (śródmieście) z ulicami: (zachowano ówczesną 
nazwę ulic) Nowotki, Zgierską, Mickiewicza, Zieloną, Kościuszki, Wojska Pol-
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skiego, Narutowicza, Północną i Franciszkańską oraz Park Staromiejski. Strefa II, 
którą również poddano szczegółowym badaniom, otacza centralny obszar Łodzi 
i obejmuje ulice: Złotą, Zgierską, Politechniki, Tamkę, Nawrot, Farną, Skalną, 
Giewont, Małachowskiego oraz parki: Poniatowskiego, Ludowy i 1-go Maja. 
Strefę III pominięto, a zbadano obszar strefy IV jako odniesienie ze względu na 
jej luźną zabudowę i mniejszą antropopresję (rys. 1).

Wytypowano cztery drzewa, z których pobierano liście do analiz. W sąsie
dztwie tych drzew badano glebę do głębokości 150 cm. Próby gleb pobierano z 
poszczególnych poziomów genetycznych [Sprawozdanie z badań 1983, 1984, 
1985].

Liście do analiz zbierano w okresie letnim (lipiec-sierpień 1983,1984 i 1985) 
z 88 drzew rosnących wzdłuż ulic i w sąsiadujących parkach. Wśród badanych 
drzew było 31 klonów (Acer platanoides L.), 32 lipy krymskie (Tilia euchlora K. 
Koch.) i 25 grochodrzewów (Robinia pseudoacacia L.). Wzdłuż ulic zebrano

RYSUNEK 1. Łódź -  rozmieszczenie stref badawczych (wg J. Hereźniaka [1984]) 
FIGURE 1. Localization of zones of investigation (according to Hereźniak [1984])
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liście z 20 klonów, 19 lip i z 14 drzew grochodrzewu, w parkach -  z 11 klonów, 
13 lip i 11 drzew grochodrzewów.

Liście suszono w temperaturze 60-70°C, mielono i spalano na sucho w tempe
raturze 500°C. Popiół rozpuszczano w 6 M HC1 na gorąco, sączono i przemywano 
gorącym 1% HC1. W przesączu oznaczano Ca, Mg, К i Na metodą ASA, fosfor 
metodą kolorymetryczną [Brogowski 1966], azot zautomatyzowaną metodą Kiej- 
dahla w Pracowni Analiz Fizyko-Chemicznych SGGW.

Siarkę i chlor oznaczano w liściach oddzielnie spalanych na sucho w temp. 
460^ł80°C, a popiół rozpuszczano w 1% HN03 na gorąco. Siarkę oznaczano 
metodą nefelometryczną, chlor argentometryczną. Kwasy organiczne oznaczono 
metodą stosowaną przez de Wit i Dijkshoorn [1963] oraz Van Tuil [1965]. 
Załączone wyniki stanowią uśrednione wartości z 3 lat, a liczbę drzew zamiesz
czono w tabelach.

WYNIKI
Gleby na terenie Łodzi są silnie zróżnicowane. W połowie stanowią one utwory 

silnie przekształcone antropogenicznie (nasypy, gruz, cegły itp.), a w połowie 
szczególnie na peryferiach miasta (strefa IV) występują gleby płowe i brunatne, 
wytworzone z glin zwałowych oraz rdzawe wytworzone z piasków różnej genezy.

W strefach, wzdłuż ciągów komunikacyjnych gleby są średnio lub silnie 
zasolone NaCl i prawdopodobnie KC1 oraz siarczanami i innymi solami (tab. 1).

Zawartość Ca, Mg, K, Na, N, P, S, Cl i R-COO- w liściach badanych gatunków 
drzew jest zróżnicowana w obrębie każdego gatunku, jak również między gatun
kami. Różnice w ramach gatunku są wywołane zróżnicowaniem gleb oraz stanem 
ich zasolenia.

Acer plantanoides (klon) wykazuje wyraźne zróżnicowanie zawartości Mg, 
Na, S04, Cl i N. Liście drzew przyulicznych zawierają więcej Na i Cl, a mniej 
Mg, S04 i N zarówno w strefie pierwszej -  śródmiejskiej, jaki i drugiej otaczającej 
śródmieście (tab. 2). Liście klonu w strefie czwartej (peryferie Łodzi) nie wyka
zują wyraźnego zróżnicowania w zawartości Ca, Mg, K, Na, P, S, Cl i N oraz 
kwasów organicznych R-COO-. W liściach drzew przyulicznych obserwuje się 
podwyższoną zawartość K. Prawdopodobnie stosowany do odśnieżania halit -  
NaCl był zanieczyszczony sylwinitem -  KC1. Natomiast Ca jest pierwiastkiem 
stabilnym w liściach tego gatunku drzew i stan zasolenia gleb nie wpływa na jego 
zawartość w liściach klonu. Stosunek równoważnikowy (Ca + Mg) do (K + Na) 
w liściach drzew przyulicznych jest węższy niż u drzew parkowych i drzew 
rosnących na peryferiach Łodzi (tab. 2). Stosunek azotu do sumy kationów (Ca 
+ Mg + Na + K) = N/Zfc jest również węższy niż u drzew parkowych. Średnio 
biorąc, stosunek kationów dwu- do jednowartościowych wynosi ponad dwa z 
wyjątkiem drzew rosnących przy ulicy. Przyjmując sumę poszczególnych makro- 
pierwiastków (kationy -  Ca + Mg + К + Na + aniony mineralne -  Cl + S04 + 
H2P 0 4) oraz azot i kwasy organiczne (R-COO" -  aniony organiczne) za 100%, to 
kationy stanowią w liściach badanego gatunku średnio 27%, aniony mineralne 
zaledwie 6,7%, azot -  44,3%, a aniony organiczne -  21,1%. Malejący szereg 
ilościowy kationów w tym gatunku drzew jest następujący:

Ca > К > Mg > Na
a anionów mineralnych:
Cl > H2P 0 4 > so4



TABELA 1. Niektóre właściwości gleb poszczególnych stref miasta łodzi 
TABLE 1. Some properties of soils from separate zones of Łódź town

boо

Lokalizacja Strefa [mg/100 g gleby -  in mg/100 grams1 of soil] pH2 Humus3 [%]
Locality Zone Na+ СГ SO4 HCO5 Z anionów 

total anions
NaCl wahania

variation
wahania
variation

średnio
average

Przy ulicy I 19,2 9,6 169,6 67,1 246,3 20,9 6,0-7,8 0,58-9,48 4,05
Near street
W parku 1,3 1Д 5,6 32,7 39,4 0,8
In park
Przy ulicy 
Near street

II 16,5 8,5 10,6 28,3 47,4 13,9 6,1-7,8 1,72-8,53 4,52

W parku 1,1 1,3 4,2 33,7 39,2 0,6
In park
Przy ulicy 
Near street

IV 2,3 1,4 6,0 13,3 20,7 2,3 3,3-7,7 1,17-6,07 3,34

W parku 
In park

0,2 0,7 4,8 0,6 6,1 0,2

i /
Średnie z całych profili glebowych do 150 cm. Average from whole soil profiles to 150 cm. 

2pH w 1 m KC1 do głębokości 150 cm. pH in lm KC1 to the depth 150 cm.
3Wahania i średnie w poziomie 0-20 cm. Variation and average in 0-20 cm horizons.

Z. Brogowski 
i in.



TABELA 2. Skład chemiczny liści klonu -  Acer platanoides [cmol(+)(-)/100 g]
TABLE 2. Chemical composition of maple -  Acer platanoides leafs [cmol(+)(-)/100 g]

Lokali Strefa1 Ca Mg К Na £kat H2PO4 SO4 Cl I a N Ca + Mg N R-COO" Liczba
zacja
Locality

Zone K + Na k̂at drzew 
No of 
trees

Przy ulicy 
Near street

I 63,1 11,2 37,6 2,8 114,7 6,0 1,5 17,6 25,1 171,4 1,84 1,52 89,6 6

W parku 
In park

66,3 18,0 34,4 1,7 120,4 6,0 3,5 11,8 21,3 188,0 2,33 1,59 99,1 5

Przy ulicy 
Near street

II 55,0 13,3 40,0 4,8 113,1 3,6 2,7 27,2 33,5 155,6 1,52 1,45 79,6 11

W parku 
In park

60,0 14,8 24,7 1,4 100,9 8,0 3,6 11,2 22,8 182,0 2,39 1,80 78,1 3

Przy ulicy 
Near street

IV 58,8 16,1 26,6 1,6 103,1 4,3 2,7 20,5 27,5 164,8 2,66 1,58 75,6 3

W parku 
In park

50,5 16,2 28,1 1,2 96,0 3,5 3,3 19,8 26,6 167,6 2,28 1,76 69,4 3

Średnia
ogólna
Total
average

I-IV 59,0 14,9 31,9 2,2 108,0 5,2 2,9 18,0 26,1 171,6 2,17 1,62 81,9 31

Strefa -  zone I -  śródmieście Łodzi -  dow town of Łódź
Strefa -  zone II -  strefa pozostałej części miasta -  zone of the rest part of Łódź
Strefa -  zone IV -  strefa na obrzeżach miasta -  zone around the city

Wpływ 
stresu 

solnego 
na 

stan 
chemiczny 

liści drzew
...
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Jony azotanowe -  N 03 w badanych liściach występowały w śladowych ilo
ściach.

Jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkie składniki oznaczone w liściach tego 
gatunku drzew, z wyjątkiem kwasów organicznych, to ich malejący szereg ilo
ściowy, w wartościach chemicznie równoważnych jest następujący: 

w liściach drzew przyulicznych:
N > Ca > К > Cl > Mg > H2P 04 > Na > S04 
w liściach drzew rosnących w parkach:
N > Ca > К > Mg > Cl > H2P 04 > S04 > Na
Obserwuje się w liściach drzew parkowych zmniejszenie ilości Cl i Na.
Tilia euchlora (lipa krymska) wykazuje w liściach pewne zróżnicowanie w 

zawartości poszczególnych badanych pierwiastków. Drzewa przyuliczne w strefie 
pierwszej i drugiej wykazują wyraźnie wyższe zawartości Cl i Na, co wiąże się z 
zasoleniem gleb, w porównaniu z drzewami w parkach i na peryferiach Łodzi (tab. 
3). Pozostałe pierwiastki występują w ilościach zbliżonych zarówno w liściach 
drzew przyulicznych, jak i parkowych oraz na peryferiach Łodzi. Dominującym 
pierwiastkiem wśród kationów jest Ca, w następnej kolejności występuje K, Mg 
i w niewielkich ilościach Na (tab. 3). Suma kationów (Ek = Ca + Mg + К + Na) 
jest zbliżona ilościowo zarówno u drzew przyulicznych, jak i parkowych, ale nieco 
wyższa w porównaniu do drzew tego gatunku rosnących na peryferiach Łodzi. 
Wśród anionów dominuje Cl, drugie miejsce zajmuje H2P 04 i trzecie S 04. 
Azotany występują w ilościach śladowych w liściach badanego gatunku drzew.

Stosunek kationów (Ca + Mg + К + Na) do anionów mineralnych (Cl + H2P 0 4 
+ S 04) w liściach drzew przyulicznych jest wąski i waha się od 3,5 do 3,6, 
natomiast w liściach drzew parkowych i w zewnętrznej strefie Łodzi jest szeroki 
i wynosi od 5,7 do 7,9. Decyduje tu głównie chlor. Zawartość N nie wykazuje 
wyraźnego zróżnicowania ilościowego w liściach drzew poszczególnych stref 
miasta z wyjątkiem strefy centralnej Łodzi (tab. 3). Stosunek kationów dwu- do 
jednowartościowych wskazuje na dominację (Ca + Mg) w porównaniu do (K + 
Na) prawie dwukrotną, waha się on od 2,15 do 2,34 z wyjątkiem strefy na 
peryferiach Łodzi. Stosunek N do sumy kationów - £ k jest dość stabilny i średnio 
wynosi od 1,29 do 1,61. Zawartość kwasów organicznych -  anionów organicz
nych -  w liściach drzew w strefie I i II jest wyższa w parkach w porównaniu z 
liśćmi drzew przyulicznych. Wskazuje to na pewien stres u drzew przyulicznych 
na skutek zaburzenia równowagi solnej w glebach i słabszy ich przyrost w strefie 
przyulicznej (tab. 3).

Szereg malejącej zawartości poszczególnych pierwiastków w liściach lipy 
krymskiej układa się następująco: 

w drzewach przyulicznych:
N > Ca > К > Cl > Mg > Na > H2P 0 4 > S04 
w drzewach parkowych:
N > Ca > К > Mg > Cl > H2P 04 > S 04 > Na
Uwidacznia się pewne przesunięcie pierwiastków w liściach drzew rosnących 

przy ulicach w porównaniu do drzew występujących w parkach, podobnie jak u 
klonu.

Porównując grupy składników i ich procentowy udział w sumie (2^ = Ca + Mg 
+ К + Na) +X a = (H2P 04 + S 04 + Cl) + N + R-COCT = 100% należy podkreślić, 
że w sumie główne miejsce zajmuje azot. Stąd malejący szereg wymienionych 
grup składników układa się następująco:
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N > Z,, > R-COCT > ZA
a średnia ilościowa wynosi: 41,1% > 29,4% > 23,8% > 5,7%
Robinia pseudoacacia (grochodrzew) -  z rodziny motylkowatych stanowi 

gatunek wyjątkowo odporny na różne czynniki stresowe środowiska. Zawartość 
składników w liściach grochodrzewu jest stała i niezależna od stanu zasolenia i 
zanieczyszczenia gleb. Morfologiczny stan ulistnienia również nie wskazuje na 
jakiekolwiek uszkodzenia. Gatunek ten pobiera wyjątkowo duże ilości azotu w 
porównaniu z innymi gatunkami drzew rosnących w tych samych warunkach. 
Ilościowo biorąc, szereg malejący poszczególnych składników jest następujący:

N > Ca > К > Mg > Cl > H2P 04 > S 04 > Na
Zasolenie gleb w strefach przyulicznych nie wpłynęło na zwiększone pobiera

nie Cl i Na przez grochodrzew. Gatunek ten wykazuje w liściach dużą dominację 
kationów dwu- nad jednowartościowymi. Stosunek (Ca + Mg) do (K + Na) waha 
się we wszystkich przypadkach od 2,07 do 2,97. Podobnie stosunek azotu do sumy 
kationów średnio wynosi około dwóch. Zawartość kwasów organicznych -  anio
nów organicznych jest stabilna i waha się od 90,6 do 120,2 mol/100 g suchej masy 
(tab. 4). Stosunek sumy kationów do sumy anionów mineralnych EA w liściach 
jest bardzo szeroki i wynosi od 7,8 do 10,4.

Jeżeli przyjmie się sumę wszystkich grup składników za 100, to ich udział 
procentowy odbiega znacznie od podobnej wartości w liściach klonu i lipy 
krymskiej. W liściach grochodrzewu udział anionów mineralnych nie przekracza 
trzech procent i jest dwukrotnie niższy niż w pozostałych badanych gatunkach. 
Należy podkreślić, że udział azotu przekracza aż 50%, natomiast kationów nie 
przekracza 25% i anionów organicznych -  R-COO- -  22%.

Malejący szereg ilościowy poszczególnych grup składników jest następujący:
N > 4  > R-COCT > ZA
Średnia w liczbach wynosi: 50,8% > 24,6% > 22,8% > 2,8%.
Tendencja do zmniejszania się zawartości poszczególnych grup składników 

jest podobna jak u pozostałych dwóch badanych gatunków drzew, lecz ilościowy 
stan jest zróżnicowany.

DYSKUSJA
Stan chemiczny liści drzew parkowych i rosnących wzdłuż ciągów komunika

cyjnych, szczególnie ulic dużych miast, stanowi odbicie stanu zanieczyszczenia 
środowiska. Dobór drzew i krzewów do nasadzeń w warunkach miejskich wyma
ga szczegółowych badań zarówno samych roślin, jak i środowiska [Brogowski i 
in. 1976; Chmielewski 1994; Czarnowska, Gworek 1987; Czarnowska 1997; 
Hereźniak 1984; Król 1986; Noggle 1966; Wanatabe 1971].

Przeprowadzone badania liści trzech gatunków drzew rosnących w warunkach 
miasta Łodzi wskazują, że równowaga fizjologiczna w organizmach roślinnych 
jest wyraźnym odbiciem stanu zanieczyszczenia środowiska. Wskaźnikiem takim 
są głównie aniony zarówno mineralne (H2P 04, S04, Cl i N 03), jak i aniony 
organiczne R-COCT -  sole organiczne [Brogowski i in. 1976; Noggle 1966; 
Wanatabe, Olsen, Cole 1971; de Wit, Dijkshoorn, Noggle 1963; Van Tuil 1965]. 
Kationy (Ca, Mg, K, Na), a szczególnie ich suma są w zasadzie stabilnym 
elementem składowym części popielnej roślin. Liście badanych drzew parkowych 
klonu i lipy gromadzą w warunkach zasolenia gleb większe ilości chloru przy 
zmniejszaniu się ilości anionów organicznych i siarki. Akumulacja chloru powo-



TABELA 3. Skład chemiczny liści lipy krymskiej -  Tilia euchlora [cmol(+)(-)/100 g]
TABLE 3. Chemical composition of Tilia euchlora (crimea linden) leafs [cmol(+)(-)/100 g]

Lokali Strefa1 Ca Mg К Na 2-kat H2PO4 S 04 Cl Xa N Ca + Mg N R-COO' Liczba
zacja
Locality

Zone K + Na £kat drzew 
No of 
trees

Przy ulicy 
Near street

I 71,4 26,3 42,8 11,2 151,7 7,0 2,7 32,0 41,7 198,4 2,22 1,30 110,0 11

W parku 
In park

80,7 25,3 46,9 2,3 155,3 7,0 3,1 12,5 22,6 230,0 2,15 1,48 132,6 5

Przy ulicy 
Near street

II 77,3 30,1 43,0 6,2 156,6 6,0 1,7 37,2 44,8 201,7 2,18 1,29 111,8 5

W parku 
In park

72,6 30,2 42,3 2,0 147,0 7,3 1,8 9,5 18,7 194,2 2,32 1,33 128,4 4

Przy ulicy 
Near street

IV 69,3 19,4 36,1 1,8 126,7 8,7 1,6 7,6 17,9 182,3 2,34 1,44 108,8 3

W parku 
In park

57,8 20,8 47,8 1,6 128,0 9,4 2,6 10,0 22,4 202,8 1,59 1,61 106,0 4

Średnia
ogólna
Total
average

I-IV 71,5 25,4 43,2 1,2 144,3 7,6 2,2 18,1 27,9 201,6 2,04 1,40 116,3 32

Strefa -  zone I -  śródmieście Łodzi -  dow town of Łódź
Strefa -  zone II -  strefa pozostałej części miasta -  zone of the rest part of Łódź
Strefa -  zone IV -  strefa na obrzeżach miasta -  zone around the city

Z. Brogow
ski i in.



TABELA 4. Skład chemiczny liści Robinia pseudoacacia (grochodrzew) [cmol(+)(-)/100 g]
TABLE 4. Chemical composition of Robinia pseudoacacia (accacia) leafs [cmol(+)(-)/100 g]

Lokali Strefa1 Ca Mg К Na Xkat H2PO4 SO4 Cl Ха N Ca + Mg N R-COCT Liczba
zacja
Locality

Zone K + Na £kat drzew 
No of 
trees

Przy ulicy 
Near street

I 70,5 14,0 37,9 1,9 124,1 6,0 2,7 7,0 15,7 246,4 2,12 1,98 108,4 4

W parku 
In park

78,0 13,0 41,9 2,0 134,9 5,7 2,6 6,4 14,7 268,0 2,07 1,98 120,2 5

Przy ulicy 
Near street

II 81,3 14,4 38,7 2,3 136,7 5,7 2,5 9,3 17,5 243,6 2,33 1,78 119,2 6

W parku 
In park

79,8 15,4 30,3 1,9 127,4 6,1 2,6 3,6 12,3 256,7 2,96 2,01 115,1 3

Przy ulicy 
Near street

IV 64,2 12,7 24,3 1,6 102,8 5,6 2,0 4,6 12,2 237,1 2,97 2,31 90,6 4

W parku 
In park

62,8 12,8 27,9 1,8 105,3 5,3 2,4 3,9 11,6 255,7 2,54 2,43 93,7 3

Średnia
ogólna
Total
average

I-IV 72,7 13,7 33,5 1,9 121,8 5,7 2,5 5,8 14,0 251,3 2,50 2,07 107,8 25

Strefa -  zone I -  śródmieście Łodzi -  dow town of Łódź
Strefa -  zone II -  strefa pozostałej części miasta -  zone of the rest part of Łódź
Strefa -  zone IV -  strefa na obrzeżach miasta -  zone around the city

bo
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...



TABELA 5. Uśrednione zawartości składników w liściach drzew rosnących przy ulicy i w parkach miasta Łodzi [cmol(+)(-)/100 g] 
TABLE 5. The average content of components in leafs of trees growing near street and in park of Łódź city [cmol(+)(-)/100 g]

NJOs

Gatunek 
drzewa 

Kind of tree

Lokalizacja
Locality

Ca Mg К Na 2-kat H2PO4 S 04 Cl Sa N R-COCf Liczba
drzew1
Numberr- 1of trees

Tilia euchlora Przy ulicy 
Near street

72,7 25,3 40,6 6,4 145,0 7,2 2,0 25,6 34,8 194,1 110,2 19

W parku 
In park

70,4 25,4 45,7 2,0 143,4 7,9 2,5 11,7 22,1 209,0 122,3 13

Acer
platanoides

Przy ulicy 
Near street

59,0 13,5 34,7 3,1 110,3 4,1 2,3 24,1 30,5 163,9 79,8 20

W parku 
In park

58,9 16,3 29,0 1,4 105,6 5,8 3,5 14,2 23,5 179,2 82,1 11

Robinia
pseudoacacia

Przy ulicy 
Near street

72,0 13,7 33,6 1,9 121,2 5,8 2,4 7,0 15,2 242,6 106,1 14

W parku 
In park

73,5 13,7 33,4 1,9 122,5 5,7 2,5 4,6 12,8 260,1 109,7 11

liczb a  drzew rosnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub najbliższych parkach, z których pobierano liście do analiz laboratoryjnych 
lrThe amount of trees growing along street or parks in the some zone from which leaves was pik up for laboratory analysis.

Z. Brogowski i in.



Wpływ stresu solnego na stan chemiczny liści drzew.. 27

duje stopniową chlorozę i nekrozę liści oraz ich zamieranie. Jak wynika z uzyska
nych wyników badań, grochodrzew jest gatunkiem odpornym na zasolenie i 
zanieczyszczenie środowiska (tab. 2,3,4 i 5). Gatunek ten w porównaniu z innymi 
badanymi drzewami pobiera z gleb zasolonych bardzo mało chloru, jak również 
sodu.

Ilościowy równoważnikowy stan malejącej zawartości składników w liściach 
klonu i lipy krymskiej w strefie przyulicznej jest następujący (tab. 2 i 3):

N > Ca > К > Cl > Mg > H2P 0 4 > Na > S 04 
w parkach:
N > Ca > К > Mg > Cl > H2P 0 4 > S 04 > Na
W liściach grochodrzewu stan ten zarówno w strefie przyulicznej, jak i w 

parkach jest podobny. Nie obserwuje się zróżnicowania składników mimo zaso
lenia i innych zanieczyszczeń. Szereg ten jest następujący (tab. 4):

N > Ca > К > Mg > Cl > H2P 0 4 > S 04 > Na
Świadczy to o odporności tego gatunku na stres solny, gdyż zawartość skład

ników wykazuje fizjologiczne zrównoważenie. Należy podkreślić, że rośliny 
dwuliścienne, a w tym i drzewa oraz krzewy wykazujące dominację kationów 
dwuwartościowych (Ca + Mg) nad jednowartościowymi (K + Na) są mniej 
odporne na chlor niż rośliny jednoliścienne.

WNIOSKI
Przeprowadzone badania liści drzew rosnących wzdłuż ciągów ulicznych i w 

parkach w Łodzi pozwalają na sformułowanie następujących uogólnień:
1. Wszystkie przebadane gatunki drzew (klon, lipa krymska i grochodrzew) wykazują 

dwukrotną i ponad dwukrotną dominację kationów dwuwartościowych (Ca+Mg) 
nad jednowartościowymi (K + Na).

2. Klon i lipa krymska rosnące w strefie przyulicznej zawierają znacznie większe ilości 
chloru i sodu w liściach w porównaniu z drzewami tych gatunków rosnącymi w 
parkach lub na peryferiach Łodzi.

3. Drzewa o podwyższonej zawartości chloru wykazują w okresie letnim mniej lub 
bardziej widoczną nekrozę liści, które już z końcem lata opadają.

4. Spośród przebadanych gatunków drzew jedynie grochodrzew jest odporny na stres 
środowiska, gdyż niezależnie od miejsca wzrostu nie wykazuje zachwiania fizjo
logicznej równowagi -  nie pobiera w nadmiarze chloru i sodu.

5. Stan zasolenia gleb w wyraźnym stopniu oddziałuje na zdrowotność drzew klonu 
i lipy krymskiej w warunkach miasta Łodzi, natomiast nie oddziałuje na grocho
drzew.
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INFLUENCE OF SALT STRESS ON CHEMICAL 
COMPOSITION OF TREES LEAFS FROM ŁÓDŹ CITY AREA

Department of Soil Science, Warsaw Agricultural University 

SUMMARY

The objectives of this study were influence of soil pollution, particulary 
polluted salt — NaCl used during winter to remove of snow from street. It were 
comparison of chemical composition of leafs three kind of trees such as: maple -  
Acer platanoides, linden — Tilia euchlora and accacia -  Robinia pseudoacacia 
(tab. 1, 2, 3, 4 and 5).

These studies show that maple and linden are taking high amouts of Na+2 and 
СГ and the leafs area showing some necrotic illnes during the summer. Accacia 
do not show any influences of soil pollution on chemical composition of their leafs. 
Accacia is the resistant trees on soil pollution particulary on salt stress.
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