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WSTĘP
W ocenie sanitarnej środowiska przyrodniczego niezwykle ważne jest ustale

nie zależności między stężeniem zanieczyszczeń a wymiernymi zmianami w 
organizmach i całych systemach ekologicznych. Zmiany te mogą zaistnieć w 
rozmieszczeniu gatunków, w ich morfologii i fizjologii oraz w składzie chemicz
nym tkanki. Analiza chemiczna materiału biologicznego jest jedną z obiektyw
nych metod oceny zagrożenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi. 
Bioindykatorami mogą być gatunki organizmów roślinnych lub zwierzęcych 
szczególnie wrażliwych na zmiany zachodzące w środowisku.

Celem pracy było określenie zawartości metali ciężkich w borówce i w igłach 
sosny w aspekcie zmienności przestrzennej oraz określenie zależności między 
zawartością wymienionych pierwiastków w analizowanych częściach roślin a ich 
zawartością w poziomach genetycznych gleb. Wymienione rośliny uznaje się za 
biowskaźniki zanieczyszczeń środowiska metalami ciężkimi [Little, Martin 1974; 
Raupach, Clarke 1978; Karweta 1978; Jokinen, Karjalainen, Kumała 1983; Dmu- 
chowski, Molski 1985; Kazimierczakowa 1988; Dmuchowski, Bytnerowicz 
1993]. Ponadto rośliny te mają szeroki zasięg geograficzny, a ich występowanie 
ma charakter zonalny, czyli są one charakterystyczne dla strefy klimatyczno-gle- 
bowo-roślinnej, w jakiej położona jest Polska.

OBIEKT I METODY BADAŃ
Badania przeprowadzono w glebach dwóch transektów (rys. 1). Pierwszy 

wyznaczony zgodnie z przebiegiem gradientu klimatycznego Polski na linii za- 
chód-wschód nazwany jest w pracy transektem I, drugi zaś przebiegający z 
południowo-zachodniej części kraju (najbardziej uprzemysłowionej) do północ
no-wschodnich regionów uznanych w Polsce za niezanieczyszczone, oznaczono 
jako transekt II (rys. 1). Powierzchnie badawcze wytypowano na podstawie 
kryteriów glebowych i fitosocjologicznych. Były one zlokalizowane na siedli-
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RYSUNEK 1. Lokalizacja powierzchni badawczych 
FIGURE 1. Localization of the research aera

skach o warunkach stosunkowo jednorodnych pod względem morfolitologicznym 
i glebowym. Wszystkie spośród badanych gleb należały do rzędu bielico-zie- 
mnych [Degórski 1998b], wykształconych z piasków fluwioglacjalnych o składzie 
granulometrycznym piasku luźnego i słabogliniastego [Degórski 1998a). Zbioro
wiska roślinne na wszystkich powierzchniach badawczych należały do związku 
Dicrano-Pinion [Degórski 1997]. Gleby charakteryzowały się natomiast bardzo 
kwaśnym i kwaśnym odczynem (pH 3,8-4,2 w poziomach mineralno- -próchni- 
cznych i około 4,8-5,2 w skałach macierzystych) oraz niskim stopniem wysycenia 
zasadami kompleksu sorpcyjnego gleb, który w najżyźniejszych siedliskach nie 
przekracza 30% [Degórski 1998b].

Z każdej powierzchni badawczej (40 m2) pobrano do badań część nadziemną 
borówki (liście i pędy) oraz dwuletnie igły sosny. Analizowana próbka była 
średnią mieszaną pobraną z 10 miejsc na każdej powierzchni badawczej.

Materiał roślinny po wysuszeniu i zmieleniu spalono w temperaturze 480°C, a 
następnie popiół rozpuszczono w 20% HC1. W tak przygotowanych mineraliza- 
tach metale ciężkie oznaczono techniką AAS.

Do obliczeń statystycznych wykorzystano również wyniki oznaczeń zawarto
ści metali ciężkich w glebach podane w pracy Gworka i Degórskiego [1997].

Korelację między zawartością metali ciężkich w borówce i igłach sosny a ich 
zawartością w poziomach genetycznych gleb obliczono stosując metody statysty
czne numerycznych technik obliczeniowych Programów Quatro-Pro i Harvard 
Graphics.
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WYNIKI
Zawartość żelaza w borówce wahała się w granicach 104,0-950,0 (x = 432,4) 

mg • kg- 1  s.m. w roślinach transektu I, a w transekcie II w granicach 104,0-2540,0 
(x = 623,0) mg • kg- 1  s.m. (tab. 1). W igłach sosny zawartość żelaza wynosiła 
odpowiednio 280,0-1446,0 (x = 568,6) i 221,0-958,0 (x = 623,0) mg • kg- 1  s.m. 
(tab. 2 ).

Analiza statystyczna nie wykazała zależności między zawartością żelaza w 
borówce a jego zawartością w poziomach genetycznych gleb (tab. 3). Natomiast 
stwierdzono dodatnią korelację między zawartością żelaza w igłach sosny a jego 
zawartością w poziomach A, Bhfe i С badanych gleb (tab. 4).

Zawartość manganu w borówce rosnącej na powierzchniach transektu I wahała 
się w granicach 380,3-2489,0 (x = 1542,2) mg • kg- 1  s.m. (tab. 1) W igłach sosny 
stwierdzono od 332,0 do 1402,1 (x = 944,0) mg • kg- 1  s.m. Natomiast mniej 
manganu odnotowano w igłach sosny na transekcie II, a jego zawartość wynosiła 
289,6-860,0 (x = 485,6) mg • kg- 1  s.m. (tab. 2).

Obliczenia statystyczne wykazały dodatnią korelację między zawartością man
ganu w borówce a jego zawartością w poziomie ściółki leśnej O, Bhfe i С (tab. 3). 
Dodatnie korelacje stwierdzono również między zawartością Mn w poziomach 
akumulacyjnych gleb O i A 1? Ees, »Ihfe i С a jego zawartością w igłach sosny (tab.
4).

Zawartość cynku w borówce pobranej z powierzchni badawczych transektu I 
wynosiła od 34,2 do 56,9 (x = 47,2) mg • kg- 1  s.m. W borówce z transektu II 
stwierdzono wyższą zawartość Zn, wynoszącą od 43,8 do 107,8 (x = 70,5) mg • 
kg- 1  s.m. (tab. 1). Podobne zależności odnotowano w igłach sosny. Zawartości 
cynku w igłach sosny z transektu I wahała się w granicach 35,0-56,2 (x = 46,1) 
mg • kg- 1  s.m., a z transektu II w zakresie 36,1-138,8 (x = 76,6) mg • kg- 1  s.m. 
(tab. 2 ).

Obliczenia statystyczne wykazały dodatnią korelację między zawartością cyn
ku w borówce i igłach sosny a jego zawartością tylko w poziomie organicznym O 
gleb (tab. 3,4).

Zawartość miedzi w borówce występującej w transekcie I zawierała się w 
granicach 5,8-7,0 (x = 6,4) mg • kg- 1  s.m., a w transekcie II od 4,3 do 8 ,1 {X = 6 ,6 ) 
mg • kg- 1  s.m. W igłach sosny z transektu I ilość omawianego pierwiastka wahała 
się w zakresie 4,8-9,4 (x = 7,9) mg • kg- 1  s.m., a z transektu II od 4,8 do 15,1 (x 
= 7,5) mg • kg- 1  s.m. (tab. 1).

Analiza statystyczna nie wykazała zależności między zawartością miedzi w 
borówce i igłach sosny a jej zawartością w badanych poziomach genetycznych 
gleb (tab. 3 i 4). Wyjątek stanowi zależność pomiędzy zawartością Cu w borówce 
a jej zawartością w poziomie organicznym O gleb (tab. 3).

Zawartość ołowiu w borówce pobranej z powierzchni badawczych transektu I 
wynosiła 2,9-14,6 (x = 6,9) mg • kg- 1  s.m. Wyższą zawartość ołowiu stwierdzono 
w borówce rosnącej w transekcie II. Wahała się ona od 2,5 do 29,2 (x = 8,2) mg • 
kg- 1  s.m. (tab. 1 ). Podobne zależności odnotowano w igłach sosny. Zawartość tego 
pierwiastka w igłach z transektu I wahała się od 2,1 do 5,8 (x = 3,5) mg • kg- 1  s.m., 
a z transektu II od 2,8 do 20,3 (x = 8 ,8 ) mg • kg- 1  s.m. (tab. 2).

Obliczenia statystyczne wykazały istotną korelację między zawartością ołowiu 
w borówce a jego ilością w analizowanych poziomach organicznych O i organi- 
czno-mineralnych A gleb (tab. 3). Otrzymano również wysoce istotną dodatnią
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TABELA 1. Zawartość metali ciężkich w borówce (Vaccinium myrtillus) 
TABLE 1. Content of trace elements in bilberry (Vactinium myrtillus)

Nr pow. Fe Mn Zn Cu Pb Ni Cr
No of plot [mg- kg“1s.m -  mg • kg 1 d.m.l
TransektI -- route I
2 251,0 2242,0 50,3 6,9 2,9 8,5 2,3
3 262,0 985,9 35,1 5,8 7,8 2,3 2,4
4 950,0 380,3 34,2 5,8 14,6 7,4 8,6
5 758,0 2489,0 56,9 6,1 10,0 9,7 7,2
6 305,0 1785,7 49,5 7,0 5,0 9,4 4,3
7 397,0 1549,6 55,0 6,3 3,4 2 , 2 2,3
8 104,0 1363,1 49,5 7,0 5,0 9,4 8,6
X 432,4 1542,2 47,2 6,4 6,9 6,1 5,1
SD 307,7 669,4 8,4 0,5 3,9 3,1 2,7
Transekt II -  route II
8 104,0 1363,1 49,5 7,0 5,0 9,4 8,6
9 126,0 888,4 43,8 7,9 3,6 2,4 śl
10 2540,0 1382,6 61,9 7,2 6,6 7,0 śl
11 190,0 380,5 57,9 4,8 5,7 2,3 śl
12 141,0 1010,7 88,5 4,3 2,5 śl śl
13 666,0 995,1 107,8 6,8 29,2 3,4 śl
14 595,0 1022,6 84,1 8,1 4,9 śl śl

X 623,0 880,4 70,5 6,6 8,2 4,9
SD 811,8 310,5 21,7 1,4 8,6 3,2

korelację między zawartością ołowiu w igłach sosny a jego zawartością w pozio
mie ściółki O (tab. 4).

Ilość niklu w borówce z transektu I wahała się w przedziale 2,5-9,7 (x = 6,1) 
mg • kg“ 1 s.m., a z transektu II od ilości śladowych do 9,4 (X = 4,9) mg • kg- 1  s.m. 
Zawartość Ni w igłach sosny, podobnie jak w borówce jest większa z transektu I 
i wynosi 3,1-11,8 (x = 8,9) mg • kg" 1 s.m. Natomiast zawartość Ni w igłach z 
transektu II wahała się w granicach 1,7-19,0 (x = 6,0) mg • kg- 1  s.m. (tab. 2).

Obliczenia statystyczne wykazały istotną, dodatnią zależność tylko między 
zawartością niklu w borówce a jego zawartością w poziomie mineralno-organicz- 
nym A (tab. 3). Natomiast nie stwierdzono korelacji między zawartością niklu w 
igłach sosny a jego zawartością w analizowanych wierzchnich poziomach gene
tycznych gleb (tab. 4).

W borówce i igłach sosny zawartość Cr była bardzo mała lub wręcz śladowa 
(tab. 1). Jedynie w borówce z transektu I stwierdzono jego obecność w ilości od 
2,3 do 8 , 6  (x = 5,1) mg • kg- 1  s.m. (tab. 1 ).

DYSKUSJA
Badania wielu autorów dowiodły, że części świeże roślin, jak też materia 

organiczna ściółki O są dobrymi wskaźnikami zanieczyszczeń środowiska meta
lami ciężkimi. Mogą one służyć do prognozowania zagrożeń środowiska wzajem-
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TABELA 2. Zawartość metali ciężkich w igłach sosny (Pinus silvestris) 
TABLE 2. Content of trace elements in pine needles (Pinus silvestris)

Nr pow. Fe Mn Zn Cu Pb Ni
No of plot [mg • kg 1 s.m. -  mg • kg 1 d.m.l
TransektI -- route I
1 406,0 1328,4 50,3 9,4 5 10,6
2 465,0 1164,4 49,8 8,0 2,8 11,8
3 429,0 332,0 53,1 7,9 2,1 7,2
4 485,0 740,4 35,0 9,0 4,1 7,0
5 1446,0 1000,4 39,4 8,3 5,8 10,6
6 542,0 1402,1 43,9 9,3 2,8 11,0
7 496,0 785,7 41,1 6,4 3,0 9,6
8 280,0 802,6 56,2 4,8 2,8 3,1
X 568,6 944,0 46,1 7,9 3,5 8,9
SD 339,6 329,9 6,9 1,5 1,2 2,7
Transekt II -  route II
8 280,0 802,6 56,2 4,8 2,8 3,1
9 374,0 428,0 64,2 8,5 3,4 9,5
10 295,0 860,0 54,7 6,0 3,9 6,0
11 221,0 303,7 90,7 5,5 5,1 3,5
12 270,0 397,1 68,1 6,5 17,4 2,8
13 628,0 452,6 138,8 15,1 20,3 19,0
14 230,0 350,3 104,1 7,2 10,1 2,5
15 958,0 289,6 36,1 6,4 7,6 1,7

X 407,0 485,6 76,6 7,5 8,8 6,0
SD 241,6 207,0 25,4 3,1 6,2 5,4

nie się uzupełniając [Czarnowska, Gworek, Kozanecka 1983; Greszta 1982; 
Raupach, Clarke 1978; Dmuchowski, Bytnerowicz 1993].

Na podstawie otrzymanych zawartości metali ciężkich w badanych roślinach 
można ustalić ich szeregi ilościowe.

W materiale pochodzącym z transektu I średnie zawartości badanych pierwia
stków układają się w następujących szeregach malejących [mg • kg- ' s.m.]:

-  w borówce:
Mn ( 1542,2) > Fe (432,4) > Zn (47,2) > Pb (6,9) > Cu (6,4) > Ni (6 ,1 ) >Cr (5,1 )

TABELA 3. Korelacje między ogólną zawartością metali ciężkich w wierzchnich poziomach 
genetycznych gleb a ich zawartością w borówce
TABLE 3. Correlation between the content of trace elements in bilberry and their content in genetic 
soil horizons

Pierwiastek
Element

Poziom genetyczny -  genetic horizon
О Ai Ees Bhfe С

Fe -0,259 0,102 0,096 0,017 -0,109
Mn 0,557** 0,214 0,174 0,720** 0,725**
Zn 0,796** 0,065 -0,185 0,019 0,044
Cu 0,396* 0,248 -0,120 -0,003 -0,079
Pb 0,424* 0,825** 0,267 -0,386 0,052
Ni -0,167 0,308* 0,135 0,137 0,195
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TABELA 4. Korelacje pomiędzy ogólną zawartością metali ciężkich w wierzchnich poziomach 
genetycznych gleb a ich zawartością w igłach sosny
TABLE 4. Correlation between the content of trace elements in pine needles and their content in 
genetic soil horizons

Pierwiastek
Element

Poziom genetyczny -  genetic horizon
О Ai Ees Bhfe С

Fe 0,038 0,517* 0,171 0,554* 0,627**
Mn 0,767** 0,560* 0,516* 0,694** 0,554*
Zn 0,833** -0,214 -0,356 -0,407 -0,140
Cu -0,230 -0,230 -0,170 -0,145 -0,193
Pb 0,909** -0,003 0,003 -0,263 -0,067
Ni 0,016 0,016 0,056 -0,045 -0,193

-  w igłach sosny:
Mn (944,0) > Fe (568,6) > Zn (46,1) > Pb (3,5) > Cu (7,9) > Ni (8,9)
Średnie zawartości metali ciężkich w materiale pochodzącym z transektu II 

układają się w następujących szeregach malejących [mg • kg" 1 s.m.]:
-  w borówce:
Mn (880,4) > Fe (623,0) > Zn (70,5) > Pb (8,2) > Cu (6 ,6 ) >Ni (4,9)
-  w igłach sosny:
Mn (485,9) > Fe (407,0) > Zn (76,6) > Pb (8 ,8 ) > Cu (7,5) >Ni (6,0)
Kolejność pierwiastków w szeregu, jaki ustalono na podstawie ich zawartości 

w materiale organicznym transektu II, tj. w ściółce, borówce i igłach sosny, jest 
taka sama, aczkolwiek różna ilościowo [Gworek, Degórski 1997]. Natomiast 
takiej zależności nie otrzymano w wymienionym materiale organicznym pocho
dzącym z transektu I (klimatycznego). Zbliżone ilości metali ciężkich w różnych 
regionach Polski otrzymali i inni autorzy [Duda 1981; Grodzińska 1980; Czarno
wska, Gworek, Kozanecka 1983; Dmuchowski, Molski 1985; Molski, Dmucho- 
wski 1990].

Analiza statystyczna wykazała istotne korelacje między ogólną zawartością 
cynku, manganu, ołowiu i miedzi w borówce a ich ilością w poziomie ściółki. 
Zależności te dla poszczególnych pierwiastków układają się w szeregu:

Zn (r = 0,796**) > Mn (r = 0,557**) > Pb (r = 0,424**) > Cu (r = 0,395*)
Natomiast istotnie dodatnie korelacje między zawartością wybranych metali 

ciężkich w borówce a ich zawartością w poziomie mineralno-organicznym A 
wystąpiły tylko dla ołowiu (r = 0,825**) i niklu (r = 0,308**), a także dla manganu 
w poziomie Bhfe. Istotne dodatnie korelacje między zawartością metali ciężkich 
w igłach sosny a ich ilością w poziomie ściółki wystąpiły tylko dla ołowiu, cynku 
oraz manganu i układają się w szereg:

Pb (r = 0,909**) > Zn (r = 0,833**) > Mn (r -  0,767**).
Natomiast istotne dodatnie korelacje między ogólną zawartością metali cięż

kich w igłach sosny a ich zawartością w poziomie mineralno-organicznym A 
wystąpiły tylko dla manganu (r = 0,560*) oraz dla żelaza (r = 0,517*). Ponadto 
stwierdzono dodatnią zależność między zawartością manganu w igłach sosny a 
jego zawartością w poziomie Ees (r = 0,516*), w Bhfe (r = 0,694**) i poziomie 
С (r = 0,554*). Odnotowano dodatnią korelacje między ilością żelaza w igłach
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sosny a jego zawartością w poziomach Bhfe i C, która wynosi odpowiednio r =
0.554. i r = 0,627**.

Zawartość metali ciężkich, należących do grupy pierwiastków o dużym poten
cjalnym zagrożeniu dla środowiska (Zn, Pb), w materiale organicznym świeżym 
(borówka, igły sosny) i obumarłym (ściółka leśna) była większa na powierzchni 
transektu II. Wynika to z lokalizacji powierzchni badawczych transektu II, gdzie 
część z nich (szczególnie obszar południowo-zachodni) jest w zasięgu oddziały
wania przemysłu wydobywczego i przetwarzającego rudy metali kolorowych. 
Podobne zależności związane z oddziaływaniem przemysłu a zawartością metali 
ciężkich w roślinach otrzymali Greszta [1982] i Karweta [1978].

Bioindykacja zanieczyszczeń przemysłowych w ekosystemach leśnych może 
być stosowana do prognozy zmian, jednak jeśli będzie ujednolicona metodyka 
badań oraz stosowanych będzie kilka testów wzajemnie się kontrolujących. Wów
czas bioindykacja będzie odpowiednim uzupełnieniem monitoringu.

WNIOSKI
1. Zawartość metali ciężkich w borówce wykazała istotnie dodatnią korelację z ich 

ilością w poziomie ściółki leśnej O dla: Zn > Mn > Pb > Cu, a w poziomie 
organiczno-mineralnym A dla Pb i Ni.

2. Wykazano istotną dodatnią zależność między zawartością niektórych metali cięż
kich w igłach sosny a następującymi poziomami genetycznymi:
0  -  Pb > Zn > Mn; A -  Mn > Fe; Ees -  Mn; Bhfe -  Mn > Fe i С -  Fe > Mn
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SUMMARY

The aim of the present work was to determine the relationship between concentration of 
selected heavy metals in bilberry and pine needles and their concentration in the soil horizons. 
The spatial variability of heavy metal concentration was done too. The study was carried out 
along two transects in Poland. Transect I was associated with the continentality gradient in 
Poland (west-east line). Transect II ran from the south-west (most industralized part of the 
country to the north-east regions of Poland considered unpolluted. On the basis o f the contents 
of heavy metals, a quantitative series was establish in the studied soil horizons. Also was 
determined the significant correlation between the content of some heavy metals i bilberry 
and organic horizon О for: Zn>Mn>Pb>Cu; and organic-mineral horizon A for: Pb>Ni>. Also  
the significant correlation was determined between content of some heavy metals in pine 
needles and soil horizons, as: О -  Pb>Zn>Mn; A -  Mn>Fe; Ees -  Mn; Bhfe -  Mn>Fe; С -  
Fe>Mn.
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