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A bstract: The objective o f the research was to analyse if  and to what extent the proximity o f  a 
transport route with high intensity o f traffic affects the heavy metals, content in an indicator 
plant -  dandelion (Taraxacum officinale). The content o f zinc, copper, nickel and lead in the 
plant tissues was marked with the ASA method. No apparent link between the trace elements 
content in dandelion and the distance from the road was found. Presumably, the distances in 
question were too small to assess the diversity o f the content o f trace elements in plants.
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WSTĘP
Metale ciężkie, jako składniki spalin i pyłów ulicznych, stanowiąjednąz głównych 

przyczyn zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w rejonie tras komunikacyjnych 
o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Obserwowany w ostatnich kilkunastu latach 
rozwój motoryzacji doprowadził do zanieczyszczenia niektórymi pierwiastkami 
śladowymi terenów zurbanizowanych i sąsiadujących z ruchliwymi drogami. Stopień 
zagrożenia środowiska przyrodniczego na tych obszarach coraz częściej ocenia się 
metodami bioindykacyjnymi przy użyciu fitoindykatorów [Bomze 2004; Chmielewski i 
in. 1997; Milewska 1997].
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Mniszek pospolity (Taraxacum officinale) odznacza się wysoką wśród roślin 
zielnych zdolnością akumulacji zanieczyszczeń chemicznych, w tym metali ciężkich. 
Powszechne występowanie tej rośliny we wszystkich prawie siedliskach stanowi 
dodatkowy argument do jej wykorzystania jako fitoindykatora zanieczyszczenia 
środowiska [Kabata-Pendias, Krakowiak 1998]. Przeprowadzone dotychczas badania 
[Kabata-Pendias, Dudka 1991; Djingova, Kuleff 1986; Czarnowska, Milewska 2000] 
wykazały przydatność mniszka pospolitego do określania przestrzennej zmienności 
zawartości pierwiastków śladowych w glebach. Porównanie stężenia metali w częściach 
nadziemnych i w korzeniach rośliny stanowi cenną informację na temat zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego.

Celem pracy była próba oceny wpływu odległoości od trasy komunikacyjnej o 
wysokim natężeniu ruchu samochodowego na zawartość wybranych metali ciężkich 
w różnych częściach mniszka pospolitego.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Próbki roślin do oznaczania zawartości cynku, miedzi, niklu i ołowiu pobrano w latach 2004- 
2005 z pięciu stanowisk zlokalizowanych wzdłuż Alej Jerozolimskich w Warszawie oraz jednego 
punktu kontrolnego położonego z dala od tras komunikacyjnych, znajdującego się w miejscowości 
Międzyborów, w odległości 50 km od Warszawy. Aleje Jerozolimskie są jedną z najbardziej 
ruchliwych arterii komunikacyjnych Warszawy. Natężenie ruchu wynosi tu 30-37 tys. pojazdów 
dziennie [Praca Zbiorowa Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie 2004].

Wszystkie próbki roślinne pobrano z terenów o zbliżonych właściwościach fizykoche
micznych gleb. Analizowano części nadziemne roślin (liście i łodygi) oraz korzenie. 
Mając na celu ocenę zawartości cynku, miedzi, niklu i ołowiu w bezpośrednim sąsiedztwie 
ruchliwej trasy komunikacyjnej, próbki roślin pobierano w odległości 0,5,2,5 i 5,0 m od 
drogi. Próbkę średnią stanowiło ok. 10 roślin. Dla zapewnienia reprezentatywności 
próbki średniej, rośliny pobrano z kilku losowo wybranych punktów z powierzchni 
ok. 3 m2, a następnie wymieszano je w jedną próbkę reprezentacyjną. Materiał roślinny, 
po umyciu wodą wodociągową i destylowaną, a następnie po wysuszeniu, poddano 
mineralizacji w mieszaninie stężonych kwasów H N 03 i HC104 w stosunku 5:2. 
Zawartości wybranych pierwiastków śladowych w materiale roślinnym oznaczano 
techniką ASA na aparacie SOLAAR M6 Thermoelemental.

Obliczenia statystyczne wykonano z użyciem programu Statgraphics 5.1. Wyniki 
przedstawiono jako wartości średnie z dwóch lat badań.

WYNIKI I DYSKUSJA

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że części nadziemne mniszka pospolitego 
zawierały, niezależnie od odległości od krawędzi jezdni, średnio znacznie większe ilości 
pierwiastków śladowych niż korzenie (tab.l).
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TABELA 1. Wpływ odległości od trasy komunikacyjnej na zawartość metali ciężkich w roślinach mniszka 
pospolitego (Taraxacum officinale)
TABLE 1. The influence of distance from the communication route on the content of heavy metals 
in dandelion (Taaraxacum officinale)

Odległość 
od jezdni;

Punkt
zbioru

Zawartość [mg -kg 1 s.m] -- Content [mg • kg 1 d.m]

Distance 
from the

roślin;
Point

Części nadziemne; Aboveground parts Korzenie; Roots

street o f plant 
collecting Zn Cu Pb Ni Zn Cu Pb Ni

< 0,5 m 1 115,38 21,37 3,81 1,61 36,81 13,03 1,92 1,12
2 50,49 19,29 4,20 1,84 65,70 13,09 1,67 1,62
3 145,80 22,29 2,48 1,99 59,55 13,02 1,40 0,22
4 184,96 15,99 3,78 3,74 54,09 10,93 1,79 1,24
5 71,11 18,30 5,79 2,71 46,06 11,88 1,86 0,85

Średnia; Mean 113,55 19,45 4,01 2,38 52,44 12,39 1,73 1,01

2,5 m 1 34,69 20,25 1,36 1,52 26,85 14,58 1,38 0,26
2 129,6 18,20 1,99 1,55 41,63 10,54 1,42 0,68
3 151,10 18,57 2,57 2,34 32,64 13,95 1,40 0,80
4 99,30 13,30 2,97 2,68 43,38 8,49 1,91 1,47
5 104,02 16,90 4,37 3,82 34,37 9,76 1,71 1,59

Średnia; Mean 103,74 17,44 2,65 2,38 35,77 11,46 1,56 0,96

j < 5,0 m 1 181,88 18,95 2,67 2,16 57,14 16,43 1,16 0,61
2 45,98 17,65 3,50 2,99 56,49 9,59 1,42 1,75
3 36,55 18,81 2,98 3,39 78,83 18,66 1,75 1,72
4 129,48 13,46 2,41 1,18 66,35 14,02 2,08 0,66
5 76,23 10,78 2,92 3,00 57,92 6,88 1,84 0,85

Średnia; Mean 94,02 15,93 2,90 2,54 63,35 13,12 1,65 1,12

Kontrola; Control 30,14 6,69 1,28 2,90 21,60 5,75 0,13 0,15

NIRy 05 dla odległości; 
LSD0 05 for distance

33,9 4,06

i

0,83 0,34 12,9 3,46 0,35 0,16

Również badania Milewskiej [1997] wykazały, że liście mniszka z terenu Warszawy 
są w znacznym stopniu zanieczyszczone cynkiem. Największe nagromadzenie tego 
pierwiastka (44 mg * kg -1 s. m.) stwierdzono w roślinach rosnących tuż przy ruchliwych 
trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, między innymi na trawniku 
oddalonym 2 m od Alej Jerozolimskich przy Muzeum Wojska Polskiego.
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Wysoka zawartość niklu w częściach nadziemnych mniszka może być związana z 
dużą ruchliwością tego pierwiastka i łatwym jego przemieszczaniem się do części 
nadziemnych [Kabata-Pendias, Pendias 1999]. Dużo tego metalu występuje szczególnie 
w gazach spalinowych emitowanych do atmosfery przez silniki Diesla [Curzydło 1988]. 
Zwiększone zawartości niklu i miedzi w częściach nadziemnych badanych roślin w 
stosunku do korzeni mogą być także spowodowane zatrzymywaniem tych metali na 
powierzchni blaszek liściowych w wyniku ich wiązania przez kutykulę [Kabata-Pendias, 
Pendias 1999].

Większa zawartość ołowiu w częściach nadziemnych mniszka niż w korzeniach 
jest zapewne wynikiem oddziaływania rożnych elementów środowiska, w tym także 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Kumulacja tego pierwiastka w liściach przy niskiej 
zawartości w innych częściach roślin może być także spowodowana osadzaniem się 
pyłu z podłoża.

Zawartość metali ciężkich w roślinach z punktu kontrolnego była znacznie niższa 
(poza zawartością niklu w częściach nadziemnych) niż ich zawartość w próbkach z 
Warszawy. Wskazuje to na bezpośredni wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na 
nagromadzenie badanych metali w częściach nadziemnych roślin (tab. 1). Podobne 
wyniki dotyczące wpływu tras komunikacyjnych na zawartość metali ciężkich w 
roślinach rosnących w ich pobliżu wykazali również w swoich badaniach: Czarnowska 
[1978, 1980], Dębska-Kalinowska i in. [1999] oraz Lipiec i in. [1998]. Wskazuje to na 
duży udział zawartości w materiale roślinnym metali ciężkich pochodzących z zanieczysz
czonej atmosfery.

W odległości do 5 m od trasy komunikacyjnej nie stwierdzono istotnej zależności 
między zawartością analizowanych metali w badanych roślinach a odległością od 
krawędzi jezdni. Jedynie zawartość cynku i miedzi w częściach nadziemnych mniszka 
spadała wraz ze wzrostem odległości od krawędzi jezdni.

Brak wyraźnego zróżnicowania zawartości metali ciężkich w analizowanych roślinach 
w zależności od badanej odległości od krawędzi jezdni może być związany z tym, że 
zanieczyszczenie gleb i roślin przez metale ciężkie pochodzące z zanieczyszczeń 
komunikacyjnych skumulowały się na całym odcinku i zależy głównie od natężenia ruchu. 
Wyniki wielu badań wskazują, że wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na stan 
środowiska przyrodniczego najczęściej nie przekracza 100 m od drogi. Szczególnie narażone 
są tu obszary oddalone do 10 m od krawędzi drogi. Przy bardzo dużym natężeniu ruchu 
strefa ta ulega zwiększeniu do 30-40 m od trasy komunikacyjnej. Wynika to z okresowej 
stagnacji zanieczyszczeń związanej z bezruchem powietrza [Czarnowska i in. 1983; 
Czępińska-Kamińska, Janowska 1999; Roszyk, Roszykowa 1975].

WNIOSKI

1. Bliskość trasy komunikacyjnej o dużym natężeniu mchu wpływa na zanieczysz
czenie roślin mniszka pospolitego cynkiem, miedzią i ołowiem.

2. W częściach nadziemnych mniszka pospolitego wykazano większe niż w korze
niach nagromadzenie cynku, miedzi, niklu i ołowiu.
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3. W bezpośrednim sąsiedztwie Alej Jerozolimskich w Warszawie (w odległości do 
5 m) nie stwierdzono wyraźnej zależności między zawartością cynku, niklu i oło
wiu a odległością od jezdni. Jedynie zawartość miedzi w częściach nadziemnych 
mniszka pospolitego wzrastała wraz ze zbliżaniem się do krawędzi jezdni.
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