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REZERWATÓW PRZYRODY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
(NA PODSTAWIE BADAŃ BIOINDYKACYJNYCH)
Wstęp
Środowisko przyrodnicze województwa śląskiego należy do silnie przekształconych przez człowieka, zwłaszcza w centralnej, najbardziej uprzemysłowionej
części. Pozostały tu tylko niewielkie obszary względnie dobrze zachowanych biocenoz o zróżnicowanej florze i faunie. Najbardziej wartościowe z biologicznego punktu widzenia tereny, np. resztki pierwotnych puszcz, zostały objęte ochroną prawną
jako rezerwaty przyrody. Ze względu na ograniczoną ingerencję ludzi w dokonujące
się tam procesy biocenotyczne, stanowią one właściwe miejsce zbioru próbek
do celów bioindykacyjnych oraz prowadzenia biomonitoringu.
Celem opisywanych badań była ocena wpływu emitowanych do atmosfery
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na środowisko przyrodnicze Górnego Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego.
Materiał i metody
Badaniami objęto 12 rezerwatów przyrody usytuowanych w centralnej części
województwa śląskiego i zachodniej części województwa małopolskiego (ryc. 1):
Ochojec, Las Murckowski, Żubrowisko, Segiet, Łężczok, Hubert, Góra Chełm,
Smoleń, Dolina Żabnika, Bukowica, Lipowiec i Ostra Góra.
Jako indykatory stanu środowiska wybrano kwasowość kory sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz zawartość wybranych metali ciężkich w wierzchniej
warstwie gleby.
Z 5 stanowisk rozmieszczonych w różnych miejscach w każdym z badanych
rezerwatów przyrody (lub w bliskim sąsiedztwie rezerwatów), zbierano korę z
kilku drzew na wysokości 1,0-1,5 metra niezależnie od stron świata. Odczyn kory
badano wg metody podanej przez K. Grodzińską (1983). W każdym z rezerwatów,
z pięciu stanowisk zbierano również wierzchnią warstwę gleby (0-10 cm). Po
wysuszeniu w temperaturze pokojowej i przesianiu przez sito o średnicy oczek
1mm mierzono:
– odczyn gleby (w H2O),
– zawartość cynku, ołowiu, kadmu i miedzi.
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Pierwiastki były ekstrahowane 10% kwasem azotowym, a pomiary przeprowadzano przy pomocy konwencjonalnej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Ostrowska i in. 1991). Jakość procedur analitycznych kontrolowano przy użyciu
próbek o znanym stężeniu określonego pierwiastka, dołączanych do każdej badanej
serii materiału roślinnego i glebowego (Houba i in. 1996).
Wyniki i dyskusja
Kwasowość kory drzew uważana jest za czuły wskaźnik zanieczyszczenia środowiska przez gazy przemysłowe, a zwłaszcza przez dwutlenek siarki (Grodzińska
1983; Santamaria, Martin 1997). Badania przeprowadzone w Puszczy Białowieskiej
wykazały odczyn kory sosen na poziomie 2,76 jednostki pH (Malzahn 1996).
W Ojcowskim Parku Narodowym i w okolicach Krakowa kwasowość kory sosen
zawierała się w granicach 2,73-3,58
jednostki pH (Szczepanowicz, Gawroński 1999). Uzyskane wyniki (tab.
1) wskazują, że największą kwasowością charakteryzuje się kora drzew z
rezerwatów przyrody usytuowanych
w centralnej oraz wschodniej części
województwa śląskiego. Odczyn wodnych wyciągów kory sosny zwyczajnej
wynosił od 2,16 do 2,91 pH. Za wyjątkiem rezerwatu Łężczok był niższy od
cytowanych wyżej wyników uzyskanych przy zastosowaniu tej samej metodyki badań. Świadczy to o wysokim
zagrożeniu objętego badaniami obszaru
przez kwaśne emisje. Przyczyn należy
upatrywać w nagromadzeniu zakładów
przemysłu ciężkiego i w zanieczyszczeniu centralnej części woj. śląskiego
przez emisje przemysłowe. Warunki
klimatyczne powodują, że najbardziej
zagrożone są północno-wschodnie
obszary regionu. Panujące tu wiatry z Ryc. 1. Lokalizacja badanych rezerwatów
przyrody
zachodu i południa, zwiewają emitowane do atmosfery zanieczyszczenia Fig. 1. Location of the investigated nature
reserves
w kierunku wschodnim i północnym.
Zawartość metali w glebie uza- Objaśnienia: 1. Ochojec, 2. Las Murckowski,
leżniona jest od ich zawartości w 3. Żubrowisko, 4. Segiet, 5. Łężczok,
minerałach z których powstawała, a 6. Hubert, 7. Góra Chełm, 8. Smoleń,
także od zanieczyszczenia środowiska 9. Dolina Żabnika, 10. Bukowica,
przez gazy, pyły i inne substancje po- 11. Lipowiec, 12. Ostra Góra
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Tab.1. Odczyn wierzchniej warstwy gleby i kory Pinus sylvestris na obszarze badanych
rezerwatów przyrody
Tab. 1. Reaction of the uppermost soil layer and of the bark of Pinus silvestris in the area
of the surveyed nature reserves

chodzenia przemysłowego. W Polsce „naturalna” zawartość metali w glebie wynosi
(Terelak i in. 1997; Kabata-Pendias, Pendias 1999):
– cynk średnio 30-25 µg/g, za wartość dopuszczalną uważa się 250-300 µg/g;
– ołów średnio 18 µg/g, za wartość dopuszczalną uważa się 100-500 µg/g;
– kadm 0,2-1,05 µg/g, za wartość dopuszczalną uważa się 3-5 µg/g;
– miedź 3-135 µg/g, za wartość dopuszczalną uważa się 100 µg/g.
Uzyskane wyniki (tab. 2) wskazują, że zawartość Zn, Pb i Cd w glebie niektórych spośród badanych rezerwatów przyrody jest wyższa od przeciętnej dla Polski,
a także bywa wyższa od wartości uważanych za dopuszczalne i nieszkodliwe dla
roślin rosnących na takiej glebie.
Najwyższe zawartości metali ciężkich (cynku, ołowiu, kadmu i miedzi) stwierdzono w glebie rezerwatów: Segiet, Ochojec, Las Murckowski, Ostra Góra, Smoleń,
Bukowica i Lipowiec. Wysoka zawartość cynku, ołowiu i kadmu w glebie rezerwatu
Segiet wynika prawdopodobnie z naturalnej zawartości wymienionych metali w
glebie (rezerwat leży na terenach, gdzie w dawnych wiekach wydobywano rudy
srebra i ołowiu), a także z zanieczyszczenia centralnej części Górnego Śląska przez
emitory przemysłowe. Znaczne zanieczyszczenie gleby w rezerwatach przyrody
usytuowanych we wschodniej części województwa śląskiego jest spowodowane
przez pyły emitowane przez zakłady przemysłowe - przede wszystkim huty cynku
i ołowiu, huty żelaza i elektrownie.
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Tab. 2. Content of the chosen metals in the uppermost soil layer of the surveyed nature reserves

Tab. 2. Zawartość wybranych metali w wierzchniej warstwy gleby badanych rezerwatów przyrody.

Wnioski
1. Wysoki poziom zawartości cynku, ołowiu i kadmu w glebie badanych rezerwatów przyrody wskazuje na znaczne zagrożenie regionu emisjami pyłów
metalonośnych, co może być przyczyną degradacji środowiska glebowego, a w
konsekwencji całych biocenoz.
2. Zakwaszenie kory sosny zwyczajnej oznacza, że centralna część woj. śląskiego
jest zanieczyszczona przez gazy przemysłowe w stopniu wyższym niż inne
regiony Polski. Kwaśne osady suche i mokre mogą przyczynić się do obniżenia
odczynu gleb i sprzyjać procesom degradacji gleb i biocenoz.
3. Notowanemu w ostatnich latach zmniejszeniu emisji do atmosfery pyłów
pochodzenia przemysłowego (w tym pyłów metalonośnych) nie towarzyszy
obniżenie emisji gazów takich jak SO2 i NOx, o czym świadczy niski odczyn
kory sosny zwyczajnej.
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BIOINDICATION OF THE CONDITION OF SOME NATURE RESERVES
OF THE SILESIAN VOIVODESHIP
Summary
The nature reserves protect natural or semi-natural ecosystems. Because of
a limited human influence on biological processes they are a proper and recommended place of soil and plants sampling as far as bioindication or biomonitoring
is concerned. The aim of the study was to evaluate the influence of gaseous and
dust pollution on the natural environment of the Upper Silesian Industrial Region
458

on the basis of bioindication of nature reserves. Twelve nature reserves situated
in the central part of the Silesian voivodeship were investigated. The bioindicators
chosen were;
– the acidity of pine bark (Pinus sylvestris),
– the acidity of soils,
– the concentration of zinc, lead, cadmium, and copper in the upper layer
of the soil.
The highest content of the metals was found in soil from the reserves: Segiet, Ostra Góra, Smoleń, Bukowica, and Lipowiec. The environment of the Segiet
nature reserve was contaminated by the heavy industry of the region. The natural
soil content of the metals there is high. Some centuries ago it was a lead ore-mining region. Soil contamination in nature reserves situated in the eastern part of
the Silesian voivodeship comes from pollutants (gases and dusts) derived from
the Silesian industrial plants. The bioindication of beech bark in the region gave
similar results. Bark samples from the nature reserves situated in the central and
eastern part of the region were most acid. The results suggest that this part of the
province is most contaminated with gases such as SO2 and NOx.
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