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ROZWÓJ SIEWEK BRZOZY BRODAWKOWATEJ
ROSNĄCYCH NA PODŁOŻU POCHODZĄCYM
ZE ZWAŁOWISKA POCYNKOWEGO W KATOWICACH
Wstęp
Zwałowiska odpadów pocynkowych ze względu na ich toksyczność są trudne
do zrekultywowania. Proces i przebieg rekultywacji może mieć różny kierunek
w zależności od rodzaju materiału zwałowanego i jego przestrzennego ukształtowania oraz lokalnego klimatu. Pierwszym krokiem w zabiegach rekultywacyjnych
jest zapoczątkowanie na zwałach procesów glebotwórczych. Można je przyspieszyć
przez dodanie materii organicznej (Gasidło, Gorgoń 1999). Aby uniknąć niepowodzeń wynikających z braku dostatecznego rozeznania warunków, w jakich będą
przeprowadzane prace rekultywacyjne, potrzebne są kompleksowe badania fizyko-chemiczne podłoża oraz fizjologiczne i ekologiczne roślin (Patrzałek 1990). Tę
drugą grupę badań można przeprowadzić w dwóch kierunkach: przez prowadzenie
doświadczeń wazonowych oraz przez zakładanie poletek doświadczalnych wprost
na zwałach. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych,
mających na celu sprawdzenie stopnia wrażliwości siewek brzozy brodawkowatej,
gatunku o szerokiej skali ekologicznej, na niekorzystne dla roślin fizyko-chemiczne
właściwości odpadów. Rozpoznanie tych właściwości może umożliwić, po przeprowadzeniu dalszych prób, zastosowanie tego gatunku do rekultywacji zwałów.
Materiał i metody
W celu założenia doświadczenia wazonowego, sprowadzono do laboratorium
Katedry Ekologii odpady z hałdy poflotacyjnej. Hałda znajduje się w północnej
części Rowu Wełnowieckiego, po wschodniej stronie Zakładów Metalurgicznych
„Silesia”, na terenie miast Katowic i Siemianowic, w województwie śląskim.
Osadnik poflotacyjny typu szlamowo-mułowego jest zwałem nadpoziomowym. Materiałem budującym zwał są odpady pochodzące z procesu wzbogacania
rud cynku i ołowiu, a w szczególności toksyczne iły zawierające związki umożliwiające prowadzenie selektywnej flotacji (Projekt... 1988). Wartość odczynu pH
dla odpadów z hałdy poflotacyjnej wynosi 8,4. Doświadczenie obejmowało 24
doniczki; przygotowano następujące warianty podłoża:
I wariant – podłoże z hałdy poflotacyjnej,
II wariant – podłoże z hałdy poflotacyjnej z domieszką torfu,
III wariant – podłoże z hałdy poflotacyjnej przykryte 2.5 cm warstwą ziemi
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inspektowej,
IV wariant kontrolny – ziemia inspektowa.
Do wysiewu użyto nasion brzóz zebranych z 10 drzew rosnących na hałdzie
poflotacyjnej oraz z 10 drzew rosnących w Mirowie, miejscowości położonej 60
km od Katowic w kierunku północno-wschodnim, w obrębie tego samego województwa. Drzewa, z których zebrano owocostany, były w tej samej klasie wiekowej
co brzozy z hałdy, a nasiona potraktowano jako materiał porównawczy. Do doniczek
o średnicy 17 cm, na każdym wariancie podłoża wysiano w sierpniu 2000 r. – w
trzech powtórzeniach – po 25 nasion. Przez cały czas trwania doświadczenia starano się zapewnić siewkom warunki odpowiedniego naświetlenia oraz nawilgocenia
przez równomierne podlewanie. Na początku sezonu wegetacyjnego sprawdzono
żywotność pyłku na pożywce agarowej (Franiel 1999), a przed wysiewem nasion
poddano je ocenie wartości siewnej (Suszka i in. 2000). Przy likwidacji doświadczenia, pod koniec sezonu wegetacyjnego, siewki policzono i zmierzono ich wysokość
i długość systemu korzeniowego.
Wyniki i dyskusja
Na prawidłowy rozwój nasion ma wpływ nie tylko jakość woreczka zalążkowego i pyłku, ale także warunki klimatyczne podczas pylenia. Badania własne
przeprowadzone nad żywotnością pyłku na pożywce agarowej w warunkach laboratoryjnych wykazały, że jego siła kiełkowania była znacznie obniżona – o 70-80% –
na terenie hałdy, w porównaniu z Mirowem. Potwierdzeniem wpływu czynników
stresowych na jakość pyłku są obserwacje mikroskopowe przebiegu rozwoju
kwiatów brzozy przeprowadzone przez G. Houle (1992) .Badania tego autora
wykazały, że pyłek jest strukturą wrażliwą na wiele czynników środowiskowych,
m.in. na kwaśny opad deszczu i promieniowanie UV. Nie bez wpływu pozostają
również czynniki siedliskowe, takie jak zasobność, mające pośredni wpływ na
sam proces formowania i powstawania ziaren pyłku (Houle 1992) Jeśli na znamię
słupka trafi dużo ziaren pyłku, może dojść do konkurencji łagiewek i wtedy zawiązują się bardziej żywotne nasiona, a z nich rozwijają się lepsze siewki. Nasiona z
hałdy charakteryzowały się obniżoną zdolnością kiełkowania, co może świadczyć
o zmniejszeniu się żywotności nasion. Przyczyny powodujące obniżenie wartości
siewnej nasion mogą tkwić w samym nasieniu (działanie inhibitorów) lub w zakłóceniu przebiegu fazy reprodukcyjnej u roślin rodzicielskich.
Na podstawie badań stwierdzono statystycznie istotne różnice pomiędzy
hałdą poflotacyjną a Mirowem pod względem żywotności pyłku oraz zdolności
kiełkowania nasion (ryc. 1 i 2).
Wschodzenie i utrzymywanie się przy życiu siewek wykazało dla obydwu
typów nasion pewne prawidłowości. Zarówno początek jak i kulminacja kiełkowania występowały w różnych terminach i wydaje się to mocno zależne od podłoża.
Okres utrzymywania się przy życiu maksymalnej liczby siewek dla obu typów odpadów na podłożu w wariancie III i IV był najdłuższy (2-3 miesiące), na podłożu
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Ryc. 1. Żywotność pyłku brzozy
Fig. 1. Pollen capacity of Betula pendula

Ryc. 2. Zdolność kiełkowania nasion brzozy
Fig. 2. Germination capacity of Betula pendula
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II krótszy (1 miesiąc), a najkrótszy w
wariancie I (1-2 tygodnie).
W tabelach 1 i 2 przedstawiono
wyniki dotyczące przeżywalności sieTab. 1. Pecentage ratios of the numbers
wek i ich cechy wzrostowe.
of seedlings surviving on the date
Na podstawie uzyskanych wyniof the experiment termination
to their maximum numbers
ków zastosowany III i II wariant podthoughout the observation time
łoża był dla siewek brzóz optymalny,
a wariant II dla nasion pochodzących
z hałdy poflotacyjnej okazał się bardziej
korzystny niż wariant III. Natomiast
zastosowany wariant podłoża I był dla
siewek najgorszy.
Siewki nasion z hałdy, rosnące
na podłożu pochodzącym z hałdy
I, II, III, IV – zastosowane warianty
poflotacyjnej z 2,5 cm warstwą ziemi
podłoża
ogrodowej, charakteryzują się mniejszą
Tab. 2. Średnie długości siewek:
przeżywalnością niż siewki rosnące na
[a] części nadziemne,
podłożu z domieszką torfu. Świadczyć
[b] części podziemne w cm [a/b]
to może o dużej elastyczności ekoloTab. 2. Average seedling heights in cm
gicznej tego gatunku w stosunku do
[a] and root lengths in cm [b] – [a/b]
warunków środowiskowych oraz o
wytworzeniu specyficznych ekotypów,
ponieważ według Ch. Krebsa (1996),
przystosowanie roślin rosnących na
podłożach skażonych metalami ciężkimi jest tak ścisłe, że przy braku metali
w podłożu słabiej rosną. Również brak
konkurencji ze strony innych roślin w
I, II, III, IV – zastosowane warianty
warunkach laboratoryjnych tłumaczy
podłoża
fakt ich dobrego wzrostu.
Zastosowanie torfu w II wariancie zminimalizowało niekorzystne wartości
odczynu pH podłoża oraz przyczyniło się do zatrzymania wody, a w konsekwencji
polepszyło kiełkowanie nasion. Siła pęcznienia nasion suchych jest bardzo duża
i może powodować brak wody w otoczeniu, przy zbyt przepuszczalnym podłożu,
jakim są oba typy odpadów, co hamuje kiełkowanie.
Tab. 1. Stosunek liczby siewek pozostałych
po zakończeniu doświadczenia
do ich maksymalnej liczby
w takcie trwania eksperymentu (%)

Podsumowanie
Wykonane doświadczenie potwierdza dobry rozwój siewek pochodzących
z nasion z hałdy poflotacyjnej na II typie podłoża, natomiast dla siewek pochodzących z nasion z Mirowa najlepszymi wariantami podłoża okazały się III i IV.
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THE DEVELOPMENT OF BETULA PENDULA SEEDLINGS
IS OVERGROWING A POST-FLOATATION DUMP
Summary
Heavy industry is the largest and most hazardous source of wastes in Upper
Silesia. The zinc-lead waste-dumping areas are continuously increasing in spite
of intensive efforts to dispose of industrial wastes. The need for natural reclamation of zinc heaps is urgent, particularly because of high concentrations of heavy
metals, and other toxic substances. Complex physical-chemical tests of the soil,
as well as physiological and ecological studies of the plants are necessary to improve and facilitate the reclamation techniques used on the dumping grounds.
For the pot cultures slag waste was brought to the laboratory of the Faculty
of Biology, and placed in pots (17 cm in top diameter). In the experiment the
following soil types were used: I – dump soil, II – dump soil mixed with peat,
III – dump soil covered with 2.5 cm layer of garden soil, IV – garden soil as a control
type. The seeds of the Betula pendula growing on the smelter waste grounds were
collected in the vicinity of the dumps. Additionally, seeds of birch from unpolluted
region (Mirów) were used as a control group. In the experiment, the soil types
were used in three repetitions, and each pot received 25 seeds. On terminating
the experiment the seedlings were counted, and the height and root length were
measured. Significant differences between the zinc heap, and the Mirów region
were found in pollen vitality and germination capacity. The experiment showed
positive results for seedlings from zinc dump seeds growing on type II soil,
and for seedlings from Mirów seeds growing on type III, and IV soil.
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