Iwona Łukasik, Ryszard Ciepał, Bernard Palowski
OBCIĄŻENIE METALAMI CIĘŻKIMI I SIARKĄ
DWÓCH ZBIOROWISK LEŚNYCH O RÓŻNYM STOPNIU
ANTROPOPRESJI
Wstęp
Pogarszający się stan zdrowotny lasów jest odbiciem wzrastającego, szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, pochodzenia zarówno
rodzimego jak i transgranicznego. Uszkadzanie lasów przez zanieczyszczenia powietrza w skali lokalnej, głównie wokół pojedynczych źródeł emisji zanieczyszczeń,
nie jest zjawiskiem nowym. Natomiast cechą aktualnej sytuacji zagrożenia lasów
w większości krajów, w których są notowane uszkodzenia, jest ich ponadregionalna skala oraz występowanie zanieczyszczeń poza regionami przemysłowymi.
Również proces zakwaszania gleby ekosystemów leśnych ulega znacznemu
przyspieszeniu pod wpływem kwaśnych imisji (Bredemeier i in. 1990). Przykładami silnych uszkodzeń pod wpływem zanieczyszczeń powietrza pochodzących
z transportu transgranicznego mogą być lasy górskie w Sudetach Zachodnich oraz
niektóre obszary Beskidów (Godzik 1987). J. Kwapuliński i in. (1992) podają,
że regionami najbardziej narażonymi na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza,
poza Śląskiem, są Beskid Średni i Mały oraz Beskid Żywiecki. Celem niniejszej
pracy było określenie obciążenia metalami ciężkimi i siarką dwóch zbiorowisk
leśnych o różnym stopniu antropopresji. Jednocześnie badano zależności pomiędzy
koncentracją metali ciężkich i siarki a uwodnieniem liści wybranych gatunków
warstwy runa, podszytu i drzew, bowiem w tkankach roślinnych uszkodzonych
przez imisje, gospodarka wodna ulega znacznemu zaburzeniu (Greszta 1987).
Materiał i metody
Badania prowadzono w latach 1998-1999 na dwóch stanowiskach badawczych,
zróżnicowanych pod względem antropopresji (ryc. 1). Stanowisko I (Ponikiew) –
obejmuje górski, dolnoreglowy las bukowy z domieszką jodły w zachodniej części
Nadleśnictwa Sucha, w Beskidzie Małym. Stanowisko II – zlokalizowano na obrzeżach rezerwatu „Las Murckowski” w Katowicach, obejmującego ochroną kwaśną
buczynę. Stanowisko II usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
uprzemysłowionych i zurbanizowanych, narażone na silne oddziaływanie zanieczyszczeń atmosfery i wody. Zanieczyszczenie powietrza w okolicach wyznaczonych
stanowisk badawczych przedstawia tabela 1. Materiał do badań stanowiły liście,
które zbierano we wrześniu, ponieważ koncentracja metali zwykle w tym czasie
osiąga najwyższe wartości (Balsberg–Pahlsson 1988). Liście zbierano z wybra726

Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska badawczych (I, II)
Fig. 1 Sites of the investigations (I, II)
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nych gatunków roślin reprezentatywnych dla poszczególnych warstw ekosystemu
leśnego. Z warstwy drzew zbierano liście buka (Fagus sylvatica), z warstwy podszytu
liście jawora (Acer pseudoplatanus) i buka (Fagus sylvatica) a z warstwy runa – liście
starca (Senecio nemorensis ssp. fuchsi) oraz sałatnika leśnego (Mycelis muralis). Materiał
roślinny zebrany w terenie, po przywiezieniu do laboratorium, myto w wodzie bieżącej i destylowanej. Następnie suszono i mielono. W celu określenia zawartości
metali ciężkich poddawano go mineralizacji i rozpuszczano w HNO3 (Ostrowska i
in. 1991; Azcue, Murdoch 1994). W tym samym czasie pobierano również glebę na
obu stanowiskach, w celu określenia zawartości metali ciężkich i siarki metodą A.
Ostrowskiej i in. (1991) oraz ustalenia odczynu. Zawartość metali ciężkich oznaczono metodą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej (AAS). Jakość procedur
analitycznych kontrolowano, stosując materiał referencyjny CTA–OTL-1 Oriental
Tobacco Leaves. W oparciu o zebrany materiał wykonano również analizę zawartości siarki całkowitej w tkankach roślinnych metodą Morstona w modyfikacji E.
Saalbach i in. (1961). Uwodnienie liści określano stosując metodę wagową.
Wyniki i dyskusja
Analiza zawartości siarki w materiale roślinnym wykazała wyższe zanieczyszczenie tym pierwiastkiem roślin pochodzących ze stanowiska II (ryc. 2d), co można
wytłumaczyć o 50% wyższym stężeniem SO2 w powietrzu wokół stanowiska II
(tab. 1). Wzrost zawartości siarki w liściach sugeruje gromadzenie siarki nieorganicznej pochodzącej z powietrza (Cotrufo i inni 1995). Najwyższą zawartość
siarki stwierdzono w liściach gatunków runa. Otrzymane wartości na stanowisku I
są zgodne z tymi, które podaje E. Latocha (1986) dla terenów niezanieczyszczonych
(0,25%). Jednocześnie w żadnym z objętych badaniami gatunków koncentracja
siarki nie przekroczyła wartości 0,5%, która uznawana jest za granicę fizjologicznej
zawartości siarki dla większości roślin (Sawicka-Kapusta 1990; Mengel, Kirkby
1983). Analiza zawartości siarki całkowitej w glebie wykazała najwyższe stężenie
tego pierwiastka w wierzchnich warstwach na obu stanowiskach badawczych (211,4
mg/kg s.m.– stanowisko II i 153 mg/kg s.m. – stanowisko I). Podane wartości
mieszczą się w zakresie typowym dla gleb klimatu umiarkowanego.
Badanie zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn) w liściach wykazało, że najTab. 1. Zanieczyszczenie powietrza w rejonie stanowisk badawczych w 1998 roku
Tab. 1. Air pollution in the region of the surveyed stations in 1998

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach i w Bielsku-Białej
Source: Regional Sanitary-Epidemiological Station in Katowice and Bielsko-Biała
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wyższe ilości tych pierwiastków Tab. 2. Współczynniki korelacji pomiędzy
akumulują gatunki runa (tab. 2). zawartością ołowiu, kadmu i siarki w liściach
Fakt ten można tłumaczyć przy- roślin i powietrzu wokół stanowisk badawczych
należnością badanych gatunków (dla p< 0.05)
do scioftów o długo otwartych Tab. 2. Correlation coefficients showing
aparatach szparkowych, przez the content of lead, cadmium and sulphur
in the leaves of plants and in air around research
które mogą wnikać zanieczyszsites (for p< 0.05)
czenia pochodzenia atmosferycznego. Ponadto system korzeniowy gatunków runa wnika
znacznie płycej w głąb gleby w
porównaniu z systemem korzeniowym drzew, w związku z czym
pobierają one metale ciężkie
zgromadzone w powierzchniowych warstwach gleby (Hofken A – warstwa drzew, B– warstwa podszytu
1983). U wszystkich badanych
gatunków wykazano zawartość
ołowiu poniżej poziomu toksycznego 30 mg/kg s.m. (Kabata-Pendias 1999). Kadm przekroczył zawartość 1mg/kg s.m. (określoną jako wartość progową toksyczności) jedynie
w liściach gatunków runa. Zaś zawartość cynku w liściach badanych gatunków
występowała w zakresie 10-132 mg/kg s.m., co przekracza przeciętne zawartości
cynku (10-70 mg/kg) w nadziemnych częściach roślin (Kabata-Pendias 1999).
Przeprowadzone badania wykazały również wysoką zawartość analizowanych metali
w liściach roślin pochodzących ze stanowiska I, o znacznie niższym zanieczyszczeniu powietrza. Wartości te były w wielu przypadkach wyższe od tych notowanych
na stanowisku II (ryc. 2a-c). Badania J. Kwapulińskiego i in. (1992) nad wielkością
zdeponowanych pyłów na liściach drzew i ilością metali zawartych w tym pyle
potwierdzają, że na terenie Beskidów Zachodnich występują stosunkowo duże
zawartości kadmu (w formie rozpuszczalnej) w porównaniu do Górnego Śląska.
Ponadto odnotowali oni szczególnie wysokie zanieczyszczenie ołowiem Beskidu
Małego i Średniego. Beskidy Zachodnie pozostają w zasięgu oddziaływania Przemysłowego Okręgu Ostrawsko–Trzynieckiego, GOP-u i ROW-u. Dane te mogą tłumaczyć występowanie wysokich stężeń metali ciężkich w liściach roślin zebranych
ze stanowiska I (w Beskidzie Małym) w porównaniu z koncentracją tych metali
w tkankach liści roślin ze stanowiska II. Górskie tereny mają ponadto bardzo
zróżnicowany rozkład temperatur i związany z tym układ konwekcyjnych prądów
powietrza. Charakterystyczny, lokalny rozkład przestrzenny zawartości pyłów
zawieszonych w powietrzu podlega dużym zmianom w wyniku emisji dalekiego
zasięgu zanieczyszczeń znad obszarów przemysłowych (Sarosiek 1997).
Badanie gleby pod względem zawartości metali ciężkich wykazało, że pierwiastki te mają tendencję do akumulacji w wierzchnich warstwach gleb (Hofken
1983). Jednocześnie metale ciężkie zgromadzone w warstwie próchniczej wpływają
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Ryc. 2a. Zawartość ołowiu w liściach badanych gatunków na stanowisku I i II
(mg/kg suchej masy)
Fig 2a. Pb content in the leaves of the investigations species at the sites I and II
(mg per kg of dried sample)

Ryc. 2b. Zawartość kadmu w liściach badanych gatunków na stanowisku I i II
(mg/kg suchej masy)
Fig. 2b. Cd content in the leaves of the investigations species at the sites I and II
(mg per kg of dried sample)
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Ryc. 2c. Zawartość cynku w liściach badanych gatunków na stanowisku I i II
(mg/kg suchej masy)
Fig. 2c. Zn content in the leaves of the investigations species at the sites I and II
(mg per kg of dried sample)

Ryc. 2d. Zawartość siarki w liściach badanych gatunków na stanowisku I i II
(mg/kg suchej masy)
Fig. 2d. S content in the leaves of the investigations species at the sites I and II
(mg per kg of dried sample)
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ujemnie na proces rozkładu substancji organicznej (Nouri, Reddy 1995). Przyjmując stężenie ołowiu równe 18 mg/kg s.m. dla gleb nieskażonych (Kabata-Pendias,
Pendias 1999), stwierdzono skażenie tym pierwiastkiem wierzchnich warstw
gleby na stanowisku I i wszystkich badanych warstw na stanowisku II. Naturalne
zawartości kadmu w powierzchniowych warstwach gleb (0,8-1,6 mg/kg s.m.)
zostały przekroczone (Kabata-Pendias, Pendias 1999) na obu stanowiskach badawczych (tab. 3). O ile na stanowisku II fakt ten wynika ze stosunkowo dużego
opadu tego metalu, o tyle na stanowisku I może być związany zarówno ze składem
petrograficznym skał macierzystych gleb oraz akumulacją kadmu w procesach geologicznych (Terelak, Stuczyński 1997), jak i transformacją zanieczyszczeń. Ołów
i kadm należą do zanieczyszczeń przenoszonych drogą atmosferyczną oraz przez
cieki wodne i od kilku dekad są gromadzone w powierzchniowych warstwach gleby
(Wittig, Neite 1989). Pod względem zawartości cynku w glebie stwierdzono, że na
obu stanowiskach badawczych koncentracja tego metalu nie przekroczyła wartości
typowych dla gleb niezanieczyszczonych - zawartość powyżej 100mg/kg może ograniczać procesy nitryfkacji (Kabata-Pendias, Pendias 1999). Na obu stanowiskach
badawczych odnotowano kwaśny odczyn gleby. Największy stopień zakwaszenia
stwierdzono w powierzchniowych warstwach gleby. Wysokie zakwaszenie gleb
jest głównym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi toksyczności metali ciężkich
dla organizmów roślinnych, bowiem zwiększa mobilność jonów metali i ich
dostępności dla systemów korzeniowych (Tyler 1978; Brümmer, Herms 1985;
Breckle, Kahle 1992). Wraz ze wzrostem koncentracji metali ciężkich w roztworze
glebowym, obniżeniu ulega zawartość substancji organicznej w glebie (Heinrichs,
Meyer 1980; Nouri, Reddy 1995).
Analiza współczynnika korelacji pomiędzy procentową zawartością siarki
w liściach badanych roślin, a koncentracją w glebie, nie wykazała występowania
dodatniej zależności (tab. 3). Jest to związane z tym, że nawet jeśli zawartość
tego pierwiastka w glebie jest niewielka (co potwierdzają wyniki badań), siarka
Tab. 3. Współczynniki korelacji pomiędzy zawartością metali ciężkich i siarki w liściach
roślin a koncentracją tych pierwiastków w glebie na stanowisku I i II
Tab. 3. Correlation coefficients between the content of heavy metals and of sulphur
in the leaves of plants and the concentration of those elements in soil on site I and II

* - współczynnik korelacji istotny statystycznie
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może osiągać w roślinach względnie wysokie Tab. 4. Współczynniki korelacji
koncentracje. Źródłem siarki w tym wypad- pomiędzy zawartością ołowiu,
ku jest prawdopodobnie SO2 pochodzenia kadmu, cynku i siarki w glebie
atmosferycznego, który wnika do roślin a odczynem gleby na stanowisku I i II
przez aparaty szparkowe. Takie tłumaczenie Tab. 4. Correlation coefficients
sugeruje dodatnia, lecz nieistotna staty- between the content of lead,
cadmium, zinc and sulphur in soil and
stycznie korelacja pomiędzy zawartością
the reaction of soil on site I and II
siarki w liściach roślin, a koncentracją SO2 w
powietrzu (tab. 2). Badanie korelacji pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu w liściach,
a ich koncentracją w glebie nie wykazało
występowania zdecydowanej zależności
(tab. 3). Bowiem na stanowisku II w 70%
przypadków stwierdzono dodatnią korelację
pomiędzy koncentracją badanych metali w
glebie i materiale roślinnym, natomiast na
stanowisku I w 60% przypadków korelacja była ujemna (tab. 3). A. Woźny (1995)
podaje, że w przypadku ołowiu, w miarę wzrostu jego stężenia w roztworze glebowym zwiększa się także jego koncentracja w roślinach. Jednak w przypadku,
gdy bierzemy pod uwagę całkowitą zawartość ołowiu w glebie, zależność taka nie
zawsze istnieje (Japony, Young 1993). W przypadku wszystkich analizowanych
pierwiastków wykazano wystąpienie ujemnej korelacji pomiędzy odczynem gleby
a zawartością w niej ksenobiotyków (tab. 4).
Badanie procentowej zawartości wody w tkankach roślin nie wykazało występowania jednoznacznej zależności od koncentracji metali ciężkich i siarki w
tkankach badanych gatunków roślin.
Wnioski
1. Pod względem zawartości siarki wyższą koncentrację w tkankach liści i w glebie
stwierdzono na stanowisku II, poddanym znacznie silniejszej antropopresji.
2. Zawartość badanych metali ciężkich w liściach roślin i glebie na stanowisku I
często była wyższa od notowanej na stanowisku II, mimo znacznie niższego
zanieczyszczenia powietrza wokół stanowiska I.
3. Największą zawartość siarki i metali ciężkich stwierdzono w liściach gatunków
runa.
4. Najwyższą zawartość siarki i metali ciężkich zanotowano w wierzchnich warstwach gleby, co wskazuje na ich atmosferyczne pochodzenie.
5. Nie stwierdzono występowania ukierunkowanej zależności pomiędzy występowaniem metali ciężkich w tkankach roślin i w glebie.
6. W przypadku wszystkich analizowanych pierwiastków wykazano wystąpienie
ujemnej korelacji pomiędzy odczynem gleby, a zawartością w niej ksenobiotyków.
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HEAVY METAL AND SULPHUR CONTAMINATION
OF TWO FOREST ASSOCIATIONS GROWING
UNDER DIFFERENT LEVEL OF ANTHROPOPRESSURE
Summary
Despite the reduction of air pollution the condition of forests has been
decreasing. This is probably due to environmental pollution in the past decades
and the low natural resistance of coniferous forests. The aim of the study was to
determine the contamination by heavy metals and sulphur of two forest associations growing under different levels of anthropopressure. The plot I comprised
mountain beech forest of the Beskidy Mts. with an admixture of fir-tree. The plot II
was located in a nature reserve (covering acid beech forest) in the city of Katowice.
Leaves of Fagus sylvatica (canopy and shrub layer), Acer pseudoplatanus (shrub layer),
Senecio nemorensis and Mycelis muralis (herb layer) were collected and the concentration of heavy metals and total sulphur was measured. The reaction value of the
soil was determined. The results showed that the concentration of sulphur was
higher in plant tissues and in the soil from the plot II. Heavy metal concentration
was higher in the soil of the plot II, but not in plant material. Positive correlation
coefficient was found between the sulphur concentration in the air and in leaves.
Heavy metal concentration in plants was not correlated with Pb, Cd and Zn concentration in soil.
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