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Wstęp
Wzrost zanieczyszczeń atmosfery dwutlenkiem siarki oraz pyłami zawierającymi metale ciężkie ma swoje odzwierciedlenie w kumulacji siarki, cynku, ołowiu,
kadmu oraz innych pierwiastków w glebie oraz roślinach.
Drzewostany Beskidu Śląskiego położone są blisko dużych ośrodków przemysłowych Polski, Czech i Słowacji, co przy cyrkulacji atmosferycznej z przewagą
adwekcji z zachodu i południa powoduje, że narażone one są na oddziaływanie
różnorodnych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Sama Huta „Trzyniec”
(Anonim 2000) zlokalizowana w północnych Czechach, 3 km od granicy z Polską, w roku 1997 wyemitowała do atmosfery około 4 500 ton pyłów (w latach
osiemdziesiątych minionego wieku 130 000 ton rocznie) i 4 000 ton SO2 (w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku – 31 600 ton rocznie).
Początkowo szkody powodowane przez imisje przemysłowe w lasach miały
charakter lokalny i ograniczały się do miejsc położonych w pobliżu źródeł emisji.
W ostatnich kilkunastu latach na skutek budowy wysokich kominów (200-300 m)
dochodzi do transgranicznego przerzutu ekshalantów przemysłowych na znaczne
odległości. W wyniku dalekosiężnej emisji skażeniu ulegają tereny znacznie oddalone od centrów przemysłowych. W obszarach zagrożeń obok użytkowanych
gospodarczo zasobów przyrody są też przyrodnicze obiekty chronione: parki narodowe oraz rezerwaty przyrody. 39 % powierzchni lasów Beskidu Śląskiego znajduje
się w I strefie szkód przemysłowych, a pozostałe 61 % w II strefie. Powyższe zagrożenia są tym bardziej alarmujące, że często dotyczą unikatowych pod względem
przyrodniczym górskich obszarów chronionych położonych na tym terenie.
Celem pracy jest ocena obciążenia metalami ciężkimi i siarką zbiorowisk
roślinnych występujących w czterech rezerwatach przyrody Beskidu Śląskiego,
położonych w strefie bezpośredniego oddziaływania emisji z Huty „Trzyniec”
i jej zakładu energetycznego. Są to rezerwaty „Barania Góra” (obszar 383,04 ha, odległość od emitorów 15 km), „Czantoria” (obszar 97,71 ha, odległość od emitorów 5
km), „Stok Szyndzielni” (obszar 57,92 ha, odległość od emitorów 20 km) i „Wisła”
(obszar 17,61 ha, odległość od emitorów 20 km). Ocenę wykonano na podstawie
analiz chemicznych liści: buka zwyczajnego Fagus sylvatica, L., szczawika zajęczego
Oxalis acetosella L., żywca gruczołowatego Dentaria glandulosa W., oraz gleby.
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Materiał i metody badań
Powierzchnie poboru próbek roślinnych i glebowych autorzy usytuowali
w zespole buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum występującym we wszystkich badanych rezerwatach. Materiał do analiz zbierano jesienią 1999 r. Glebę
pobierano z górnego poziomu 0-10 cm.
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące poziomu cynku, kadmu,
ołowiu, manganu i siarki całkowitej w liściach badanych gatunków oraz w glebie:
zawartość ogólna oraz frakcja dostępna dla roślin.
Myte szpilki po zmineralizowaniu na sucho rozpuszczano w 2N HNO3. W tak
przygotowanych roztworach oznaczano metale metodą absorbcji atomowej. Glebę
do analiz na zawartość metali ciężkich ekstrahowano podobnie jak rośliny kwasem
azotowym (Ostrowska i in. 1991, Azcue, Murdoch 1994) – zawartość ogólna, oraz
0,1 N Ca(NO3)2 – frakcja dostępna (Weissenhorn i in. 1995). Siarkę w roślinach
i glebie oznaczono metodą kolorymetryczną (Saalbach i in. 1961, Ostrowska i in.
1991). Materiał referencyjny CTA-OTL-1 Oriental Tobacco Leaves.
Omówienie wyników
Zazwyczaj ołów w glebie nie dociera głębiej niż 20 cm (Dorr i in. 1990; Ciepał
1999), jest on bowiem pierwiastkiem mało ruchliwym, ulegającym silnej sorpcji
przez minerały ilaste oraz substancje organiczne. Wyniki analizy gleby przedstawiono w tabeli 1. Pozwalają one zakwalifikować glebę pochodzącą z badanych
rezerwatów (wyjątek „Czantoria” 4,5 µg/g) jako wolną od nadmiernej koncentracji kadmu. W glebie z badanych rezerwatów autorzy wykazali dla kadmu, ołowiu
i cynku, że zawartość tych pierwiastków jest wyższa od stężeń uznawanych za naturalne dla gleb leśnych (Mankowska 1980, 1994; Kabata-Pendias, Pendias 1993).
Szczególnie wysoką zawartość ołowiu i cynku autorzy zaobserwowali w glebie
pochodzącej z rezerwatu „Czantoria” (150 µg/g Pb, 370 µg/g Zn ). Podwyższoną
zawartość ołowiu, cynku i kadmu zaobserwowali w glebie rezerwatów „Stok Szyndzielni” i „Barania Góra”. Skażenie ekosystemów leśnych, a zwłaszcza gleby,
związkami ołowiu kadmu ma charakter trwały, nawet usunięcie masy drzewnej
z zakumulowanym w niej ołowiem i kadmem nie prowadzi do oczyszczenia skażonego ekosystemu.
Tab. 1. Zawartość badanych pierwiastków (µg/g.) siarka ( µg/g ) oraz wartość pH
w górnym (0-10 cm poziomie gleby analizowanych rezerwatów przyrody
Tab. 1. Content of the studied elements (µg/g) sulphur ( µg/g) and the value of pH
in the uppermost (0-10 cm) soil layer of the analyzed nature reserves
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Zawartość siarki całkowitej Tab. 2. Zawartość badanych pierwiastków
w górnym poziomie gleb badanych (µg/g.) w górnym ( 0-10 cm ) poziomie gleby
zbiorowisk waha się w przedziale od analizowanych rezerwatów przyrody
430,0-860,0 µg/g. Najwyższe stę- (frakcja dostępna )
żenie tego pierwiastka odnotowano Tab. 2. Content of the studied elements
w glebie pochodzącej z buczyny kar- (µg/g) in the upper (0-10 cm) soil layer
of the analyzed nature reserves
packiej rezerwatu „Czantoria” 860,0
(accessible fraction)
µg S/g oraz „Stok Szyndzielni” 750,0
µg S/g. Odnotowane poziomy zawartości manganu w analizowanych
glebach mieszczą się w granicach
uważanych w literaturze za normalne 160,0-400,0 µg/g Mn.
Zmiany chemiczne górnych
poziomów glebowych mogą wpływać negatywnie na rozwój siewek we wczesnych etapach ontogenezy. G. Noack
i S. W. Brecle (1989) w glebie zawierającej od 3,0 do 44,0 µg/g Pb stwierdzili
redukcję rozwoju włośników i zaburzenia wzrostu korzeni w siewkach drzew kilku
gatunków lasotwórczych. W glebie pochodzącej z analizowanych rezerwatów autorzy stwierdzili stężenia ołowiu, które mogą powodować utrudnienia odnowień
i zamieranie gatunków lasotwórczych, zwłaszcza buka. Stężenie badanych metali
ciężkich w frakcji dostępnej (tab. 2) mieściło się w granicach wartości dopuszczalnych dla tych pierwiastków.
Analiza otrzymanych wyników zawartości Zn, Pb, Cd, Mn, i S (tab. 3) wskazuje, że zawartość manganu i siarki w liściach Fagus sylvatica, pochodzących z wszystkich analizowanych rezerwatów, mieści się granicach uznawanych za poziomy
fizjologiczne. Mangan 196,5-289,0 µg/g s.m. (40,0-900,0 µg/g s.m. – Lityński,
Jurkowska 1984; 50,0-850,0 µg/g s.m. – Ross 1994), siarka 2600,0-3350,0 µg/g
s.m. (2000,0-7500,0 µg/g s.m. Mengel, Kirkby 1984). Podobne zakresy zawartości
manganu zaobserwowano w liściach szczawika (tab. 4) oraz żywca (tab. 5).
Podwyższona zawartość siarki w liściach żywca 7900,0-9850,0 µg/g s.m. związana
jest z faktem przynależności tego gatunku do rodziny krzyżowych, która wykazuje
duże fizjologiczne zapotrzebowanie na ten pierwiastek.
Tab. 3. Zawartość badanych pierwiastków µg/g. s.m.) w liściach buka zwyczajnego
Fagus syilvatica L., pochodzących z analizowanych rezerwatów
Tab. 3. Content of the studied elements µg/g., dry matter) in the leaves of common
beech Fagus sylvatica L. derived from the analyzed reserves
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Tab. 4. Zawartość badanych pierwiastków (µg/g. s.m.) w liściach szczawika zajęczego
Oxalis acetosella L., pochodzących z analizowanych rezerwatów
Tab. 4. Content of the studied elements (µg/g, dry matter) in the leaves
of Oxalis acetosella L. derived from the analyzed reserves

Zawartości cynku mieszczące się w granicach stężeń fizjologicznych odnotowano dla liści badanych gatunków pochodzących z rezerwatów „Barania Góra”
oraz „ Wisła”.
W liściach buka, jak i roślin runa pochodzących z rezerwatów: „Czantoria”
i „Stok Szyndzielni” zaobserwowano podwyższoną zawartość cynku; np. w liściach
szczawika z rezerwatu „Czantoria” odnotowano 189,0 µg/g s.m. Zn.
Podobny charakter mają wyniki otrzymane dla kadmu i ołowiu Zawartość
kadmu w liściach analizowanych gatunków pochodzących z rezerwatów była
wyższa od podawanych w literaturze za wartości graniczne. Szczególnie wysokie
wartości tego pierwiastka odnotowano w liściach szczawika w rezerwacie „Czantoria” (tab. 4).
Koncentracja ołowiu w analizowanych gatunkach z rezerwatów Beskidu
Śląskiego (9,5-25,8 µg/g s.m.) była wyższa od poziomu normalnego. tzn.
0,1-10 µg/g s.m. Jedynie w materiale pochodzącym z rezerwatu „Wisła” odnotowane
zawartości Pb mieściły się w granicach norm fizjologicznych.
Przeprowadzone badanie nad stopniem zagrożenia przez metale ciężkie i
siarkę rezerwatów przyrody położonych na terenie Beskidu Śląskiego wykazały,
że długotrwałe działanie zanieczyszczeń przemysłowych spowodowało nagromadzenie się metali ciężkich (Cd, Pb i Zn) w wierzchniej warstwie gleby. Świadczy
to o ich zewnętrznym pochodzeniu i jest konsekwencją negatywnej presji człowieka.
Tab. 5. Zawartość badanych pierwiastków (µg/g. s.m.) w liściach żywca gruczołowatego
Dentaria glandulosa W., pochodzących z analizowanych rezerwatów
Tab. 5. Content of the studied elements (µg/g, dry matter) in the leaves
of Dentaria glandulosa W., derived from the analyzed reserves
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Stopień obciążenia badanych rezerwatów przez metale ciężkie i siarkę jest znacznie mniejszy niż w podobnych zbiorowiskach położonych na terenie Jurajskiego
Parku Krajobrazowego (Ciepał 1999). Mimo obserwowanego obniżenia emisji
przez pobliskie zakłady przemysłowe, a przede wszystkim hutę w Trzyńcu, badane
rezerwaty nadal pozostają pod ich wpływem.
Nowym zagrożeniem dla rezerwatów Beskidu Śląskiego, a szczególnie dla
rezerwatu „Czantoria”, będzie budowa na terenie Czech dwóch nowych elektrociepłowni w Stonawie w 2001 r. oraz Trzyńcu w 2002 r. (Anonim 2000). Zmieni
to proporcje emitowanych zanieczyszczeń; nastąpi znaczne obniżenie emisji pyłów
(pH zasadowe) i wzrost zawartości tlenków siarki i azotu ( pH kwaśne) co spowoduje wzrost kwasowości gleby, i zwiększy pulę form rozpuszczalnych toksycznych metali ciężkich. Zjawisko to zaobserwowano już w rezerwatach położonych
na terenach aglomeracji katowickiej (Ciepał 1999); jego konsekwencją jest zanikanie gatunków stenotopowych i pojawienie się na ich miejsce gatunków ubikwistycznych i utrudnienia w procesie odnawianiu się drzewostanów.
Wnioski
1. Dalekosiężne emisje przemysłowe powodują wzrost obciążenia metalami ciężkimi i siarką rezerwatów przyrody Beskidu Śląskiego.
2. Podwyższoną zawartość siarki i kadmu stwierdzono w liściach pochodzących
z rezerwatów „Czantoria” i „Stok Szyndzielni”.
3. Stwierdzono wyższą zawartość metali ciężkich (Cd, Pb i Zn) w glebie pochodzącej z rezerwatu „Czantoria”.
4. Zaobserwowano wzrost zawartości metali ciężkich i siarki w badanych liściach,
przy jednoczesnym obniżeniu koncentracji manganu.
5. Zmiana proporcji emitowanych zanieczyszczeń, a w konsekwencji obniżenie
pH gleby, zwiększy pule form rozpuszczalnych i toksycznych metali ciężkich
włączając je do cyklingu.
6. Wzrost zawartości łatwo dostępnych metali ciężkich w glebie utrudni procesy
odnawiania drzewostanów oraz spowoduje zanikanie gatunków stenotopowych
runa.
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CONTAMINATION OF NATURE RESERVES
IN THE SILESIAN BESKID MTS. BY HEAVY METALS AND SULPHUR
Summary
The Silesian Beskid is situated north of the Poland’s and south of the Czech
and Slovak Republic’s industrial regions. Because of atmospheric circulation with
winds blowing mainly from west and south, the region is under the influence
of emissions from many industrial sources. An increase in atmospheric pollution
by SO2, and particularly dusts containing heavy metals is reflected in the accumulation of sulphur, zinc, lead, cadmium and other elements in soils and plants.
There are 6 nature reserves in the Silesian Beskid. The studies were carried out in 4
of them; “Barania Góra”, “Czantoria”, “ Stok Szyndzielni” and “Wisła”. Soil and
plant samples were collected in the Dentario glandulosae – Fagetum community. The
concentration of lead, zinc, cadmium, manganese, and sulphur in leaves of Fagus
sylvatica, Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, and in the upper layer of the soil (010 cm) was measured. Plants for chemical analysis were collected during spring
and autumn of 1999. The highest concentration of xenobionts was found in the
“Czantoria” and in the “Stok Szyndzielni” nature reserves.
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