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OCENA STANU ŒRODOWISKA PARKU KRAJOBRAZOWEGO
„CYSTERSKIE

KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH”
METODAMI BIOINDYKACYJNYMI
Aneta Jêczmienna* (Baborów)

bserwacje by³y prowadzone na terenie
rezerwatu „£ê¿czok”, Zespo³u Przyrodniczo-Krajobrazowego „Klasztor z Parkiem w Rudach Wielkich” oraz u¿ytków ekologicznych
„Buk” i „Pod Dêbem” wchodz¹cych w sk³ad
Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich”. Do oceny stanu
œrodowiska badanego terenu wykorzystano metody bioindykacyjne, które wykazuj¹ wiele zalet, np. niski koszt, krótki czas obserwacji, prostota stosowania, szybkie efekty oraz powszechnoœæ dostêpu i uzyskanie bezpoœrednich informacji o wp³ywie zwi¹zków toksycznych na ¿ywe organizmy. Bioindykatory s¹ to organizmy
roœlinne i zwierzêce wykazuj¹ce zró¿nicowan¹
wra¿liwoœæ i charakterystyczn¹ reakcjê na dzia³anie czynników œrodowiska, co umo¿liwia okreœlenie stopnia, zasiêgu i struktury jego degradacji.
• Ocena zanieczyszczenia powietrza
Porosty wykorzystywane s¹ do bioindykacji
ze wzglêdu na ich nisk¹ tolerancjê na zanieczyszczenia, wynikaj¹c¹ z braku tkanki okrywaj¹cej (zanieczyszczenia i woda z opadów atmosferycznych pobierane s¹ bezpoœrednio, a nie
z pod³o¿a), ma³ej iloœci chlorofilu (jego rozk³ad
pod wp³ywem toksyn daje silniejsze uszkodzenia ni¿ u roœlin).
Na terenie wokó³ Rud dominuj¹ porosty
proszkowate (np. Repraria incana), porosty
skorupiaste, glony (np. Desmococcus sp.), które
bardzo obficie porastaj¹ pnie drzew. ZidentyPalmeria sulcata – wskaŸnik 5 strefy porostowej (Rudy Wielkie)

Porosty proszkowe, skorupiaste i listkowate (Rudy Wielkie)
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fikowano tak¿e porosty listkowate (np. Hypogymia physodes czy Palmeria sulcata), wystêpuj¹ce mniej licznie. Wed³ug skali porostowej
teren ten znajduje siê w strefie 4 i 5, gdzie
maksymalne stê¿enie SO2 w powietrzu wynosi
60-70 µg/m3 powietrza. Jest to strefa lekkiego
zanieczyszczenia powietrza.
Bardziej widoczne skutki wp³ywu antropopresji mo¿na zauwa¿yæ na terenie „£ê¿czoka”,
po³o¿onego zaledwie kilka kilometrów od Raciborza i oko³o 20 km od Kêdzierzyna KoŸla,
gdzie znajduj¹ siê g³ówne Ÿród³a zanieczyszczenia powietrza, a tak¿e w pobli¿u ROW-u
i GOP-u oraz Zag³êbia Karwiñskiego w Czechach. Wystêpuj¹ tam jedynie porosty proszkowate i skorupiaste wraz z glonami. Teren ten
zalicza siê do strefy 3 – „walki o przetrwanie”.
Rosn¹ tam porosty najbardziej odporne na zanieczyszczenia, np. Lecanora conizaeoides i Lepraria incana. Liczba gatunków porostów jest
znacznie ubo¿sza ni¿ na terenach wokó³ Rud
Wielkich.
Aby potwierdziæ skutecznoœæ metody bioindykacyjnej, wykorzystano dane WIOŒ w Katowicach, wg których œrednie roczne stê¿enie
SO2 w okolicach Raciborza wynosi 11 µg/m3.
Wed³ug skali porostowej stê¿enie tego gazu jest
znacznie wy¿sze (nie zaobserwowano porostów
listkowatych na terenie „£ê¿czoka”).
• Ocena stanu zdrowotnego lasu
Zewnêtrzne uszkodzenia organów wegetatywnych roœlin, zale¿nie od rodzaju gazów, ich
stê¿enia i czasu oddzia³ywania, mo¿na podzieliæ
na ostre, chroniczne i niewidoczne. Skutki oddzia³ywania emisji gazowych przejawiaj¹ siê
w ró¿nym stopniu uszkodzenia liœci i pêdów
oraz zmianami zabarwienia liœci (bielenie, czerwienienie, srebrzenia, br¹zowienie lub ¿ó³kniêcie).
Widoczne objawy dzia³ania zanieczyszczeñ
zaobserwowano w rezerwacie „£ê¿czok”. Widok choruj¹cych i umieraj¹cych drzew iglastych
i liœciastych nie nale¿y do rzadkoœci. Os³abione
drzewa pora¿one s¹ przez szkodniki i poroœniête
jemio³¹ (pó³paso¿yt), która wystêpuje na
os³abionych drzewach. Innym objawem zmiany
morfologii organów pod wp³ywem zanieczyszczeñ s¹ nekrozy liœci.
Przyrosty pêdów drzew iglastych s³u¿¹ tak¿e
jako bioindykatory stanu powietrza. Zanieczyszczenia, tj. fluor, chlor, SO2, ozon i metale
ciê¿kie, powoduj¹ przedwczesne opadanie igie³.
Zwykle przy schorzeniach przewlek³ych ig³y
starsze opadaj¹ w pierwszej kolejnoœci. St¹d
iloœæ obecnych roczników igie³ na testowanej
ga³êzi mo¿e byæ podstaw¹ do oceny powietrza.
Na terenie Rud Wielkich zaobserwowano
3-4 roczniki igie³. Œwiadczy to, ¿e obci¹¿enie
imisj¹ na tym terenie jest od s³abego do umiar-

kowanego. Natomiast na terenie „£ê¿czoka”
œwierki wykazuj¹ mniejsz¹ liczbê przyrostów:
1-3, a wiêc obci¹¿enie imisjami jest bardzo silne
do umiarkowanego.
• Ocena wra¿liwoœci roœlin na zanieczyszczenia
powietrza
Na terenie Parku Krajobrazowego wystêpuj¹
lasy sosnowe, pozosta³oœci drzewostanów jod³owo-sosnowych oraz lasy ³êgowe. Sosna, jod³a
oraz œwierk nale¿¹ do gatunków najbardziej
wra¿liwych na dzia³anie zanieczyszczeñ, a tym
samym mo¿emy zaobserwowaæ widoczne skutki ich oddzia³ywañ. Gatunki liœciaste lasów ³êgowych nale¿¹ do ma³o wra¿liwych (d¹b szypu³kowy, jawor, klon, jesion, olcha czarna)
i wra¿liwych (lipa drobnolistna, wi¹z).
• Ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych
Do badañ zanieczyszczenia rzeki Rudy wykorzystano metodê saprobów. Saprobami nazywamy organizmy zdolne do ¿ycia w wodach
zanieczyszczonych. Wch³aniaj¹c substancje
organiczne, etapowo je rozk³adaj¹ i mineralizuj¹.
Za pomoc¹ mikroskopu dokonano identyfikacji mikroorganizmów wodnych. Na podstawie wystêpuj¹cych gatunków (wg podzia³u Kolkwitza i Marssona) wody Rudy mo¿na zaliczyæ
do strefy alfamezosaprobowej – silnie i œrednio
zanieczyszczonych. Zanieczyszczenia pochodz¹
z budynków mieszkalnych, kanalizacji i oœrodków wypoczynkowych. W badanej wodzie odnaleziono gatunki charakterystyczne dla wody
zanieczyszczonej, np. zielenice (Closterium acerosm), wiciowce (Chilomonas paramaecium),
okrzemki (Hantzschia amphioxys). Stwierdzona liczba bakterii jest równie¿ charakterystyczna dla strefy alfasaprobowej. Wody w stawach
rezerwatu £ê¿czok s¹ œrednio bogate w biogeny,
o czym œwiadczy s³abe ich zarastanie.
• Monitoring biologiczny gleby
– Badanie obecnoœci grzybów glebowych
Oko³o 80% gatunków roœlin ¿yje w symbiozie z grzybami glebowymi, czasem okresowo, np. podczas kie³kowania, w innych przyWidoczna chloroza na liœciu dêbu (£ê¿czok)
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padkach podczas ca³ego okresu wegetacji.
Grzyby glebowe mo¿emy podzieliæ ze wzglêdu
na kolor strzêpek na jasne i ciemne. W normalnych warunkach, przy ma³ym stopniu zanieczyszczenia gleb, grzyby te wstêpuj¹ w ró¿nych
proporcjach. Wraz ze wzrostem stê¿enia zaczynaj¹ przewa¿aæ grzyby ciemne. Zawieraj¹ one
w grzybni melaninê – brunatny barwnik i wykazuj¹ wiêksz¹ odpornoœæ na ska¿enie œrodowiska
od grzybów jasnych.
W pobranych próbkach gleby z terenu Rud
Wielkich wyhodowano grzyby, których strzêpki
by³y jasne. Ich obecnoœæ œwiadczy o niskim stopniu zanieczyszczenia.
• Pomiar wydzielania CO2 przez glebê
Miernikiem biologicznej aktywnoœci gleby
jest wydzielanie CO2 przez organizmy je zasiedlaj¹ce. Wp³ywaj¹ one korzystnie na strukturê,
¿yznoœæ, tworzenie siê próchnicy, mieszanie i przewietrzanie gleby. Bogata flora i fauna gleby
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œwiadczy m.in. o ma³ym
stopniu zanieczyszczenia
substancjami truj¹cymi.
W celu zbadania iloœci
wydalanego CO2 nale¿y
pobraæ œwie¿¹ próbkê
gleby, któr¹ umieszcza siê
w cylindrze, na wierzch
k³adzie szkie³ko zegarowe
z wodorotlenkiem baru.
Szybkie zmêtnienie roztworu œwiadczy o wydzielaniu du¿ej iloœci dwutlenku wêgla, czyli aktywnoœci biologicznej gleby
Jasna plecha grzybów pleœniowych œwiadczy o czystoœci gleby (Rudy Wielkie)
i jej czystoœci.
Pobrane próbki gleby leœnej z okolic Rud
Wielkich wykazuj¹ du¿¹ aktywnoœæ biologiczn¹,
* Autorka jest laureatk¹ X Ogólnopolskiego Konkursu
Ekologicznego zorganizowanego w 2000 r. przez Cenco wskazuje na brak substancji truj¹cych dla
trum Edukacji Ekologicznej w Pa³acu M³odzie¿y w Katowicach
organizmów glebowych.
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