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Zmiany makroskopowe w organach
wegetatywnych mchu Pleurozium schreberi
(Bird.) Mitt. pod wpływem zanieczyszczeń
komunikacyjnych
Macroscopic changes in vegetative organs of mosses Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt. under the influence of traffic pollution

Małgorzata Anna Jóźwiak, Kinga Cieplicka
Summary. Bioinication provides a number of efforts to determine the changes that have
occurred in the environment.
Bioindication method is commonly use in monitoring of industrial and communication
pollutions.
The aim of this study was to demonstrate the macro- and microscopic changes, which occurred under the influence of traffic pollution. As bioinicator was used mosses Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt.
The research consist in transplantation of turf of gametophytes of Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt from clear places to set research points located along motorways and after threemonth exposition and then Pleurozium schreberi after three-month exposition estimation
of the range, type and number of macro- and microscopic changes and after six months
examining of the amount of heavy metals in organisms.
It was found that the microscopic changes consist in damage in the middle part of leaf
blade, ribs and the base of leaf blade and in damage to leaf blade itself. The highest concentration of zinc, copper and chrome was observed.
It was shown that using Pleurozium schreberi in environmental monitoring with the use
of transplantation methods is fully justified. Demonstrated macroscopic changes show
sensitivity of bioindicator, and heavy metal concentration shows its accumulative qualities.
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Wprowadzenie
Nieuchronny postęp cywilizacyjny i ekspansywny rozwój przemysłu motoryzacyjnego powodują konieczność prowadzenia stałych pomiarów monitoringowych środowiska atmosferycznego. Ilość i rodzaj zanieczyszczeń dostarczanych do atmosfery podczas procesu spalania paliw emitowanych z transportu
samochodowego zależy przede wszystkim od rodzaju i stanu spalanego paliwa,
warunków spalania i wydajności urządzeń, a także od skuteczności przyrządów
oczyszczających powstające spaliny (Beevers, Carslaw, 2005). Zanieczyszczenia
powietrza w postaci suchej, wilgotnej lub mokrej oddziaływają na organizmy
żywe w sposób bezpośredni lub pośredni. Badanie wpływu tego rodzaju zanieczyszczeń na organizmy, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, nabrało istotnego znaczenia, pozwala bowiem na określenie tendencji zmian w środowisku
przyrodniczym.
Organizmy żywe odbierają stres środowiskowy we właściwy dla siebie sposób
i odpowiednio na niego reagują (Zimny, 2006). Stosuje się je przede wszystkim
w monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych (Poikolainen, 2004; Jóźwiak,
Jóźwiak, 2009) i komunikacyjnych (Jóźwiak i in., 2010).
W Polsce często wykorzystywanym gatunkiem do kontroli jakości powietrza
jest mech Pleuroziumm schreberi (Brid.) Mitt. (Olszowski i in., 2012). Gatunek
ten jako bioakumulator zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego był wykorzystywany przy określaniu zawartości metali ciężkich w Puszczy Niepołomickiej Makomaska (1978), metali ciężkich i siarki na terenie Małych Pienin (Panek,
Szczepańska, 2005), na terenie parków narodowych (Grodzińska i in., 1990;
Bykowszczenko i in., 1996; Malzahn, 2009, Malzahn, Wójcik, 2012), wzdłuż tras
komunikacyjnych (Dmuchowski, Orliński, 2003; Rajfur i in., 2010; Olszowski
i in., 2012). Wymienieni autorzy oceniali przede wszystkim ilość badanego pierwiastka, jaki kumulował się w tkankach mchu. Istotnym problemem jest także
rodzaj i zakres zmian makroskopowych, jakie zachodzą w organizmie, które
w konsekwencji doprowadzają do jego obumierania.

ZmianymakroskopoweworganachwegetatywnychmchuPleuroziumschreberi

35

Celem prowadzonych badań była analiza zmian makroskopowych w tkankach mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. eksponowanym wzdłuż trasy S7
z uwzględnieniem ochronnej funkcji ekranów akustycznych.
Obszar i obiekt badań
Obszarem badań był teren wzdłuż drogi szybkiego ruchu oznaczonej jako
droga krajowa nr 73 S7 (Kraków – Warszawa), biegnącej w północno-wschodniej części miasta Kielce (50o 56’ N, 20o 41’ E) (ryc. 1). Jest to droga wylotowa
w kierunku Warszawy, która charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu kołowego, wahającym się w granicach 8000–16000 pojazdów na dobę (http://
www.siskom.waw.pl/nauka/gpr/potoki-2010.JPG). Badany obszar znajduje się
w odległości 6 km od centrum Kielc. W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje
zabudowa jednorodzinna, szeregowa. Występują także kompleksy leśne oraz
tereny rolnicze.
Powierzchnie badawcze powinny być zakładane w dominujących powierzchniowo siedliskowych typach lasu, zlokalizowane w głębi danego typu lasu,
gdzie obszar ten wykazuje możliwie jednorodną strukturę i wiek drzewostanu,
zwarcie i skład gatunkowy. Wskazane jest, aby drzewostan był dojrzały, w wieku
powyżej 80 lat. Jeżeli na wybranej powierzchni występują różnice w wymienionych powyżej parametrach, to nie powinny przekraczać 5–15% omawianej
powierzchni. Liczba powierzchni badawczych będzie zależała od zróżnicowania
i powierzchni parku narodowego.
Do badań wykorzystano mech rokietnik pospolity [Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt.], który jest jednym z najczęściej stosowanych bioindykatorów (Wójciak, 2007; Zimny, 2006).
Rokietnik pospolity jest gatunkiem powszechnie występującym w Polsce. Zaliczany jest do rodziny gajnikowatych. W miejscu występowania tworzy darnie
luźne, zielone, żółtozielone i bladozielone. Cechą charakterystyczną Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt. jest czerwone użyłkowanie przebiegające przez centralną część łodyżki. W bioindykacji ma zastosowanie tylko gametofit, który jest
pokoleniem płciowym zbudowanym z zielonych ulistnionych łodyżek. Gałązki
pokryte są listkami podobnie jak cała łodyżka (Grodzińska i in., 1997).
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu badań
Źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/.
Fig. 1. Location of study area
Source: http://maps.geoportal.gov.pl/.

Metodyka badań
Badania przeprowadzono w okresie ciepłym w roku 2011, od kwietnia do
września, na trasie S7 na odcinku 150 km między Kielcami i Białobrzegami.
W tym okresie trasa S7 jest szczególnie obciążona ruchem samochodowym.
Stanowiska badawcze wytypowano wzdłuż ekranów akustycznych, po 3 przed
i 3 za ekranem. Mech Pleurozium schreberi transplantowano z Puszczy Boreckiej
(Polska NE). Darnie przygotowywano w skrzynkach o wymiarach 30 x 40 cm
(fot. 1).
Wymiana mchu następowała w cyklu półrocznym. W cyklu kwartalnym
pobierano cześć eksponowanego mchu do badania zmian makroskopowych.
Do badania kumulacji metali ciężkich próbki mchu eksponowane były przez
okres 6 miesięcy. Z materiału po ekspozycji, z każdego punktu badawczego,
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w stanie świeżym, wybierano losowo gałązkę, a z niej 10 listków jako próbkę
badawczą. Listki pobierano z odległości 2 cm od dolnej strony gałązki (miejsca
wykształcenia ulistnienia) celem ujednolicenia potencjalnego czasu ich ekspozycji na zanieczyszczenia. Tak przygotowany materiał analizowano w obrazie
mikroskopu stereoskopowego Nikon SMZ 1500, z wykorzystaniem programu
NIS-Elements Basic Research.

Fot. 1. Metoda transplantacji Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Fot. K. Cieplicka
Photo 1. Method of transplantation of Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Photo by K. Cieplicka

Wykonano łącznie 70 preparatów (60 dla próbek badawczych, 10 dla próbki
kontrolnej), określając typy uszkodzeń. Wyniki zmian, jakie zaobserwowano
w Pleurozium schreberi zestawiono w formie tabelarycznej (tab. 1), podając typ
zmian oraz liczbę uszkodzeń dla każdego typu zmiany.
Materiał po ekspozycji półrocznej zmineralizowano w ekstraktorze Dionex
ASE 150 i dokonano analizy jakościowej i ilościowej na zawartość metali ciężkich przy użyciu spektrometru ICP-MS TOF.
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Wyniki
Charakterystyka morfologiczna darni Pleurozium schreberi, eksponowanych
przed i za ekranem akustycznym wykazuje różnice w wyglądzie transplantowanych próbek. W każdym z punktów ekspozycyjnych darnie transplantowane
przed ekranem akustycznym wykazują obszary uszkodzeń oceniane jako dwukrotnie większe w stosunku do darni eksponowanych za ekranem (fot. 2–7).

Fot. 2. Próbka transplantów eksponowana
przez okres trzech miesięcy za ekranem akustycznym – 1. pkt badawczy
Photo 2. Sample of transplants exposed for
three months behind the acoustic screen – 1st
research point

Fot. 3. Próbka transplantów eksponowana
przez okres trzech miesięcy przed ekranem
akustycznym – 1. pkt badawczy
Photo 3. Sample of transplants exposed for
three months in front of the acoustic screen –
1st research point

Fot. 4. Próbka transplantów eksponowana
przez okres trzech miesięcy za ekranem akustycznym – 2. pkt badawczy
Photo. 4. Sample of transplants exposed for
three months behind the acoustic screen – 2nd
research point

Fot. 5. Próbka transplantów eksponowana
przez okres trzech miesięcy przed ekranem
akustycznym – 2. pkt badawczy
Photo. 5. Sample of transplants exposed for
three months in front of the acoustic screen –
2nd research point

ZmianymakroskopoweworganachwegetatywnychmchuPleuroziumschreberi

Fot. 6. Próbka transplantów eksponowana
przez okres trzech miesięcy za ekranem akustycznym – 3. pkt badawczy
Photo. 6. Sample of transplants exposed for
three months behind the acoustic screen – 3rd
research point
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Fot. 7. Próbka transplantów eksponowana
przez okres trzech miesięcy przed ekranem
akustycznym – 3. pkt badawczy
Photo. 7. Sample of transplants exposed for
three months in front of the acoustic screen –
3rd research point

Analiza 1031 stwierdzonych uszkodzeń pozwoliła na ich pogrupowanie na
3 zasadnicze typy. Są to odbarwienia występujące najczęściej w postaci zbrązowień oraz uszkodzenia żebra liściowego i deformacja blaszek liściowych.
Najwięcej uszkodzeń stwierdzono w transplantach eksponowanych przed ekranem akustycznym (57,61%). Były to przede wszystkim przebarwienia (45,12%)
i uszkodzenia żebra liściowego (35,02%) – tabela 1. Zróżnicowanie liczby uszkodzeń stwierdzono także po ekspozycji w różnych terminach.
W transplantach mchu eksponowanego w terminie od kwietnia do czerwca
stwierdzono 55,38% uszkodzeń, w tym 64,27% stanowiły uszkodzenia powstałe
w mchach eksponowanych przed ekranem.
Obserwacje mchów w mikroskopie stereoskopowym pozwoliły na określenie
zmian makroskopowych, jakie wystąpiły po ekspozycji w warunkach stresu
komunikacyjnego.
W obrazie makroskopowym u mchów eksponowanych za ekranem akustycznym
zmiany były stosunkowo niewielkie. Kształt blaszki liściowej był zachowany, obserwowano jedynie niewielkie zmiany w żeberku liściowym i na obrzeżach w dolnej
części listka (fot. 8). Rozległe zmiany natomiast obserwowano w mchach eksponowanych przed ekranem akustycznym. Były to najczęściej rozległe zmiany barwne
w całej środkowej części blaszki, żeberka i nasady blaszki listka o szerokości od 250
do 400 µm i długości 600 µm oraz uszkodzenia samej blaszki liściowej (fot. 9).
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Tabela 1. Typy i liczba zmian w listkach mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. w zależności
od terminu ekspozycji i miejsca ekspozycji
Table 1. Quantitative and qualitative analysis of type of changes in stalk and leaf moss Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. depending on term of exposition
Typy zmian morfologicznych i anatomicznych
Types of morphologic and anatomic changes
Czas
ekspozycji
Exposure
time

IV–VI
2011

VII–IX
2011

Miejsce
ekspozycji
Place of
exposition

.

Uszkodzenia żebra
liściowego
Damage to the ribs

Deformacje blaszek
liściowych
Deformations of
lamina

Punkt badawczy
Research point
I

II

III

I

II

III

I

II

III

Przed ekranem akustycznym
In front of
acoustic screen

56

51

53

48

47

42

21

20

29

Za ekranem
akustycznym
Behind acoustic screen

27

28

29

18

28

18

4

41

11

Przed ekranem akustycznym
In front of
acoustic screen

39

30

39

27

22

22

17

17

14

33

34

30

29

34

28

29

9

7

Za ekranem
akustycznym
Behind acoustic screen
Procent
uszkodzeń
Procent
of
demage

Zbrązowienia (odbarwienia)
Browning
(discolor ation)

Przed ekranem akustycznym
61,29 56,64 60,93 61,48 52,67 58,18 53,52 42,53 70,49
In front of
acoustic screen
Za ekranem
akustycznym
Behind acoustic screen

38,71 43,36 39,07 38,52 47,33 41,82 46,48 57,47 29,51
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Fot. 8. Zmiany makroskopowe mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. eksponowanego za
ekranem akustycznym
Photo. 8. Macroscopic change of Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. exposed behind acoustic screen

Fot. 9. Zmiany makroskopowe mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. eksponowanego przed
ekranem akustycznym
Photo. 9. Macroscopic change of Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. exposed in front of acoustic screen
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Badania kumulacji metali ciężkich w mchu eksponowanym przed i za ekranem
akustycznym wykazały, że ekran nie tylko spełnia rolę osłony akustycznej, ale także
skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Od 57,14% w przypadku
niklu (Ni) i 74,74% w przypadku cynku (Zn) dominowało wyższe stężenie metali
w mchach eksponowanych przed ekranem (ryc. 2).

Ryc. 2. Procentowy udział zawartości metali ciężkich w Pleurozium schreberi w zależności od
miejsca ekspozycji
Fig. 2. The percentage of heavy metals in Pleurozium schreberi depending on where exposure

Najwyższe stężenia notowano dla cynku, miedzi i chromu (tab. 2). Uszeregowanie występowania metali ciężkich przed i za ekranem akustycznym było
jednakowe i szeregując od najwyższych stężeń były to: Zn > Cu > Cr > Pb > Ni
> Co > Cd.
Tabela 2. Stężenie metali ciężkich w mchu Pleurozium schreberi po 6-miesięcznej ekspozycji
na trasie S7
Table 2. Average concentration of heavy metals in the Pleurozium schreberi after exposition of
6 mounths

Miejsce ekspozycji
Place of exposition

Metale ciężkie
Heavy metals
Pb

Cd

Cr

Co

Cu

Ni

Zn

µg*g-1 s.m.
Za ekranem
Behind screen

3,1

0,3

4,6

0,4

8,5

2,7

293,8

Przed ekranem
In front of screen

7,0

0,6

17,1

0,7

44,4

3,6

869,2
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Podsumowanie
Ocena stanu środowiska opierająca się jedynie na metodach fizykochemicznych jest fragmentaryczna i niepełna. Dlatego konieczne jest obserwowanie
zmian w organizmach żywych, które są najbardziej miarodajnym źródłem informacji o zmianach korzystnych i niekorzystnych zachodzących w biotopie.
W niniejszych badaniach wykazano, że zastosowanie Pleurozium schreberi do
kontroli stanu środowiska z wykorzystaniem metody transplantacji jest w pełni
uzasadnione. Udokumentowane zmiany makroskopowe wskazują na wrażliwość bioindykatora, a stężenia metali ciężkich na jego własności kumulacyjne.
Zmiany makroskopowe polegały głównie na uszkodzeniach środkowej części
blaszki, żeberka i nasady blaszki listka, a także uszkodzenia samej blaszki listka.
Wypracowanie grupy uszkodzeń makroskopowych u Pleurozium schreberi
pojawiających się w wyniku stresu antropogenicznego pozwoli w przyszłości
na szybką, przy niewielkich nakładach finansowych, ocenę stanu środowiska
przyrodniczego. Obecna ocena opierająca się na analizie chemicznej, wskazującej na wielkość kumulacji taksykantów, wymaga specjalistycznego sprzętu
i odczynników chemicznych.
Badania przy wykorzystaniu Pleurozium schreberi pozwoliły także na stwierdzenie, że ekrany akustyczne, które stosuje się przede wszystkim do tłumienia
hałasu komunikacyjnego, spełniają dodatkowo rolę zapory w rozprzestrzenianiu
poziomym zanieczyszczeń emitowanych wraz ze spalinami samochodowymi.
To bardzo ważne stwierdzenie wobec toczącej się dyskusji na temat konieczności stosowania ekranów akustycznych, szczególnie w miejscach oddalonych od
zabudowy jedno- lub wielorodzinnej.
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