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Wprowadzenie 
 

Bioindykacja czyli określanie zmian w środowisku za pomocą szeroko pojętych 
wskaźników biologicznych jest jedną z podstawowych metod w monitoringu 
zanieczyszczenia i skażeń przemysłowych środowiska (Ellenberg 1974, Grodzińska 
1979,1983, Grodziński, Yorks 1981, McCarthy i in. 1989). 

Właściwości biowskaźnikowe mogą posiadać żywe układy znajdujące się na różnych 
poziomach organizacyjnych - począwszy od najniższych, subkomórkowych (przy 
badaniu cech biochemicznych i fizjologicznych), po krajobrazowe kiedy ocenie 
podlegają cechy przestrzenne (Steubing 1982, Richling, Solon 1995, Malzahn 1996). 
Ponieważ stosunkowo trudno jest ocenić stan środowiska przyrodniczego opierając się 
wyłącznie na metodach fizykochemicznych, dlatego w badaniach kompleksowych 
pomocne są obserwacje reakcji organizmów (lub populacji) na konkretny bodziec. 
Organizmy żywe są bowiem najbardziej miarodajnym źródłem informacji o 
zachodzących procesach - zarówno pozytywnych jak i negatywnych.  

Podstawowa klasyfikacja bioindykatorów roślinnych i zwierzęcych oparta jest na 
relacji zachodzącej pomiędzy bodźcem, a wywołanym przez niego efektem (Grodziński, 
Yorks 1981, Knabe 1982). Dlatego też wyróżnia się: 
• biomarkery - które reagują subkórkowymi zmianami biochemicznymi, 
• biowskaźniki regulujące - które fizjonomiczne pokazują stopień uszkodzenia 

zależny od presji działającego czynnika, 
• biowskaźniki akumulujące - które posiadają zdolność gromadzenia różnorodnych 

substancji  we własnych tkankach, 
• oraz biowskaźnikowe skale gatunkowe - sporządzane w zależności od stopnia 

tolerancji ekologicznej na określony czynnik czy  substancje. 
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Przytoczony podział jest bardzo ogólny, a konkretny bioindykator w zależności od 
bodźca (presji) może należeć do różnych kategorii. 

 
Indykacyjna funkcja roślin 
 
Najprostszą formą indykacyjną jest stwierdzenie obecności lub braku stenotopowych 

populacji czy gatunków. Do roślin, które stosunkowo najwcześniej uznano za 
biowskaźniki należą porosty (De Wit 1983, Fabiszewski, Bielecki 1983, Kiszka 1990, 
Puckett 1988, Fałtynowicz 1995). Na podstawie rozmieszczenia przestrzennego 
wybranych, monitoringowych gatunków, można w nawiązaniu do skali bioindykacyjnej 
ocenić np. stopień zurbanizowania, antropizacji, poziom zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego (Fabiszewski, Bielecki 1983). Analiza danych faktorycznych 
dotyczacych występowania, rozmieszczenia, przebiegu granic progowych, obfitości i 
jakości stwierdzanych plech porostowych pozwala na wydzielanie stref 
lichenoindykacyjnych – od „pustyń” po obszary nie zmienione (Hawksworth, Rose 
1970, Kiszka 1990, Fałtynowicz 1995, Kiszka, Kościelniak 1995). 

Bioindykacja wykorzystuje zdolności organizmów do wewnątrzustrojowego 
akumulowania składników chemicznych - głównie metali ciężkich i związków fluoru. 
Rośliny jedno- i dwuliścienne nie wychwytują tak łatwo zanieczyszczeń z powietrza jak 
mchy (Grodzińska 1983, Leonidius, Malm 1991). Wśród mszaków zaś, najbardziej 
przydatne do tego celu są mchy gałęziste - Hylocomnium splendens, Hypnum 
cupressiforme, Entodon schreberi (Kiszka 1990, Migaszewski 1998, Czarnowska, 
Gworek 1992, Kabata-Pendias, Pendias 1999). Znamienne jest, że wymienione gatunki 
charakterystyczne dla wielu zbiorowisk leśnych, ustępują z siedlisk nadmiernie 
wzbogaconych w antropogeniczne węglany. Ich miejsce w borach sosnowych zajmują 
kalcyfilne gatunki takie jak: Abietinella abietina, Bryum argentum, Bryum caespiticum 
które mogą być uważane za dobre indykatory alkalizacji powierzchniowych poziomów 
organicznych gleb bielicoziemnych (Świercz 1997).  

Metale ciężkie, choć w mniejszym zakresie są również kumulowane przez rośliny 
naczyniowe. Zwykle ich poziom w tkankach jest dodatnio skorelowany z ogólną 
zawartością w glebie. Relacje te nie są jednak proste i zależą od czynników edaficznych 
podłoża oraz konstytucji ekologicznej gatunku (Kruckeberg 1967, Bradshaw, Hardwick 
1989). Bylińska (1992) wyróżnia kilka gatunków o wybitnych zdolnościach do 
akumulacji jednego lub kilku pierwiastków jak np: Arrhenaterherum elatius (Ni), Caltha 
palustris, Dactylis glomerata (Ag), Betula pendula (Pb, Zn, Ni, Mn, Cd, Co), Vaccinium 
myrtillus (Pb, Fe, Mn, Cd, Cr, Ag), Tussillago farfara (Pb, Cu, Fe, Ni, Al), Salix caprea 
(Zn, Mn, Cd, Co). Gatunki te można wykorzystywać jako bioindykatory (lito- i 
chemoindykatory) w prospekcji rud polimetalicznych.   

Zawartość metali śladowych takich jak Zn, Cu, Pb, Ni, Cd w roślinach (igłach, 
liściach, organach podziemnych) jest miernikiem stanu zanieczyszczenia środowiska 
(Duda 1981, Lodenius, Malm 1991, Dmuchowski, Bytnerowicz 1995, Mannien, 
Huttunen 1995, Kabata-Pendias, Pendias 1999). Poprzez rośliny dochodzi też do 
włączania w obieg biologiczny wielu szkodliwych substancji potęgujących efekt 
degradacji. Ocena stopnia zaawansowania tego procesu powinna opierać się na 
opracowanych normach krytycznych zawartości metali ciężkich (Kabata - Pendias i in. 
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1993). Szczególnie przydatne są normy dotyczące koncentracji metali śladowych w 
roślinach użytkowych (chemo- i sanoindykacja) przeznaczonych do spożycia czy na 
paszę. Zbyt wysokie stężenia Pb, Cd, Zn (w mg/kg s.m.) dyskredytują ich wartość 
konsumpcyjną. 

Rośliny wykształciły szereg mechanizmów obronnych przed nadmiernymi – często 
toksycznymi stężeniami metali ciężkich. Przede wszystkim odporność ta związana jest 
ze strategią tzw. „wykluczającą”, która polega na wyłączeniu nadmiaru wolnych jonów z 
metabolizmu komórki. Metale mogą być unieruchamiane w przestrzeniach 
międzyfibrylarnych ścian komórek, gromadzić się w pęcherzykach diktiosomalnych i 
wakuolach komórkowych lub być usuwane przez wakuole autofagowe (Wierzbicka 
1995). Rośliny dysponują również innymi mechanizmami obronnymi. Należy do nich 
konstytucjonalna lub indukowana tolerancja na zawartość metali ciężkich w podłożu. 
Zakres tolerancji gatunku na określony czynnik środowiskowy może zmieniać się w 
procesie doboru naturalnego lub (i) wraz ze wzrostem rośliny (z reguły wrażliwsze są 
stadia młodociane). Badania prowadzone na hałdach kopalni miedzi Drws y Coed w 
północnej Walii (Mac Nair 1981), wskazują, że w ciągu 50 lat populacje mietlicy 
Agrostis tenuis wykształciły genotypy odporne na skażenie gleb Cu, Zn, Pb. Proces 
powstawania ekotypów niewrażliwych na skażenie metalami ciężkimi dotyczy roślin, u 
których w pulach genowych istnieją geny odporności (Bradshaw, Hardwick 1989). 
Właśnie te rośliny wykształcające rasy edaficzne mogą być wykorzystywane w 
bioindykacji. Badania Kruckeberga (1967), wskazują, że introdukowane do USA gatunki 
Prunella vulgaris i Rumex acetosella wykształciły w ciągu 80 lat ekotypy tolerujące 
gleby serpentynowe. Siewki tych roślin dobrze rosną na jałowych glebach zasobnych w 
nikiel, chrom i mangan, obumierają zaś na siedliskach „nieserpentynowych”.  

 
Rośliny, a rekultywacja terenów poprzemysłowych 

 
Preferencje środowiskowe roślin, zależne od wymagań gatunku powodują selekcję 

siedlisk. Każda zmiana warunków środowiska jest stresem powodującym wymianę 
gatunków lub zastępowanie ich przez inne. Wskutek działalności człowieka wiele 
siedlisk naturalnych zostało zniszczonych lub przekształconych, ale też powstało wiele 
nowych. Nowymi terenami nadającymi się do kolonizacji przez rośliny są zwały, 
wyrobiska, obszary poprzemysłowe. Roślinność wkraczająca na te tereny ma często 
zróżnicowane wymagania siedliskowe. Tereny zdegradowane kolonizują zarówno 
gatunki jałowych czy wilgotnych łąk po właściwe murawom kserotermicznym. Ta 
pozorna sprzeczność jest spowodowana tym, że nowopowstałe siedliska odznaczają się 
dużą zmiennością właściwości fizykochemicznych. Należą do nich między innymi:  

• wysoka amplituda wahań wilgotności, eutroficzności, 
•  przypadkowość rozmieszczenia poszczególnych rodzajów skał na hałdach 

czy zwałowiskach (Greszta 1963, Siuta 1995, Świercz 1997).  
Pionierskie badania prowadzone przez Gresztę (1963) nad rekultywacją zwałów 

węglowych, cynkowych i pohutniczych Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego 
wskazują, że najmłodsze hałdy zajmowane są przez pionierskie gatunki z klasy Rudero-
Secalietea (jak np. Tussilaga farfara, Polygonatum aviculare, Calamagrostis epigeios). 
W miarę upływu czasu na hałdy wkraczają gatunki o węższych spektrach ekologicznych 
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z klas: Molinio-Arhenatheretea (np. Leontodon hispidus, Lolium perenne, Trifolium 
repens, Taraxacum vulgare, Festuca rubra), Festuco-Brometea (Poa compressa) oraz 
Nardo-Calunetea.  

Roślinność synantropijna wycofuje się zwykle z chwilą ocienienia powierzchni 
zwałów przez korony drzew. Do najważniejszych gatunków drzew i krzewów 
wykazujących znaczny stopień tolerancji na stężenia metali ciężkich w podłożu należą: 
Alnus glutinosa, Alnus incana, Robinia pseudoaccacia, Salix caprea, Salix aurita, 
Viburnum opulus. Te gatunki zaleca się również jako wiodące w zagospodarowaniu 
zwałowisk poprzemysłowych. 

 Badania prowadzone wokół różnorodnych emitorów przemysłowych (od 
zakładów cementowo-wapienniczych, silnie alkalizujących siedliska, po zakłady 
przetwórcze siarki i azotu, zakwaszających, wyjaławiających gleby), wskazują 
jednoznacznie, że wśród roślinności odpornej na antropopresję dominują pionierskie, 
rodzime gatunki światłolubne, ekspansywne głównie ruderalne, murawowe i łąkowe 
(Schubert 1985, Rostański 1995, Świercz 1997). 

 

Zakończenie 
 

Różnorodność zastosowań indykatorów biologicznych spowodowała wiele prób ich 
systematyki. Nowsza klasyfikacja opracowana przez Kostrowickiego, Roo-Zielińską, 
Solona (Richling, Solon 1996) wyróżnia i definiuje: autoindykatory, indykatory 
edaficzne, hydroindykatory, termoindykatory, litoindykatory, chemoindykatory, 
sanoindykatory oraz fitoindykatory krajobrazowe.  

W tym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje złożona fitoindykacja 
geobotaniczna środowiska, w której indykatorem są wszystkie populacje roślinne 
tworzące określony ekosystem.  

Jakkolwiek zagadnienia bioindykacji są przedmiotem zainteresowań botaników od 
kilkudziesięciu lat (Schubert 1985), to postępujące w skali globalnej skażenie 
środowiska sprawia, że ten zintegrowany kierunek nauki jest z powodzeniem rozwijany 
w ramach monitoringu geoekologicznego. 

 
 

Role of bioindexes in the monitoring of the environmental pollution 

and the cultivation of the previously industrialized al areas 
 

Summary 
 
 The living organisms are the major source of information about the processes taking place in the 
environment. In this paper we discuss the basis classification of the bioindexes based on the 
relation between cause and effect. With reference to literature and researches we show an 
indicative function of plants in the transformed ecosystems.  The attention is drawn to some 
protective mechanisms in the plants growing in toxic conditions of heavy metals in soils and the 
use of some plant species to cultivate the degraded areas. 
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