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Prowadzone przez naukowców poznańskich badania nad niszczęcym wpływem emisji 

pyłowych i gazowych na drzewa i ekosystemy leśne, sę wynikiem troski o systema

tycznie pogarszajęcy się stan drzewostanów w tutejszym regionie. Z czasem bada-

nia reakcji biologicznych drzew na toksyczne zanieczyszczenia powietrza 

również okręgi przemysłowe środkowej i południowej Polski. 

objęły 

Badania podstawowe nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na organizm rośliny, 

dotyczyły głównie sosny zwyczajnej, która jest naszym najważniejszym gatunkiem la-

sotwórczym. Poszukiwano również metod rekultywacji zniszczonej szaty roślinnej wo

kół zakładów przemyęłowych. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na sosnę zwyczajnę po

wodował postępujęce uszkodzenia, a następnie zamieranie aparatu asymilacyjnego, 

zasychanie pędów i wreszcie całych koron drzew. Następował spadek przyrostu masy 

i przerzedzanie drzewostanu, jak również zauważono znaczne zmiany w składzie ga

tunkowym i strukturze podszytu i podrostu [20, 42]. Stwierdzono też obniżenie na

turalnej odporności drzew na choroby i szkodniki [25]. W zwięzku z pracami nad od

nowieniem zagrożonych i zniszczonych przez zanieczyszczenia powietrza lasów roz

winęły się też badania nad wpływem toksycznych emisji na gleby. 

Jak wykazali Mucha i in. [31, 33, 36] oraz Mucha [32] zanieczyszczenia powie

trza mogę zakłócać rozwój gleb, jak też powodować destrukcję ich naturalnej struk

tury, co powoduje niekorzystny układ stosunków wodno-powietrznych [33]. Powstaję

ce przy udziale s•2 i N•x kwaśne deszcze, powoduję zwiększenie kwasowości gleb, 

co ma ujemny wpływ na chemizm gleb i żywotność drzew. 

Emitowane przez zakłady przemysłowe pyły i gazy zmieniaję skład chemiczny roz

tworów glebowych i wód gruntowych i wpływaję na rozmieszczenia i stężenia niektó

rych pierwiastków chemicznych w glebie i roślinach [26, 32]. l'yły zawieraję nie-



62 S. BIAŁOBOK , 

kiedy znaczne ilości metali ciężkich, które sę przenoszone do gleb i wpływaję nie

korzystnie na rozwój drzew [32, 35]. 

Badania Muchy i in. [36] przyczyniły się do poznania rozmieszczenia zwięzków 

fluoru w różnych warstwach lasu, składajęcego się z kilku gatunków drzew. Dziubek 

[9] badał też destrukcyjnę rolę zwięzków fluoru w środowisku. 

Zanieczyszczenie powietrza powoduje m.in.: obniżenie produkcyjności drzewosta

nów, gleb leśnych, technicznych właściwości drewna, żywicy oraz plenności runa 

leśnego. Zmusza również do przedwczesnego wyrębu drzew i przebudowy drzewosta

nów oraz ograniczenia funkcji rekreacyjnych lasów. Obiektywne określenie tych 

szkód jest bardzo trudne, a stosowane w naszym kraju metody maję na uwadze przede 

wszystkim interesy przemysłu a nie gospodarki leśnej. 

Opracowaniem naukowych metod określenia wysokości strat, na podstawie wzorów 

zaczerpniętych z innych krajów, zajęł się poczętkowo Molenda [29], a następnie 

Podgórski i in. [39], podejmujęc próbę wyceny wartości pozagospodarczych lasu na 

przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Prace dotyczęce wyceny szkód, których inicjatywa zrodziła się w Wielkopolsce, 

i które dałyby leśnikom najważniejsze argumenty w walce o ochronę lasu, zostały, 

niestety, zaniechane. 

Prowadzone w Wielkopolsce badania nad rekultywację gleb i roślinności doty

czę głównie nieużytków poprzemysłowych (hałdy, piaskownie itp.), które proponuje 
się obsadzić specjalnie dobranymi gatunkami drzew i krzewów, odznaczajęcych się 

dużę tolerancję na toksyczne emisje gazowe i pyłowe. 

Wśród metod rekultywacji gleb Mucha i in. [33, 34] proponuję m.in. ,,rozrzedze

nie" trujęcych substancji w glebie poprzez głębokie uprawy i wapnowanie. Opracowa

ne też zostały metody zwiększenia żyzności ubogich gleb leśnych dzięki zastosowa

niu popiołów, otrzymywanych po spaleniu węgla brunatnego [34]. 

Dzięki badaniom nad tolerancję drzew i krzewów na zanieczyszczenia powietrza, 

prowadzonym przez Instytut Dendrologii PAN [1, 6], opracowano propozycje właści

wego doboru gatunków do obsadzania miast przemysłowych [5]. Kluczyński [17] na 

podstawie doświadczeń założonych w pobliżu Huty Aluminium w Koninie, ustalił ga

tunki drzew i krzewów (wierzby i topole) najbardziej tolerancyjnych na zwięzki 

fluoru. Oleksyn i in. [38] oraz Białobok i inni zbadali wrażliwość klonów i mo

drzewia [2, 12] oraz sosny zwyczajnej na działanie HF. Kluczyński [16, 18] badał 

również wzrost i rozwój siewek różnych gatunków drzew i krzewów uprawianych na po

piołach energetycznych oraz popiołach siarczanowa-wapniowych [14] oraz rozwój sie

wek drzew i krzewów uprawianych na piaskach poflotacyjnych [15], a Bugała i Klu

czyński [8] prowadzili badania nad przydatnościę różnych gatunków drzew i krze

wów w rekultywacji skarp piaskowni w Szczakowej. 
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W Instytucie Dendrologii, dzięki doświadczeniom założonym w latach 1973-1978, 

w których badano 270 odmian drzew i krzewów [4] (w tym 120 odmiah topoli i 24 od

miany wierzb), opracowano metodę doboru drzew i krzewów w rekultywacji roślinnoś

ci zniszczonej przez toksyczne emisje z Huty Miedzi w Legnicy i w Głogowie. Są ni

mi m.in.: topola holenderska, topola włochata, robinia biała, olsza czarna, bez 

czarny i inne. 
Pracownicy Instytutu Dendrologii współpracowali też przy opracowaniu zasad za

gospodarowania Puszczy Niepołomickiej, której lite drzewostany sosnowe zostały w 
wysokim stopniu uszkodzone przez emisje z Nowej Huty [7). 

Fizjologiczne badania wpływu dwutlenku siarki u sosny zwyczajnej prowadzone 

były w Instytucie Dendrologii PAN szczególnie intensywnie, ze względu na koniecz

ność znalezienia testów przydatnych w selekcji drzew bardziej tolerancyjnych na 

szkodliwe działanie tego gazu [21, 37]. Wykazano w nich m.in., że zaburzenia ja

kie powodują so2 i inne gazy w procesach fotosyntezy, oddychania ciemniowego i fo

tooddychania zależą między innymi od pochodzenia i wieku roślin, pory roku oraz 

od potencjalnej intensywności przebiegu tych procesów. Osobniki sosny zwyczajnej, 

charakteryzujące się wysoką intensywnością fotosyntezy, były z zasady wrażliwsze 

na so2 niż te, które charakteryzowały się mniejszym natężeniem tego procesu. 

Poznaniu wpływu fluorowodoru na fotosyntezę i fotooddychanie poświęcili też 

swe badania Lorenc-Plucińska i Oleksyn [22, 23] oraz Oleksyn i in. 38 a Krawiarz 

i in. [19] na topolach badał zmiany zachodzące w chlorofilu pod wpływem tego gazu. 

Badania mechanizmów tolerancji sosny zwyczajnej na so2 wykazały, że procesowi 

obniżenia natężenia fotosyntezy w wyniku działania gazu, towarzyszy również zmia

na kierunku przemian z asymilowanego węgla poprzez ograniczenie szlaku wiązania 

węgla typu c3 i stymulacji przemian typu c4 [24]. Stwierdzono również, że czułym 

wskaźnikiem wrażliwości roślin drzewiastych na działanie so2 jest poziom proliny 

i hydroksyproliny w liściach [11] oraz, że w warunkach laboratoryjnych istnieje 

możliwość regulowania stopnia uszkadzania roślin przez so2, dzięki zastosowaniu 

niektórych związków chemicznych, jak np. związków z grupy witamin [10]. Dobrym 

wskaźnikiem wrażliwości sosny zwyczajnej na so2 jest także aktywność peroksydazy, 

która jest wyższa u osobników bardziej wrażliwych (13]. 

Dwutlenek siarki powoduje też głębokie zmiany histologiczne w igłach modrze

wia japońskiego i sosny zwyczajnej. Komórki mezofilu cechują się wysoką wrażli

wością ne ten gaz. Stwierdzono w nich między innymi liczne zniekształcenia plaz

malemmy [41). W ultrastrukturalnej organizacji igieł modrzewia następują pod 

wpływem so2 głębokie zmiany, jak np. plazmoliza komórek, zlepianie chromatyny, de

gradacja tylakoidów i rybosomów oraz reticulum endoplazmatycznego [30). 
' 

Zapoczątkowane przez Instytut Dendrologii PAN badania nad wpływem emisji ga-

zowych na zmiany genetyczne w populacji drzew dotyczyły zwłaszcza sosny zwyczaj-



64 S. BIAŁOBOK 

nej, modrzewia i świerka [2, 3, 12]. U sosny zwyczajnej stwierdzono 

zależność między stopniem uszkodzenia igieł drzew matecznych i ich 

dziedzicznę 

potomstwa a 

działaniem na nie gazów so2, N02 i o3 [2] . Na tej podstawie zostały również wy

selekcjonowane drzewa bardziej tolerancyjne na działanie różnych gazów w warun

kach laboratoryjnych. Również w Górnoślęskim Okręgu Przemysłowym dokonano selek
cji osobników sosny zwyczajnej tolerancyjnych na emisje . Drzewa te następnie roz

mnożono wegetatywnie. 

Do nowych kierunków badań zapoczętkowanych również w Instytucie Dendrologii 

należy zaliczyć badania nad polimorfizmem genetycznym izoenzymów drzew leśnych, 

tolerancyjnych i wrażliwych na działanie gazów przemysłowych [27, 28]. Na przy

kładzie populacji sosny stwierdzono, że działanie emis j i gazowych zmienia w niej 

częstotliwość występowania niektórych alleli. Jak wykazał Mejnartowicz [27] bada
jęc populację sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Babki, narażonej na silne działa

nie so2 i fluorków, przy pomocy izoenzymów - jako markerów genetycznych- można le

piej poznać mechanizmy tolerancji drzewna gazy przemysłowe. Badajęc zmienność izo

enzymów kwaśnej fosfatazy APT u sosny zwyczajnej Mejnartowicz ustalił, że wśród drzew 

wrażliwych na so2 przeważał genotyp APH-84/86, natomiast u osobników tolerancyj

nych pojawiał się często allel APH-85. Szmidt [40] badajęc polimorfizm genetycz
ny katalazy w trzech populacjach sosny zwyczajnej na obszarach przemysł-owych i pię

ciu populacji na terenach wolnych od zanieczyszczeń, stwierdził występowanie 7 fe
notypów katalazy. Populacje drzew pochodzęcych z obszarów wolnych od zanieczysz

czeń charakteryzowały się większym udziałem drzew homomorficznych o określonym ty

pie zmienności enzymów, w porównaniu z populacjami z terenów będęcych pod wpływem 

emisji. 
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HCCJIE,II.OBAHHH no BJIHHHHIO 3ArPH3HEH!ilł B03,WXA HA 
JIECA B BEJibKOUOJlhCKE 

P e a 10 M e 

B CT8Tbe paccwaTpasaeTC.lł cne,nyio~a.11 npoOneMaTHKa .nnsr oOnacTK 
Ben11xonoJU,cKH: 

- BJlHHHHe npOMblmneHHblX 3MHCCH~ Ha noBpe:1tĄeHH.lł ,nepeBlleB H CHKJte
HRe npo,JtyKUHH ÓROM8CCbl, 

- B03AencTBOB8HH8 npoMblmneHHblX 3MHCCR« H& noąBbl H MeTO,zthl HCcne
,l;OBBHH.lł OO'IB 1 

- oueHKa X03.lłncTBeHHblX OOT8pb H 3KOHOMK'l8CKHX ueHHOCTe~, 
- pexyn&TRB&UHH noepeaĄeHHOa paCTHTen&HOCTH B HCCAeĄOB8HH.lł npH-

rO,l;HOCTR ,1;epea11ea AJl.lł 3To« uenH, 
- 4JRaxonora.11 BAH.lłHH.lł 3MHCCHU 802,102, HF H 03 Ha ra30Bbltt 06-

MeH y COCHbl OÓblKHOBeHHOn, 
- BAH.lłHHe ra30BblX 3MHCCH~ Ha reHeTHqeCKHe R3MeHeHK.lł B nonynauH-

J'IX ,nepeBbeB. 
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The following problems concerning the Wielkopolska region are presented in 
the paper : 

- effect of industrial emissions on damages of trees leading to reduction of 
the biomass production, 

- effect of industrial emissions on soils and the respective soil investiga
tion methods, 

- estimation of economic losses, 
- recultivation of devastated vegetation and investigations on suitability of 

trees for this purpose, 
- physiology of the effect of so2, N•2, HF and o3 on the gas echange in 

Scots pine, 
- effect of gaseous emissions on genetic changes in populations of trees. 


