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Abstract: Air pollution monitoring carried out all over Poland revealed that tropospheric ozone and particulate matter
concentrations exceed their limited values in many regions of the country. The occurrence of tropospheric ozone is
connected mainly with the emission of its precursors (such as nitrogen oxides, carbon oxides, hydrocarbons) from car
traffic which has increased considerably in recent years. Ground level ozone is a very reactive air pollutant affecting
negatively both plants and animals. That is why it is necessary to measure its impact on living organisms and whole
ecosystems. In the presented study tobacco plants were employed as bioindicators for tropospheric ozone levels.
Sensitive and resistant cultivars were exposed to tropospheric ozone in three sites situated in the city of Poznañ and its
surroundings in 2006. Visible leaf injuries as well as other external and internal response parameters of both cultivars
were measured after their exposition to ambient air conditions. The performed investigations revealed visible
symptoms of ozone influence only in the case of leaves of the sensitive cultivar and differences in the internal response
(cell membrane stability, chlorophyll content, dry mass) of both examined cultivars to different concentrations of the
stress factor. The obtained research results can be used as reference information for species which can be utilized to
manage urban and countryside environments.
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Wstêp

Ozon stratosferyczny chroni ¿ycie na Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem UV. Jego
przeciwieñstwem jest ozon troposferyczny wystêpuj¹cy w warstwie przyziemnej. Podwy¿szone stê¿enie
przyziemnego ozonu stanowiæ mo¿e zagro¿enie dla zdrowia, a nawet ¿ycia organizmów. Powstawanie
ozonu troposferycznego zwi¹zane jest z ruchem komunikacyjnym i emisj¹ spalin. Obecnie obserwuje siê
szybki wzrost liczby samochodów, co z kolei jest przyczyn¹ wiêkszej emisji prekursorów ozonu. Dlatego
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w ostatnim czasie zauwa¿yæ mo¿na wiêksze zainteresowanie tym zanieczyszczeniem powietrza z punktu
widzenia ochrony œrodowiska przyrodniczego.
Negatywny wp³yw ozonu na roœliny zidentyfikowano po raz pierwszy w 1950 r. Od tego czasu jest on

uznawany za najwa¿niejsze zanieczyszczenie powietrza wywo³uj¹ce uszkodzenia roœlin. Powoduje du¿e
straty roœlin uprawnych, obni¿aj¹c plony, wp³ywa równie¿ na gospodarkê leœn¹ oraz sk³ad gatunkowy
ekosystemów ziemskich (Ashmore 2005).
Transport ozonu z atmosfery do wnêtrza roœlin odbywa siê g³ównie poprzez aparaty szparkowe. Jednak

gaz ten oddzia³ywaæ te¿ mo¿e z zewnêtrznymi powierzchniami roœlin, niszcz¹c kutikulê (Krupa et al.
1998). Atakuj¹c komórki wewnêtrzne, uszkadza b³ony komórkowe, chloroplasty i mitochondria, hamuje
procesy fotosyntezy oraz obni¿a produkcjê biomasy. Objawy uszkodzeñ mog¹ byæ ró¿ne w zale¿noœci od
gatunku roœlin (Godzik et al. 1995, Fiscus et al. 2005). Jedn¹ z charakterystycznych zmian, wystêpuj¹cych
u roœlin wra¿liwych na ozon, jest pojawienie siê drobnych plamek lub nekrotycznych kropek na wierzchniej
stronie liœcia, które mog¹ przybraæ bia³¹, czarn¹ lub br¹zow¹ barwê. W przypadku roœlin drzewiastych
d³uga ekspozycja na ozon powodowaæ mo¿e redukcjê pierœcieni przyrostów rocznych lub nawet brak
przyrostów w niektórych latach. W wielu przypadkach drzewa wykazywa³y ostre uszkodzenia liœci
i zmniejszon¹ ¿ywotnoœæ igie³. Poœrednim skutkiem os³abienia wegetacji roœlin nara¿onych na dzia³anie
ozonu jest ich zwiêkszona wra¿liwoœæ na choroby i szkodniki, a nawet na wp³ywy zmian atmosferycznych
(Grochowicz, Korytkowski 1996, Bell, Treshow 2004).
Prowadzone od lat badania dowiod³y, i¿ roœliny bioindykacyjne mog¹ byæ bardzo przydatne w ocenie

jakoœci powietrza, zw³aszcza na tych obszarach, gdzie nie stosuje siê innych metod wykrywania
zanieczyszczeñ. W niektórych krajach zastosowanie bioindykatorów sta³o siê na tyle powszechne, i¿
wykorzystuje siê je w rutynowym monitoringu.
U¿ycie roœlin, które charakteryzuj¹ siê odmienn¹ wra¿liwoœci¹, stwarza mo¿liwoœæ identyfikacji ró¿nych

poziomów stê¿enia ozonu troposferycznego na danym terenie (Bell, Treshow 2004). Najlepiej opisanymi
i zdefiniowanymi roœlinami s³u¿¹cymi do tego typu badañ s¹: odmiana Bel W3 oraz Bel B tytoniu
szlachetnego (Heggestad 1991). Widoczne uszkodzenia na odmianie Bel W3 pojawiaj¹ siê przy
stosunkowo niskim stê¿eniu ozonu, inaczej ni¿ w przypadku odmiany tolerancyjnej Bel B nie wykazuj¹cej
uszkodzeñ. Ekspozycja obydwu odmian na tym samym obszarze mo¿e dostarczyæ lepszych informacji
dotycz¹cych stopnia zanieczyszczenia powietrza (Krupa et al. 1998). Uszkodzenia wywo³ywane przez
ozon na liœciach tytoniu odmiany wra¿liwej objawiaj¹ siê w postaci nekrotycznych plam po obu stronach
blaszki liœciowej.
Toksycznoœæ ozonu wynika z faktu, i¿ po wnikniêciu do apoplastu mo¿e on reagowaæ bezpoœrednio

z lipidami i bia³kami wchodz¹cymi miêdzy innymi w sk³ad b³on komórkowych. Takie reakcje, a tak¿e
dekompozycja O3w œrodowisku wodnym komórki, prowadziæ mog¹ do powstania reaktywnych form tlenu
(Evans et al. 2005). Nale¿¹ do nich krótkotrwa³e i reaktywne fragmenty cz¹steczek, które zawieraj¹ jeden
lub wiêcej niesparowanych elektronów, powstaj¹cych przy rozerwaniu wi¹zania chemicznego (Bell,
Treshow 2004). Toksycznoœæ ozonu wynika z jego silnych w³aœciwoœci utleniaj¹cych oraz du¿ej
reaktywnoœci powsta³ych w odpowiedzi na stres reaktywnych form tlenu (ROS), takich jak •O2–, •O2H,
•OH. Prowadziæ one mog¹ do reakcji z bia³kami, DNA oraz b³onami lipidowymi, wp³ywaj¹c na redukcjê
fotosyntezy, przepuszczalnoœæ b³on komórkowych i przyspieszenie procesu starzenia siê roœlin (Sharma,
Davis 1997, Evans et al. 2005).
G³ównym celem badañ by³o okreœlenie mo¿liwoœci wykorzystania roœliny testowej (tytoniu

szlachetnego) dla oceny obecnoœci ozonu troposferycznego na terenie miasta Poznania i okolic. W trakcie
badañ oceniano uszkodzenia zewnêtrzne i wewnêtrzne liœci, powstaj¹ce w wyniku oddzia³ywania ozonu
troposferycznego. Okreœlano równie¿ przestrzenne i czasowe zró¿nicowanie zanieczyszczenia powietrza
ozonem troposferycznym oraz analizowano zale¿noœci pomiêdzy poziomem stê¿enia ozonu w powietrzu
a stopniem uszkodzenia roœliny testowej.
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Materia³ i metody

Roœlin¹ bioindykacyjn¹ wykorzystan¹ w doœwiadczeniu by³ tytoñ szlachetny (Nikotiana tabacum L.).
Zastosowano odmianê wra¿liw¹ na obecnoœæ ozonu troposferycznego Bel W3 oraz odporn¹ Bel B, która
stanowi³a kontrolê na poszczególnych stanowiskach. Roœliny by³y hodowane i eksponowane zgodnie ze
standardow¹ metodyk¹ niemieck¹ (VDI 2000).
Badania przeprowadzone zosta³y w sezonie wegetacyjnym 2006 r. w okresie od 3 kwietnia do

3 wrzeœnia. Obejmowa³y 7 serii badawczych. Na ka¿d¹ seriê sk³ada³ siê okres uprawy w warunkach
szklarniowych, trwaj¹cy 8 tygodni, oraz dwutygodniowa ekspozycja na stanowiskach badawczych (tab. 1).
Roœliny umieszczano w styropianowych pojemnikach, chroni¹cych przed wych³odzeniem

i przegrzaniem pod³o¿a. Na ka¿dym ze stanowisk znajdowa³y siê 3 roœliny odmiany wra¿liwej oraz
3 roœliny odporne. Dostêp do wody zapewnia³ sznurek z w³ókna szklanego, którego koñce zanurzone by³y
w kuwecie wype³nionej wod¹, znajduj¹cej siê pod styropianowymi pojemnikami. Pojemniki z roœlinami
umieszczono na aluminiowym stela¿u, na wysokoœci 90 cm nad ziemi¹. Ca³oœæ os³oniêto siatk¹
cieniuj¹c¹, która chroni³a roœliny przed niekorzystnym wp³ywem warunków meteorologicznych.
Roœliny eksponowane by³y na 5 stanowiskach badawczych na terenie miasta Poznania (3 stanowiska)

oraz w Tarnowie Podgórnym i Zaniemyœlu (ryc. 1).
Przed ekspozycj¹ i po ekspozycji roœliny mierzono oraz szacowano stopieñ uszkodzenia blaszki

liœciowej w stosunku do ca³kowitej powierzchni liœcia (w skali % lub 0–1). Pomiarów dokonywano zarówno
w przypadku odmiany wra¿liwej, jak i odpornej, opieraj¹c siê na atlasie, zalecaj¹cym okreœlanie
uszkodzeñ w 5% odstêpach (Klumpp et al. 1999).
Po ekspozycji wykonywano tak¿e analizy zawartoœci chlorofilu a w liœciach metod¹ ekstrakcji

sulfotlenkiem dimetylu (Shoaf, Lium 1976, Hiscox, Israelstam 1979). Przeprowadzono równie¿ badania
zawartoœci suchej masy w liœciach (Ostrowska et al. 1991) oraz stabilnoœci b³on cytoplazmatycznych
metod¹ konduktometryczn¹ (Bandurska, Gniazdowska-Skoczek 1995).
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Tabela 1. Œrednie uszkodzenia liœci tytoniu odmiany wra¿liwej (w stosunku do ca³kowitej powierzchni liœcia = 1)
Table 1. Mean values of sensitive cultivar leaf injury degree (in scale 0–1)

Seria
ekspozycyjna
Exposure series

Stanowiska ekspozycyjne
Exposure sites

miejskie
urban sites

pozamiejskie
rural sites

1 2 3 4 5

29.05–11.06 0,06 0,25 0,42 0,21 0,43

12.06–25.06 0,01 0,37 0,46 0,55 0,02

26.06–09.07 0,29 0,85 0,92 0,81 0,80

10.07–23.07 0,43 0,69 0,68 0,66 0,66

24.07–06.08 0,14 0,28 0,27 0,52 0,33

07.08–20.08 0,02 0,17 0,26 0,58 0,04

21.08–03.09 0,03 0,09 0,04 0,04 0,16

Œrednia
Mean

0,14 0,39 0,43 0,48 0,35



Wyniki i dyskusja

W trakcie ca³ego sezonu badawczego widoczne uszkodzenia liœci tytoniu stwierdzono jedynie
u odmiany wra¿liwej. Œrednia wartoœæ uszkodzenia blaszki liœciowej u odmiany wra¿liwej zawiera³a siê
w granicach 0,01–0,92 (tab. 1).
Oszacowanie stopnia uszkodzenia blaszki liœciowej tytoniu pozwala na okreœlenie poziomu stê¿enia

ozonu w otaczaj¹cym powietrzu. Przedstawienie wyników pomiaru uszkodzeñ w piêciostopniowej skali
Indeksu Uszkodzenia Liœcia (Leaf Injury Index – LII) znacznie u³atwia interpretacjê uzyskanych wyników.
Maksymalny stopieñ uszkodzeñ informuj¹cy o bardzo wysokim zanieczyszczeniu powietrza ozonem
zaobserwowano na roœlinach eksponowanych w okresie od 26 czerwca do 23 lipca na czterech
stanowiskach ekspozycyjnych (Ogród Botaniczny, Polanka, Tarnowo Podgórne i Zaniemyœl). Wysokie
stê¿enia zanotowano równie¿ w drugiej po³owie czerwca oraz w sierpniu, kiedy uszkodzenia przekracza³y
drugi stopieñ skali LII. Roœliny eksponowane na prze³omie sierpnia i wrzeœnia nie wykaza³y wiêkszego
zagro¿enia ozonem (tab. 2).
Sumaryczna wartoœæ stê¿enia ozonu (AOT 40) wynosi³a dla ca³ego sezonu badawczego 19463,8

µg/m3•h. Przeprowadzona analiza zale¿noœci stopnia uszkodzenia liœci tytoniu odmiany wra¿liwej od
stê¿enia ozonu troposferycznego (wyra¿onego za pomoc¹ AOT 40) wykaza³a dodatni¹ wartoœæ
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk bioindykacyjnych na terenie miasta Poznania i okolic
Fig. 1. Location of bioindication sites at Poznañ City area and surroundings



wspó³czynnika korelacji istotn¹ statystycznie na poziomie p=0,05 (ryc. 2). W zwi¹zku z powy¿szym
w dalszej analizie wyników badañ stopieñ uszkodzenia liœci odmiany wra¿liwej potraktowano jako
odpowiednik poziom ozonu troposferycznego.
Najwiêkszy stopieñ uszkodzenia liœci stwierdzono na stanowisku czwartym (Tarnowo Podgórne). Nieco

mniejsze uszkodzenia wyst¹pi³y na liœciach roœlin umieszczonych na stanowisku pozamiejskim
w Zaniemyœlu (nr 5) oraz na stanowisku drugim (Ogród Botaniczny) i trzecim (Polanka). Najmniejszy
stopieñ uszkodzenia zaobserwowano u roœlin eksponowanych na stanowisku pierwszym zlokalizowanym
przy rondzie Kaponiera (ryc. 3). Podobna sytuacja spotykana by³a w wielu miastach Europy, w tym na
terenie Krakowa i okolic (Godzik 1998, Bell, Marshall 2000, Nali et al. 2001, Klumpp et al. 2006). Du¿y
stopieñ uszkodzenia liœci wystêpuj¹cy w okolicach du¿ych miast oraz ma³y w centrum miasta mo¿e byæ
zwi¹zany z obecnoœci¹ tlenków azotu, powstaj¹cych na skutek wzmo¿onego ruchu samochodowego
w centrummiasta (Borowiak 2005, Klumpp et al. 2006). Ma³e uszkodzenia roœlin na stanowisku w centrum
miastamog¹ byæ równie¿ zwi¹zane z du¿ym zapyleniem, co powoduje trudniejszy dostêp ozonu do liœci.
Na podstawie analizy czasowej stopnia uszkodzenia liœci tytoniu stwierdzono, ¿e najwiêksze wartoœci

wyst¹pi³y na prze³omie czerwca i lipca (3 seria). Du¿e uszkodzenia zaobserwowano tak¿e w lipcu
(4 seria), natomiast œrednie w terminie majowo-czerwcowym (1 i 2 seria) oraz od drugiej po³owy lipca do
koñca sierpnia (5 i 6 seria). Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia stwierdzono najmniejsze uszkodzenia
eksponowanych roœlin (ryc. 4). Porównuj¹c uzyskane wyniki z rezultatami badañ bioindykacyjnych
prowadzonych w latach 90. w Krakowie i okolicach, stwierdzono, i¿ s¹ one zbli¿one. Zaobserwowano
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Tabela 2. Œrednie uszkodzenia liœci tytoniu odmiany wra¿liwej w skali LII
Table 2. Mean values of leaf injury degree presented at LII scale

Seria
ekspozycyjna
Exposure series

Stanowisko ekspozycyjne
Exposure sites

Rondo Kaponiera Ogród Botaniczny Polanka Tarnowo Podgórne Zaniemyœl

29.05–11.06 1 3 4 3 4

12.06–25.06 1 4 4 4 1

26.06–09.07 3 5 5 5 5

10.07–23.07 4 5 5 5 5

24.07–06.08 2 3 3 4 4

07.08–20.08 1 3 3 4 1

21.08–03.09 1 2 1 1 3

Œrednia
Mean

2 4 4 4 4

1 – uszkodzenia liœci <6% – zanieczyszczenie powietrza bardzo niskie
1– leaf injury <6% – very low air pollution by ozone.
2 – uszkodzenia liœci 6–15% – zanieczyszczenie powietrza niskie
2 – leaf injury 6–15% – low air pollution
3 – uszkodzenia liœci 16–30% – zanieczyszczenie powietrza œrednie
3 – leaf injury 16–30% – medium air pollution
4 – uszkodzenia liœci 31–60% – zanieczyszczenie powietrza wysokie
4 – leaf injury 31–60% – high air pollution
5 – uszkodzenia liœci >60% – zanieczyszczenie powietrza bardzo wysokie
5 – leaf injury >60% – very high air pollution



wtedy najwy¿sze wartoœci uszkodzeñ w terminach czerwcowych i utrzymuj¹ce wysoki poziom do po³owy
sierpnia (Godzik 1998, 2000).
Zawartoœæ suchej masy w liœciach badana by³a w siedmiu seriach ekspozycyjnych, w okresie od 29

maja do 3 wrzeœnia 2006 r. Œrednia zawartoœæ suchej masy w liœciach w ca³ym okresie badañ waha³a siê
od 5,3 do 71,9% u odmiany wra¿liwej oraz 5,3–8,9% u odmiany odpornej. W warunkach kontrolnych dla
odmiany wra¿liwej wartoœæ œrednia wynosi³a 8,7–11,4%, z kolei dla odpornej 6,2–10,2% (tab. 3).
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Ryc. 3. Œrednie brzegowe uszkodzenia liœci Bel W3 na
poszczególnych stanowiskach badawczych

Fig. 3. Marginal means of Bel W3 leaf injury degree at
exposure sites

Ryc. 2. Stopieñ uszkodzenia liœci tytoniu w zale¿noœci od stê¿enia ozonu troposferycznego wyra¿onego za pomoc¹
AOT 40 w powietrzu

Fig. 2. Leaf injury degree in correlation to tropospheric ozone concentration presented as AOT 40 value

Ryc. 4. Œrednie brzegowe uszkodzenia liœci Bel W3
w poszczególnych seriach badawczych

Fig. 4. Marginal means of Bel W3 leaf injury degree at
exposure series



Przeprowadzona analiza zale¿noœci wykaza³a dodatni¹ korelacjê, istotn¹ statystycznie na poziomie
p=0,05, pomiêdzy zawartoœci¹ suchej masy w liœciach tytoniu obu odmian i uszkodzeniami liœci odmiany
wra¿liwej. Zaobserwowano wy¿szy wspó³czynnik korelacji pomiêdzy badanymi parametrami dla
zale¿noœci zawartoœci suchej masy w liœciach odmiany wra¿liwej (ryc. 5).
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Tabela 3. Œrednia zawartoœæ suchej masy w liœciach roœlin w ca³ym okresie badawczym [%]
Table 3. Mean values of dry mass content in leaves [%]

Seria Ekspozycyjna
Exposure series

Stanowiska ekspozycyjne
Exposure sites

1 2 3 4 5
Kontrola
Control

wr*
sen

odp
res

wr
sen

odp
res

wr
sen

odp
res

wr
sen

odp
res

wr
sen

odp
res

wr
sen

odp
res

29.05–11.06 6,3 6,2 11,2 10,1 10,6 10,6 8,9 8,1 15,6 7,1 9,8 9,5

12.06–25.06 6,6 10,9 16,0 10,7 20,9 10,9 17,1 9,5 8,8 8,9 8,9 10,2

26.06–09.07 12,5 8,6 60,3 12,1 71,9 18,9 39,8 16,7 50,5 9,0 9,8 9,7

10.07–23.07 30,0 7,9 55,1 9,5 39,0 11,1 46,2 14,3 12,9 9,6 11,4 8,9

24.07–06.08 12,1 7,1 17,2 9,3 12,8 7,6 20,5 8,6 30,6 6,9 10,1 9,5

07.08–20.08 7,1 7,2 8,5 8,9 22,4 9,0 11,0 6,8 6,1 8,7 8,7 6,2

21.08–03.09 5,3 6,3 6,3 8,3 9,1 5,3 11,1 6,4 13,3 5,6 10,0 10,0

Œrednia
Mean

11,4 7,7 24,9 9,8 26,7 10,5 22,1 10,1 19,7 8,0 9,8 9,1

*wr – odmiana wra¿liwa, odp – odmiana odporna
sen – sensitive cultivar, res – resistant cultivar

Ryc. 5. Zale¿noœæ zawartoœci suchej masy w liœciach odmiany wra¿liwej (A) i odpornej (B) od uszkodzenia liœci
odmiany wra¿liwej. Przerywana linia oznacza 95% przedzia³y ufnoœci

Fig. 5. Correlation between dry mass content sensitive (A) and resistant (B) leaves and leaf injury degree of sensitive
cultivar. Dashed line represent 95% confidence curves

BA



Zawartoœæ chlorofilu a w œwie¿ej masie liœci odmiany wra¿liwej w ca³ym okresie badañ zawiera³a siê
w przedziale 0,02–0,35 mg · g-1 œ.m., a u odmiany odpornej 0,01–0,33 mg · g-1 œ.m. W przypadku roœlin
kontrolnych odmiany wra¿liwej wartoœæ badanego parametru mieœci³a siê w przedziale 0,06–0,25 mg · g-1

œ.m. oraz 0,04–0,2 mg · g-1 œ.m. u odmiany odpornej (tab. 4).
Badanie zale¿noœci zawartoœci chlorofilu a w œwie¿ej masie liœci i uszkodzenia liœci odmiany wra¿liwej

wykaza³o, ¿e dla obu odmian wspó³czynnik korelacji by³ ujemny i istotny statystycznie na poziomie p=0,05.
Wy¿szy wspó³czynnik korelacji zaobserwowano dla odmiany wra¿liwej (ryc. 6).
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Tabela 4. Œrednia zawartoœæ chlorofilu a w œwie¿ej masie liœci tytoniu [mg · g-1 œ.m.]
Table 4. Mean values of chlorophyll a content in fresh weight of tobacco leaves [mg·g-1 f.w.]

Seria
ekspozycyjna
Exposure series

Stanowiska ekspozycyjne
Exposure sites

1 2 3 4 5
Kontrola
Control

wr* odp wr odp wr odp wr odp wr odp wr odp

29.05–11.06 0,22 0,25 0,22 0,28 0,16 0,24 0,22 0,21 0,21 0,25 0,09 0,09

12.06–25.06 0,25 0,24 0,11 0,13 0,08 0,11 0,10 0,11 0,13 0,13 0,13 0,11

26.06–09.07 0,18 0,04 0,06 0,03 0,02 0,09 0,02 0,08 0,11 0,08 0,12 0,03

10.07–23.07 0,07 0,14 0,02 0,04 0,02 0,07 0,02 0,05 0,16 0,08 0,11 0,04

24.07–06.08 0,12 0,06 0,04 0,01 0,10 0,02 0,12 0,12 0,04 0,07 0,17 0,09

07.08–20.08 0,26 0,18 0,07 0,11 0,04 0,11 0,09 0,08 0,16 0,08 0,06 0,05

21.08–03.09 0,31 0,25 0,26 0,26 0,24 0,22 0,18 0,27 0,35 0,33 0,25 0,20

Œrednia
Mean

0,20 0,17 0,11 0,12 0,09 0,12 0,11 0,13 0,17 0,15 0,13 0,09

*wr – odmiana wra¿liwa, odp – odmiana odporna
sen – sensitive cultivar, res – resistant cultivar

Ryc. 6. Zale¿noœæ zawartoœci chlorofilu a w œwie¿ej masie liœci odmiany wra¿liwej (A) i odpornej (B) od uszkodzenia
liœcia odmiany wra¿liwej. Przerywana linia oznacza 95% przedzia³ ufnoœci

Fig. 6. Correlation between chlorophyll a content in fresh weight of sensitive (A) and resistant (B) tobacco leaves and
leaf injury degree of sensitive cultivar. Dashed line represent 95% confidence curves
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Œrednie wartoœci stabilnoœci b³on cytoplazmatycznych zawiera³y siê w przedziale 0,4–57,5 dla odmiany
wra¿liwej oraz 0,5–41,5 dla odmiany odpornej (tab. 5).

Porównuj¹c wartoœci stabilnoœci b³on cytoplazmatycznych, zaobserwowano, i¿ odmiana wra¿liwa
tytoniu charakteryzowa³a siê wiêkszym stopniem uszkodzenia (ryc. 7).
Przeprowadzona analiza zale¿noœci widocznych uszkodzeñ liœci odmiany wra¿liwej i stopnia

uszkodzenia b³on cytoplazmatycznych dla obu odmian wykaza³a, ¿e wspó³czynnik korelacji dla odmiany
odpornej jest wartoœci¹ dodatni¹ i istotn¹
statystycznie na poziomie 0,05. W przypadku
odmiany wra¿liwej stwierdzono, i¿ zale¿noœæ
miêdzy badanymi parametrami by³a równie¿
dodatnia, ale nieistotna statystycznie.
Zaobserwowano wy¿szy wspó³czynnik korelacji
pomiêdzy badanymi parametrami dla zale¿noœci
stopnia uszkodzenia b³on cytoplazmatycznych w
liœciach odmiany wra¿liwej (ryc. 8). Podobne
rezultaty uzyskano w latach wczeœniejszych.
Stwierdzono wtedy, ¿e ozon jest czynnikiem
znacz¹co wp³ywaj¹cym na przepuszczalnoœæ
b³on cytoplazmatycznych dla jonów (Zbierska,
Borowiak 2004). Na tej podstawie mo¿na zatem
przyj¹æ, ¿e badanie stopnia uszkodzenia b³ony
cytoplazmatycznej u³atwia rozpoznanie reakcji
roœlin na stres oksydacyjny wywo³any przez ozon.
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Tabela 5. Œrednie uszkodzenie b³on cytoplazmatycznych [%]
Table 5. Mean values of cell membrane stability [%]

Seria ekspozycyjna
Exposure series

Stanowisko ekspozycyjne
Exposure sites

1 2 3 4 5

wr* odp wr odp wr odp wr odp wr odp

29.05–11.06 0,4 0,6 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9 0,7 0,9 0,5

12.06–25.06 7,8 0,7 5,9 17,5 18,9 8,0 13,4 3,8 5,4 1,2

26.06–09.07 15,8 8,6 26,4 41,5 44,1 25,7 22,1 16,5 13,3 3,5

10.07–23.07 1,5 1,1 2,4 21,2 20,1 1,0 34,1 20,9 1,3 1,1

24.07–06.08 19,9 13,1 45,3 27,4 46,0 17,1 25,1 6,6 28,9 7,7

07.08–20.08 20,7 10,7 26,2 22,9 57,5 19,0 24,1 19,2 22,2 23,1

21.08–03.09 11,3 10,6 7,4 9,1 13,5 9,5 16,4 8,8 25,6 10,8

Œrednia
Mean

11,0 6,5 16,4 20,1 28,7 11,6 19,4 10,9 14,0 6,9

*wr – odmiana wra¿liwa, odp – odmiana odporna
sen – sensitive cultivar, res – resistant cultivar

Ryc. 7. Œrednie brzegowe uszkodzeñ b³on
cytoplazmatycznych obu odmian tytoniu [%]

Fig. 7. Marginal means of cell membrane injuries of
sensitive and resistant tobacco cultivar [%]



Wnioski

1. Tytoñ szlachetny jest dobrym bioindykatorem dla ozonu troposferycznego na terenie Wielkopolski.
2. Najwiêksze uszkodzenia wyst¹pi³y w okresie od 26 czerwca do 23 lipca, natomiast najmniejsze pod

koniec sezonu badawczego, to jest na prze³omie sierpnia i wrzeœnia.
3. Du¿e uszkodzenia liœci spowodowane przez ozon wyst¹pi³y na stanowiskach pozamiejskich

zlokalizowanych w Tarnowie Podgórnym i Zaniemyœlu oraz na osiedlu Polanka i w Ogrodzie Botanicznym.
Najmniejszy stopieñ uszkodzenia zanotowano w centrum miasta, na stanowisku zlokalizowanym przy
rondzie Kaponiera.
4. Badania zawartoœci suchej masy w liœciach wykaza³y, ¿e wiêksza wartoœæ tego parametru

wystêpowa³a u odmiany wra¿liwej, a zale¿noœæ pomiêdzy zawartoœci¹ suchej masy i stopniem
uszkodzenia liœci dla obu odmian by³a dodatnia i istotna statystycznie.
5. Przeprowadzone analizy zawartoœci chlorofilu a w œwie¿ej masie liœci wykaza³y wiêksze wartoœci

badanych parametrów u odmian wra¿liwych. Zale¿noœci zawartoœci chlorofilu a od stopnia uszkodzenia
liœci odmiany wra¿liwej by³y ujemne i istotne statystycznie. Potwierdzi³o to znaczenie tego parametru jako
fizjologicznego wskaŸnika wp³ywu ozonu na roœliny.
6. Badania stabilnoœci b³on cytoplazmatycznych wykaza³y wiêkszy stopieñ uszkodzenia w liœciach

odmiany wra¿liwej. Stwierdzono, ¿e zale¿noœæ stopnia uszkodzenia b³on cytoplazmatycznych u obu
odmian od uszkodzenia liœci odmiany wra¿liwej by³a dodatnio skorelowana. WskaŸnik ten mo¿e byæ
równie¿ biomarkerem stresu wywo³anego przez ozon.

Podziêkowania

Podziêkowania dla mgr in¿. Barbary Andrzejewskiej za pomoc wwykonywaniu analiz laboratoryjnych.
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Ryc. 8. Stopieñ uszkodzenia b³on cytoplazmatycznych odmiany wra¿liwej (A) i odpornej (B) w zale¿noœci od
uszkodzenia liœci Bel W3. Przerywana linia oznacza 95% przedzia³ ufnoœci

Fig. 8. Correlation between degree of cell membrane injury of sensitive (A) and resistant (B) tobacco cultivar and leaf
injury degree of Bel W3. Dashed line represent 95% confidence curves

BA
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