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Abstract: The scope of this study was to investigate the accumulation of some elements (especially heavy metals) in
Kabacki Forest – natural reserve in Warsaw. Kabacki Forest is situated in the south part of Warsaw, surrounded by
buildings area. Different kind of method were used. Accumulation of elements (Pb, Cd, Cu, Zn, Ca, Mg, Na, K) in
selected bioindicators such as: moss Sphagnum fuscum, lichenHypogymnia physodes, Pinus sylvestris bark, rings of
Pinus sylvestris have been evaluated. Samples of soil were taken to determinate the concentration of N, P, K, Na, Ca,
Mg, Sorg, Zn, Pb, Cu, Cd and pH.
Results in this paper show that accumulation of elements descend from human pressure is very strong especially in
the north, west and south-west part of Kabacki Forest, near borders with buildings area.
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Wstêp

Na terenie Warszawy znajduje siê 12 rezerwatów przyrody. Najwiêkszym z nich jest Las Kabacki im.
Stefana Starzyñskiego. Siedem dostêpnych jest dla ruchu turystycznego, który odbywa siê (w za³o¿eniu)
po wyznaczonych drogach i szlakach. S¹ to rezerwaty: Las Kabacki im. Stefana Starzyñskiego, Las
Bielañski, Jeziorko Czerniakowskie, Morysin, Skarpa Ursynowska, Olszynka Grochowska i Kawêczyn.
Rezerwat przyrody Las im. Jana III Sobieskiego na pewnym obszarze jest udostêpniony do zwiedzania.
Pozosta³e mo¿na podziwiaæ jedynie spoza ich granic.
Po³o¿enie na terenie aglomeracji miejskiej sprawia, ¿e rezerwaty s¹ szczególnie nara¿one na ró¿ne

formy antropopresji. Las Kabacki im. Stefana Starzyñskiego na skutek intensywnego rozwoju zabudowy
mieszkaniowej w jego s¹siedztwie, postêpuj¹cej od 1995 r., jest jednym z bardziej zagro¿onych.
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Obiekt badañ

Las Kabacki im. Stefana Starzyñskiego po³o¿ony jest w po³udniowej czêœci Warszawy, w dzielnicy
Ursynów (ryc. 1).
Ze wzglêdu na swoje wartoœci przyrodniczo-krajobrazowe teren ten uzyska³ ochronê prawn¹

(zarz¹dzenie Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego z dn. 11 sierpnia 1980 r.). Ochron¹ rezerwatow¹
objêto fragment Skarpy Warszawskiej wraz z leœnym zespo³em gr¹dowym o powierzchni 902,68 ha, który
jest pozosta³oœci¹ po Puszczy Mazowieckiej. Od roku 1938 obszar ten by³ wy³¹czony z tradycyjnej uprawy
leœnej. Obecnie Las Kabacki jest jedynym lasem mieszanym o cechach gr¹du lipowo-grabowego
i d¹browy œwietlistej (Chojnicki 1991), po³o¿onym tak blisko zabudowy mieszkaniowej. Najcenniejszym
elementem jest starodrzew sosnowy z domieszk¹ modrzewia i sosnowo-dêbowy w wieku do 130 lat (ryc.

2), porastaj¹cy gleby p³owe w³aœciwe i brunatne
wy³ugowane, sporadycznie, w obrêbie
najubo¿szych siedlisk, gleby bielicowe (ryc. 3).
W s¹siedztwie Lasu Kabackiego le¿¹ osiedla

Natolin-Wy¿yny i Kabaty licz¹ce kilkadziesi¹t
tysiêcy mieszkañców, traktuj¹cych rezerwat jako
teren rekreacyjno-spacerowy. W s¹siedztwie
rezerwatu znajduje siê 35 obiektów uznanych za
Ÿród³a emisji zanieczyszczeñ o charakterze
lokalnym. Ich szkodliwoœæ nie przekracza
dopuszczalnych norm. ¯aden z obiektów nie
znalaz³ siê na liœcie zak³adów najbardziej
uci¹¿liwych w skali województwa. Znacznie
wiêksze zagro¿enie zwi¹zane jest
z funkcjonowaniem: Elektrociep³owni Siekierki
S.A., Źróde³ Energetycznych K.P. Gospodarstwa
Ogrodniczego „Mysiad³o” i kompleksu
przemys³owego w Piasecznie. Stê¿enia
œrednioroczne SO2, NOx, CO i py³u zawieszonego
nie przekraczaj¹ dopuszczalnych wartoœci.
Tylko w po³udniowo-zachodniej, najbardziej
zanieczyszczonej czêœci rezerwatu sporadycznie
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Ryc. 1. Po³o¿enie Lasu Kabackiego na tle terenów zieleni
Warszawy

Fig. 1. Location of the Kabacki Forest against a
background of the greenery areas in Warsaw

Ryc. 2. Struktura siedliskowa i gatunkowa Lasu Kabackiego
Fig. 2. Structure of habitats and species in the Kabacki Forest



dochodzi do przekroczeñ okreœlonych norm¹ stê¿eñ chwilowych SO2 dla obszarów specjalnie
chronionych.
Na terenie Lasu Kabackiego wystêpuj¹ 623 gatunki roœlin naczyniowych, co stanowi 44% ogó³u

gatunków notowanych w granicach Warszawy. G³ównymi gatunkami lasotwórczymi s¹: sosna pospolita
Pinus sylvestris, d¹b szypu³kowy Quercus robur, brzoza brodawkowata Betula pendula i grab pospolity
Carpinus betulus (Operat florystyczno-siedliskowy 1987). Du¿e obszary porasta starodrzew
120–160-letni. Kilkanaœcie drzew zosta³o uznanych za pomniki przyrody. Rezerwat objêty jest ochron¹
czynn¹. Obecnie prowadzona jest przebudowa czêœci drzewostanów z obumieraj¹c¹ sosn¹ i brzoz¹
brodawkowat¹. Za najwa¿niejsz¹ formê degradacji roœlinnoœci na terenie rezerwatu uznano: nadmierne
wystêpowanie sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, zajmuj¹cej zbyt ¿yzne dla siebie siedliska
i doprowadzaj¹cej do ich borowacenia (pinetyzacji), a tak¿e zadarnienie dotycz¹ce g³ównie masowego
wystêpowania je¿yny, traw oraz (w mniejszym stopniu) niecierpka drobnokwiatowego Impatiens
parviflora, przytuli czepnej Galium aparine, rdestu zaroœlowego Fallopia dumetorum. Porównawcze
badania fitosocjologiczne przeprowadzone w roku 1976 i 2006 na tych samych stanowiskach wskazuj¹ na
powoln¹ regeneracjê spinetyzowanych gr¹dów. Liczba gatunków zwi¹zanych z lasami liœciastymi
Querco-Fagetea istotnie wzros³a. Zró¿nicowanie florystyczne ma wysok¹ korelacjê z zasobnoœci¹
siedliska i jego zmniejszaj¹c¹ siê kwasowoœci¹ (Sikorski, Wierzba, Wysocki 2006). Pozosta³e formy
degradacji dotycz¹ wprowadzenia gatunków obcych, utrzymywania drzewostanów jednopiêtrowych
w starszym wieku (zamiast tworzenia w nich struktury wielopiêtrowej), dopuszczenia miejscami do
nadmiernego rozwoju grabu w dolnym piêtrze. U¿ytkowanie rekreacyjne lasu powoduje wydeptywanie,
miejscowe grabienie i niszczenie œció³ki przez rowerzystów.
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Ryc. 3. Wybrane profile gleb wystêpuj¹cych na obszarze Lasu Kabackiego
Fig. 3. Selected profiles of soils in the Kabacki Forest



Cel i metody badañ

Celem badañ prowadzonych w latach 2001–2007 w ramach badañ w³asnych autorów i zajêæ
dydaktycznych z monitoringu i bioindykacji prowadzonych w Zak³adzie Geoekologii Wydzia³u Geografii
i Studiów Regionalnych UW (D¹browski 2004, Rogowska 2003) by³o wykazanie antropopresji na Las
Kabacki zwi¹zanej z istnieniem i funkcjonowaniem wy¿ej wymienionych Ÿróde³ antropogenicznych
(Elektrociep³owni Siekierki S.A., Źróde³ Energetycznych K.P. Gospodarstwa Ogrodniczego „Mysiad³o”
i kompleksu przemys³owego w Piasecznie). Specyfika ich oddzia³ywania, polegaj¹ca na emisji
zanieczyszczeñ gazowych (SO2, NOx, CO) i py³owych (zawieraj¹cych m.in. metale ciê¿kie) mo¿e
powodowaæ wzmo¿on¹ kumulacjê tych substancji w materiale roœlinnym i pokrywie glebowej,
przyczyniaj¹c¹ siê do wyst¹pienia ewentualnych objawów degradacji tych komponentów œrodowiska. Do
identyfikacji poziomu antropopresji zastosowano biotesty i badania substratu glebowego. W niniejszym
artykule zosta³y przedstawione wybrane wyniki prac prowadzonych w 2007 r., w punktach
rozmieszczonych w lesie i na terenie zabudowanym (ryc. 4).

Badania gleb przeprowadzono w 6 punktach, usytuowanych wzd³u¿ dwukilometrowego profilu A–B,
i w 8 punktach na obszarze lasu (ryc. 4). Próby pobrano z poszczególnych poziomów genetycznych gleb
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Ryc. 4. Lokalizacja punktów badawczych
Fig. 4. Data collection points



p³owych w³aœciwych i brunatnych wy³ugowanych, reprezentatywnych dla przewa¿aj¹cej powierzchni
parku. Oznaczono w nich: sk³ad mechaniczny (metod¹ sitow¹ i areometryczn¹ Casagrande’a
w modyfikacji Prószyñskiego), wêglany (% CaCO3) metod¹ objêtoœciow¹ Scheiblera, kwasowoœæ
wymienn¹metod¹ potencjometryczn¹ w zawiesinie 1 M KCl i w H2O, kwasowoœæ hydrolityczn¹ (Hh – cmol
(+) · kg-1 gleby) metod¹ Kappena, potencja³ redox – metod¹ potencjometryczn¹, pojemnoœæ sorpcyjn¹
(Th – cmol (+) · kg-1 gleby), wêgiel organiczny (Corg –%) metod¹ Tiurina, makroelementy (Ca, Mg, Na, K)
i metale ciê¿kie (Pb, Cd, Cu, Zn) metod¹ spektrometrii masowej (Metody analizy… 1991).
Biotesty, których celem by³o wykazanie ewentualnego wp³ywu zanieczyszczeñ powietrza na pokrywê

roœlinn¹ i okreœlenie jego przestrzennego rozk³adu, przeprowadzono w 6 punktach po³o¿onych wzd³u¿
profilu A–B (tych samych, w których badane by³y gleby) oraz w 25 punktach rozlokowanych równomiernie
na obszarze lasu. WskaŸnikiem stopnia zanieczyszczenia powietrza by³ poziom bioakumulacji wybranych
metali ciê¿kich (Pb, Cd, Cu, Zn) w korze i przyrostach rocznych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,
transplantatach mchu torfowca Sphagnum fuscum i transplantatach plechy pustu³ki pêcherzykowatej
Hypogymnia physodes.

Badania kory polega³y na poborze prób kory martwicowej sosny zwyczajnej Pinus sylvestris w postaci
pasków o szerokoœci 0,5 cm i d³ugoœci 3 cm na poziomie pierœnicy (130 cm). Próby pobierane by³y wzd³u¿
linii profilu A–B, od strony przypuszczalnego dop³ywu strumienia zanieczyszczeñ (szczegó³owy opis
metody Grodziñska 1983).

Badania transplantatów mchu s³u¿y³y okreœleniu dostawy do pod³o¿a zanieczyszczeñ py³owych
zawieraj¹cych metale ciê¿kie (Ocena zanieczyszczenia powietrza… 2000). Zastosowany w bioteœcie
mech torfowiec Sphagnum fuscum o wysokich zdolnoœciach poch³aniania i gromadzenia metali ciê¿kich
od wielu lat u¿ywany jest w biomonitoringu zanieczyszczeñ powietrza. Badania polega³y na ekspozycji
prób mchu o œladowej zawartoœci metali ciê¿kich, pobranych w s¹siedztwie rezerwatu Mienia. Mech
eksponowano na tacach o powierzchni 400 cm2 ustawionych na powierzchni gleby przez 8 tygodni.
W okresie ekspozycji rejestrowano parametry anemologiczne (kierunek i prêdkoœæ wiatru), wysokoœæ
opadu, wilgotnoœæ, temperaturê. Próby mchu eksponowane by³y na ca³ym obszarze lasu (szczegó³owy
opis metody Lechnio, Malinowska 2005).
Prawid³owoœci przyswajania, transportu oraz akumulacji w glebie i materiale biologicznym metali

ciê¿kich, których Ÿród³em s¹ zanieczyszczenia py³owe, mog¹ ulegaæ zmianie w warunkach
wspó³wystêpowania w powietrzu zanieczyszczeñ gazowych, wywo³uj¹cych obni¿enie kwasowoœci
opadów. Ich dostawa do pod³o¿a powoduje bowiem uaktywnienie form jonowych metali ciê¿kich
i zwiêkszenie ich ruchliwoœci w œrodowisku wodno-gruntowym (Fabiszewski 1983). Strefy, w których
istnieje potencjalne ryzyko zwiêkszenia przyswajalnoœci metali ciê¿kich w pod³o¿u, wyznaczono na
podstawie obserwacji plechy porostu. Organizmy te, niewra¿liwe na zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi,
reaguj¹ uszkodzeniem, a w konsekwencji obumieraniem plechy na obecnoœæ w powietrzu
podwy¿szonych stê¿eñ dwutlenku siarki.

Badania transplantatów porostu polega³y na ekspozycji kr¹¿ków kory o œrednicy 3 cm pokrytych
plech¹ porostu pustu³ka pêcherzykowata Hypogymnia physodes o œladowej zawartoœci metali ciê¿kich,
równie¿ pobranych w s¹siedztwie rezerwatu Mienia. P³ytki z umieszczonymi na nich 6 kr¹¿kami plechy
eksponowano na wysokoœci 2 m przez 8 tygodni. Zmiany pokrycia kr¹¿ków kory przez plechê porostu
kontrolowano raz w tygodniu. Plecha porostu eksponowana by³a na ca³ym obszarze lasu (szczegó³owy
opis metody Fabiszewski 1983).
Kompleksow¹ informacjê o sk³adzie chemicznym œrodowiska w aspekcie bie¿¹cym, ale równie¿

historycznym, przynosz¹ badania przyrostów rocznych. Obserwowane w nich poziomy stê¿eñ pierwiastków
i zwi¹zków chemicznych s¹ uzale¿nione m.in. od aktualnej, istniej¹cej w czasie formowania siê przyrostu,
dostawy atmosferycznej (suchej i mokrej) oraz ich obecnoœci w glebie w formach przyswajalnych.
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Badania przyrostów rocznych polega³y na poborze odwiertków z pnia Pinus sylvestris, po trzy z pnia,
za pomoc¹ œwidra Presslera. Wypreparowano z nich przyrosty z lat 1960–1980 i 1980–2000. Próby
pobierane by³y wzd³u¿ linii profilu A–B, od strony przypuszczalnego dop³ywu strumienia zanieczyszczeñ
(szczegó³owy opis metody Malinowska, Nowicki 1985).
Materia³ roœlinny i mineralny zosta³ rozdrobniony, zmineralizowany i poddany analizie chemicznej

obejmuj¹cej wybrane metale ciê¿kie (Pb, Cd, Cu, Zn) i makroelementy (Ca, Mg, Na, K) metod¹
spektrometrii masowej. Mineralizacjê prób gleb i materia³u roœlinnego przeprowadzono przy u¿yciu
Multiwave Digestion System firmy Anton Paar, oznaczenia metali ciê¿kich i makrosk³adników wykonano
na spektrometrze masowym Perkin Elmer 370 oraz spektrometrze ICP MS Perkin Elmer Elan 6100 DRC
w Laboratorium Geoekologicznym WGiSR UW. Wyniki analiz chemicznych poddano analizie
statystycznej testem t-Studenta na poziomie istotnoœci a=0,05.

Wyniki i dyskusja

Badane gleby zachowa³y zasadnicze cechy budowy i uk³adu poziomów w³aœciwe dla gleb leœnych,
bielicowych, rdzawych, p³owych w³aœciwych i brunatnych wy³ugowanych. Ich w³aœciwoœci
fizycznochemiczne nie wykazywa³y istotnych zmian w stosunku do warunków naturalnych (tab. 1, ryc. 5).
Poziom próchniczny zawiera³ 0,8–1,6% próchnicy i charakteryzowa³ siê zró¿nicowanym zakwaszeniem
(pHKCl 4,1–7,2), a pojemnoœæ wymienna kationów waha³a siê od 3,5 do 14,0 cmol (+) · kg-1.
Najwy¿sze stê¿enia badanych metali ciê¿kich wystêpowa³y w warstwie powierzchniowej w pó³nocnej

i po³udniowej czêœci lasu, na jego obrze¿ach, s¹siaduj¹cych z osiedlami mieszkaniowymi i trasami
dojazdowymi (tab. 1). Podwy¿szona zawartoœæ metali ciê¿kich w tych miejscach mo¿e mieæ zwi¹zek
z dobr¹ jakoœci¹ próchnicy (np. w punktach 1, 2, 6). Natomiast wnêtrze kompleksu leœnego
charakteryzowa³o siê na ogó³ równomiernym rozk³adem stê¿eñ badanych pierwiastków. Ró¿nice
w zaobserwowanych poziomach by³y jednak nieznaczne, co wskazuje na ograniczone funkcje
aerosanitarne œcian wystawowych lasu i stref ekotonowych w stosunku do zanieczyszczeñ
transportowanych w strefie przygruntowej. Odnotowane stê¿enia sytuowa³y siê w granicach stê¿eñ
naturalnych, sporadycznie lekko podwy¿szonych (Monitoring chemizmu... 2005). Wyniki analiz sk³adu
chemicznego gleb i ich w³aœciwoœci fizycznochemicznych przedstawione w tabeli 1 nie wskazuj¹
jednoznacznie na istnienie negatywnej antropopresji na œrodowisko Lasu Kabackiego.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e jeœli natê¿enie emisji zanieczyszczeñ wzrasta³oby w kolejnych latach, to

prawdopodobnie jego negatywne skutki dla siedliska zosta³yby spowolnione dziêki akumulacji
zanieczyszczeñ przez próchnicê. Badania pH próchnicy i rozk³adu b³onnika potwierdzi³y powoln¹
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Tabela 1. Wybrane w³aœciwoœci warstwy powierzchniowej gleb (0–20 cm)
Table 1. Property of soils from the level 1–20 cm

Typ gleby
pH

(w KCl)

Próchnica Vs CaCO3 Th Zn Pb Cu Cd

(%) cmol (+) · kg-1

Bielicowa 4,1–4,5 0,8–1,2 14,1–23,2 0 3,5–6,8 86–112 22–31 21–34 0,08–0,15

Rdzawa 4,5–5,1 0,9–1,3 11,9–22,6 0 3,8–5,7 72–109 26–38 18–36 0,06–0,18

P³owa 4,5–6,3 1,2–1,4 21,7–40,3 0,1–0,2 4,5–8,6 116–143 24–37 25–41 0,12–0,27

Brunatna
wy³ugowana

5,2–7,2 1,2–1,6 33,7–52,6 0,1–0,8 4,8–14.0 98–121 28–42 29–51 0,16–0,33



regeneracji spinetyzowanych gr¹dów (Jasiñska et al. 2006). Odnowienie roœlinnoœci gr¹dowej na ¿yznym
siedlisku gr¹dowym hamuje bowiem proces zakwaszania gleby kwasami fulwowymi, powstaj¹cymi na
skutek rozk³adu œció³ki drzewostanu iglastego, czemu towarzyszy wzrost stê¿enia kwasów huminowych
w próchnicy.
Podobnie badania kory martwicowej Pinus sylvestris prowadzone wzd³u¿ profilu badawczego nie

wykaza³y znacz¹cego wzrostu stê¿eñ badanych pierwiastków ani te¿ istotnych, przestrzennych zmian
w poziomie ich koncentracji (ryc. 7). Nieznacznie podwy¿szone stê¿enia obserwowane by³y na obrze¿ach
lasu. Wyrównany by³ tak¿e odczyn kory, który oscylowa³ w granicach pH 4,1–4,8. Uzyskane wyniki nie
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Ryc. 5. Wybrane w³aœciwoœci poziomu próchnicznego gleb badanych wzd³u¿ profilu A–B
Fig. 5. Some properties of humus level in soils on the transect A–B

Ryc. 6. Koncentracja kadmu i o³owiu (mg · kg-1) w poziomie próchnicznym
Fig. 6. Concentration of cadmium and lead (mg · kg-1) in humus



potwierdzaj¹ zatem, podobnie jak w przypadku analiz sk³adu chemicznego pokrywy glebowej, obserwacji
poczynionych przez autorów prowadz¹cych zbli¿one tematycznie prace (Grodziñska 1983, Migaszewski
et al. 2004, Sporek, Sporek 2007), którzy stwierdzali wyraŸn¹ kumulacjê zanieczyszczeñ w kompleksach
leœnych, g³ównie na œcianach wystawowych i w strefach ekotonowych. Natomiast wnêtrza kompleksów
charakteryzowa³y siê na ogó³ równomiernym rozk³adem zanieczyszczeñ z wyj¹tkiem luk w drzewostanie.
Przyczyn¹ zaobserwowanych ró¿nic wydaj¹ siê stosunkowo niewielkie rozmiary Lasu Kabackiego i ubogi
podszyt, wystêpuj¹cy w s¹siedztwie badanego profilu, o ograniczonej funkcji filtracyjnej w stosunku do
zanieczyszczeñ transportowanych w strefie przygruntowej.
W eksponowanych próbach Sphagnum fuscum stwierdzono po 8-tygodniowej ekspozycji kilkakrotne

podwy¿szenie stê¿eñ wszystkich badanych metali ciê¿kich w stosunku do materia³u kontrolnego (ryc. 8),
przy czym by³y one najwy¿sze w przypadku Pb (maks. 7,5-krotne), zaœ najni¿sze (maks. 4,2-krotne)
w przypadku Cd. Przestrzenny rozk³ad stê¿eñ badanych metali ciê¿kich wykazywa³ wyraŸn¹
wspó³zale¿noœæ z kierunkiem wiatrów w okresie ekspozycji i z odleg³oœci¹ punktu ekspozycji od
przypuszczalnych Ÿróde³ emisji tych pierwiastków (zabudowa mieszkaniowa, ci¹g komunikacyjny ulicy
Pu³awskiej). Obserwowany wzrost koncentracji badanychmetali ciê¿kich, ilustruj¹cy przestrzenny rozk³ad
ich dostawy na obszarze Lasu Kabackiego, najwy¿sze wartoœci osi¹ga³ w pó³nocnej i zachodniej czêœci
terenu, najni¿sze zaœ w po³udniowo-wschodniej.
Wielkoœæ przyrostu stê¿eñ badanych metali ciê¿kich w transplantatach mchu torfowca po okresie

ekspozycji (ryc. 8) nie wykazywa³a istotnej korelacji z przestrzennym rozk³adem stê¿eñ
w powierzchniowych poziomach gleb (ryc. 6). Wynika to przede wszystkim z faktu istnienia ró¿norodnych
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Fig. 7. Zawartoœæ kadmu(Cd) i o³owiu (Pb) (mg · kg-1) w korze martwicowej Pinus sylvestris
Fig. 7. Chemical properties of Pinus sylvestris bark (Pb, Cd in mg · kg-1)

Ryc. 8. Wielokrotnoœæ przyrostu stê¿eñ Cd i Pb w mchu transplantacie Sphagnum fuscum po ekspozycji
Fig. 8. Multiple increase in Cd and Pb content in Spagnum fuscum



Ÿróde³ dostawy substancji chemicznych do gleb, stosunkowo d³ugiego okresu kszta³towania ich sk³adu
chemicznego i wystêpuj¹cych w tym okresie transformacji zwi¹zanych z sorpcj¹ chemiczn¹. Tym samym
stê¿enia stwierdzane w glebie s¹ wyznacznikiem d³ugookresowych (wieloletnich) zmian w strukturze
obiegu tych pierwiastków, nie zaœ odzwierciedleniem ich dostawy chwilowej. Natomiast wyniki
przeprowadzonych biotestów ilustruj¹ w³aœnie krótkotrwa³y stan dostawy atmosferycznej, wystêpuj¹cej
w szczególnych warunkach anemologicznych, które mog¹, ale nie musz¹, byæ w pe³ni zgodne
z wartoœciami charakterystycznymi dla wielolecia.
W biotestach zosta³ wykorzystany materia³ biologiczny o wysokich mo¿liwoœciach poch³aniania

zanieczyszczeñ py³owych i gazowych (Martin, Coughtrey 1982) transportowanych w atmosferze
w warstwie przygruntowej, podczas gdy rzeczywiste pokrycie terenu charakteryzuje siê w tym wzglêdzie
znacznie zró¿nicowanymi, na ogó³ ni¿szymi od mchu zdolnoœciami. Cecha ta istotnie modyfikuje
przestrzenny rozk³ad dostawy, zarówno na terenach otwartych, jak i leœnych (Martin, Coughtrey 1982,
Lechnio, Malinowska 2005). Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e o sk³adzie chemicznym poziomu próchnicznego
gleb decyduje, oprócz dostawy atmosferycznej, przede wszystkim jakoœæ szcz¹tków organicznych
tworz¹cych œció³kê i podlegaj¹cych procesom humifikacji i mineralizacji oraz sk³ad chemiczny opadu
podokapowego i sp³ywaj¹cego po pniach. Niestety elementy te nie by³y badane, nie mo¿na wiêc
jednoznacznie przes¹dziæ, jaki wp³yw mia³y na sk³ad chemiczny poziomu próchnicznego gleb.
Stopieñ koncentracji metali ciê¿kich w poziomie próchnicznym zale¿y tak¿e od w³aœciwoœci

fizycznochemicznych gleby, a przede wszystkim pojemnoœci sorpcyjnej, typu koloidów i kwasowoœci oraz
cech geochemicznych pierwiastków. Badane metale ciê¿kie s¹ silnie wi¹zane przez kompleks sorpcyjny
(szczególnie koloidy organiczne), a dodatkowo przy obni¿onej kwasowoœci (pHKCl powy¿ej 5,5–6,0),
wystêpuj¹cej na znacznej czêœci terenu badañ, nastêpuje chemiczne wi¹zanie tych pierwiastków m.in.
w postaci wêglanów i fosforanów, co powa¿nie ogranicza ich ruchliwoœæ w œrodowisku (Kabata-Pendias
1999). Powoduje to, ¿e ich ca³kowite stê¿enia s¹ wy¿sze ni¿ na obszarach, gdzie dominuje w glebie
postaæ przyswajalna. Szczegó³owa analiza danych ze wszystkich eksperymentów wskazuje, ¿e w³aœnie
cechy fizycznochemiczne gleb, a nie aktualna, atmosferyczna dostawa maj¹ decyduj¹cy wp³yw na
zawartoœæ badanych metali ciê¿kich w poziomie próchnicznym gleb Lasu Kabackiego, czego
potwierdzeniem jest m.in. wystêpowanie istotnej statystycznie korelacji stê¿eñ z kwasowoœci¹ wymienn¹
i pojemnoœci¹ sorpcyjn¹ gleby
Zwiêkszonej ruchliwoœci i przyswajalnoœci badanych metali ciê¿kich w glebie, a co za tym idzie –

wiêkszego zasiêgu ich oddzia³ywania mo¿na siê natomiast spodziewaæ w strefach, w których zaznacza
siê wzmo¿ony wp³yw zanieczyszczeñ gazowych.
Po 8-tygodniowej ekspozycji porostu pustu³ka pêcherzykowata Hypogymnia physodes w wiêkszoœci

prób w pó³nocnej i zachodniej czêœci kompleksu leœnego stwierdzono zmianê barwy i ubytki plechy (ryc.
8), dochodz¹ce do 97% powierzchni pierwotnej (ryc. 9). Ca³kowity zanik plechy wyst¹pi³ w 2 punktach
po³o¿onych na obszarze zabudowanym i wzd³u¿ ci¹gu komunikacyjnego ulicy Pu³awskiej. Natomiast
w próbach eksponowanych w centralnej i po³udniowo-wschodniej czêœci lasu zmiany plechy wystêpowa³y
sporadycznie i obejmowa³y co najwy¿ej 20% pierwotnej powierzchni, a 3 próby nie wykazywa³y ¿adnych
zmian. Zaobserwowano te¿ istotne zmiany pH plechy porostu (3,8–7,6) (ryc. 9) i ponownie najni¿szym
odczynem (oscyluj¹cym ok. 4) charakteryzowa³y siê próby eksponowane w pó³nocnej i zachodniej czêœci
terenu, podczas gdy odczyn prób w czêœci po³udniowo-wschodniej by³ zbli¿ony do obojêtnego. Ponadto
w miejscach, gdzie ubytki plechy by³y najwiêksze, wystêpowa³a tak¿e najwy¿sza kwasowoœæ wymienna
(pHKCl) warstwy powierzchniowej gleby. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e wszêdzie tam, gdzie odnotowano
zwiêkszony wp³yw zanieczyszczeñ gazowych na plechy porostów, istnieje równie¿ ryzyko uaktywnienia
form jonowych metali ciê¿kich w glebie i w³¹czenia ich do obiegu biogeochemicznego. Ostateczne
potwierdzenie tej prawid³owoœci bêdzie jednak mo¿liwe dopiero po przeprowadzeniu analiz
przyswajalnych form tych pierwiastków.
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W przyrostach rocznych Pinus sylvestris pobranych wzd³u¿ linii profilu A–B stwierdzono wyraŸny wzrost
stê¿eñ metali ciê¿kich w latach 1980–2005 w stosunku do okresu 1960–1980, co mo¿e byæ wynikiem
wzmo¿onej antropopresji wywo³anej budow¹ osiedli i prowadz¹cych do nich tras komunikacyjnych (ryc. 10).
Wp³yw ten zaznacza siê na obszarze ca³ego lasu, tym niemniej najwy¿sze przyrosty stê¿eñ wystêpuj¹
w czêœci po³udniowej kompleksu leœnego, s¹siaduj¹cej z terenami zabudowanymi i uprawnymi. Mieszcz¹ siê
one jednak w zakresie naturalnych i lekko podwy¿szonych i nie powoduj¹ widocznych zmian w morfologii
drzewostanu. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazuj¹ na istnienie utrzymuj¹cej siê, wieloletniej
antropopresji skutkuj¹cej m.in. wzmo¿on¹ bioakumulacj¹ zanieczyszczeñ docieraj¹cych do lasu.

Wnioski

1. Przeprowadzone biotesty wykaza³y istnienie stref wzmo¿onego zanieczyszczenia terenów
po³o¿onych w pó³nocnej i zachodniej czêœci Lasu Kabackiego w pobli¿u osiedli mieszkaniowych i ci¹gu
komunikacyjnego ulicy Pu³awskiej, natomiast na pozosta³ym obszarze nie notuje siê istotnych zmian.
2. W ca³ym kompleksie leœnym zaznacza siê oddzia³ywanie zanieczyszczeñ zawieraj¹cych metale

ciê¿kie, o czym œwiadczy wyraŸny wzrost poziomu bioakumulacji tych pierwiastków w okresie ostatnich
30 lat.
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Ryc. 9. Zanik plechy i odczyn plechy porostu Hypogymnia physodes po ekspozycji
Fig. 9. Atrophy and pH of Hypogymnia physodes after exposition

Ryc. 10. Bioakumulacja Pb i Cd (mg · kg-1) w przyrostach rocznych Pinus sylvestris
Fig. 10. Bioaccumulation of cadmium and lead in Pinus sylvestris growth (Pb,Cd in mg · kg-1)



3. Zagro¿enie pó³nocnych i zachodnich obrze¿y Lasu Kabackiego zwi¹zane jest przede wszystkim
z metalami ciê¿kimi przenoszonymi w warstwie przygruntowej, których Ÿród³em jest transport
i komunikacja, w mniejszym zaœ stopniu z zanieczyszczeniami gazowymi uwalnianymi z wysokich
emitorów. Dziêki ¿yznemu siedlisku, a zw³aszcza próchnicy o relatywnie du¿ej pojemnoœci sorpcyjnej,
negatywne oddzia³ywanie tych metali na organizmy roœlinne i zwierzêce mo¿e by spowolnione.
4. Filtracyjna rola stref ekotonowych Lasu Kabackiego utrzymuje siê, chocia¿ ze wzglêdu na niewielkie

rozmiary badanej powierzchni leœnej uleg³a os³abieniu.
5. Stan œrodowiska miejskich rezerwatów przyrody wWarszawie z powodu nasilaj¹cej siê antropopresji

wymaga sta³ej kontroli i oceny. Proste metody badañ, w tym ró¿norodne biotesty, wydaj¹ siê
odpowiednimi narzêdziami przy ocenie stanu œrodowiska tych szczególnych w przestrzeni miejskiej
obszarów.
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