
Streszczenie 

Celem pracy było porównanie efektywności fitoekstrakcji lub fitostabilizacji 

pierwiastków śladowych oraz przyrostu biomasy drzew i krzewów rosnących na terenach 

pozostających pod wpływem oddziaływania grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.  

W ramach rozprawy przeprowadzono doświadczenia hydroponiczne i polowe, których celem 

była ocena istotności wzrostu 3 klonów wierzby (Salix viminalis gigantea Harms., Salix 

Estelle – Salix Inger × Sven, Salix alba 'Chermesina') w monokulturach oraz wspólnie  

z innymi wierzbami na efektywność fitoekstrakcji miedzi (Cu), ołowiu (Pb) i cynku (Zn). 

Ponadto dokonano oceny efektywności fitoekstrakcji arsenu (As), kadmu (Cd), Cu, Pb  

i Zn przez 5 gatunków drzew (grab pospolity (Carpinus betulus L.), klon zwyczajny (Acer 

platanoides L.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), 

wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)), nasadzonych na silnie zanieczyszczonym osadzie 

poflotacyjnym. Rośliny scharakteryzowano pod względem ich biomasy oraz całkowitej 

zawartości pierwiastków śladowych z uwzględnieniem ich rozmieszczenia na profilu 

pionowym dwuletnich sadzonek drzew. 

Wyniki doświadczenia hydroponicznego pozwoliły na stwierdzenie istotnego wpływu 

formy wzrostu wierzb (monokultura/układy mieszane) na ich zdolność do fitoekstrakcji Cu, 

Pb i Zn, bez względu na stężenie tych metali w pożywce. Wraz ze wzrostem stężenia metali  

w pożywce, stwierdzono ogólny spadek biomasy wierzb oraz wzrost efektywności 

fitoekstrakcji metali, wyłącznie u roślin narażonych na niższe ich stężenia. W przypadku 

wyższych stężeń metali, jedynie S. viminalis gigantea Harms. oraz S. Estelle rosnące  

w monokulturze, charakteryzowały się efektywnym pobieraniem Cu i Zn. Pomimo 

stwierdzonej akumulacji Cu, Pb i Zn przez korzenie badanych wierzb, rośliny te 

charakteryzowały się ograniczoną zdolnością do transportowania metali do organów 

nadziemnych. Badania w układzie hydroponicznym zostały poszerzone o doświadczenie 

polowe, w ramach którego stwierdzono, że zarówno sposób, jak i gęstość nasadzenia roślin  

w istotny sposób wpływają na efektywność fitoekstrakcji metali z gleby. W doświadczeniu 

tym stwierdzono, że wszystkie wierzby zdolne były do efektywnej fitoekstrakcji, jak  

i translokacji Cu oraz Zn z gleby, co wskazało na istotną rolę czynników środowiskowych  

w modulowaniu tego procesu. Ostatnim etapem badań nad wierzbami było ich nasadzenie na 

terenie zbiorników odpadów poflotacyjnych w taki sam sposób, jak w obu doświadczeniach 

wcześniejszych. Stwierdzono, że pomimo nawadniania powierzchni eksperymentalnych, zbyt 



wysoka spoistość osadu poflotacyjnego stanowiła czynnik uniemożliwiający adaptacje  

i wzrost wierzb. 

Brak przeżywalności wierzb wymusił próbę nasadzenia 5 gatunków drzew na osadzie 

poflotacyjnym w doświadczeniu donicowym. Stwierdzono, że akumulacja i translokacja As, 

Cd, Cu, Pb i Zn była zróżnicowana i zależna od gatunku drzewa. Najwyższą zawartość 

wszystkich pierwiastków łącznie, stwierdzono w całkowitej biomasie olszy czarnej  

(A. glutinosa Gaertn.). Również lipa drobnolistna (T. cordata Mill.) charakteryzowała się 

znaczącą - z praktycznego punktu widzenia - efektywnością fitoekstrakcji. Uzyskane wyniki 

badań wskazały na konieczność prowadzenia szerszych badań nad fitoekstrakcją 

pierwiastków śladowych z wykorzystaniem drzew (dendrodemediacja), która w ostatnich 

latach coraz częściej stanowi temat publikacji naukowych w liczących się czasopismach 

naukowych, tematycznie powiązanych z roślinami i zanieczyszczeniami środowiska. 

 


