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s t r e s z c z e n i e

celem badań jest ocena zmienności aparatu fotosyntetyzującego i zawartości metali ciężkich w zależno ści 
od zróżnicowania florystycznego i struktury pasów zieleni przy głównych ciągach komunikacyjnych o różnej 
intensywności transportu kołowego. badania wykazały, że w planowaniu terenów zieleni przy ciągach 
komunikacyjnych główny ich składnik powinny stanowić gatunki drzew liściastych, które pełnią istotną rolę 
bariery biologicznej przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń powietrza atmosferycz nego. nie bez 
znaczenia jest też odpowiednia struktura pionowa pasów zieleni ze względu na sezonową zmienność pór roku 
i zagęszczenie osobników na jednostkę powierzchni.
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a b s t r a c t

aim of this study is to assess the variability of the photosynthesis apparatus and heavy metal content according 
to the floristic diversity and structure of green belts along major traffic routes of varying intensity of road transport. 
the studies have shown that in the planning of green areas with their main traffic routes should be a component 
species of deciduous trees, which play an important role in the biological barrier against the spread of air 
pollution. there is significant vertical structure of the corresponding green belts due to the seasonal variation of 
the seasons and the density of individuals per unit area.
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1. Wstęp

w dobie XXi wieku istotnym problemem jest 
poszukiwanie rozwiązań dotyczących zmniejszenia 
zagrożeń wynikających z dynamicznego rozwoju 
transportu, w tym również ograniczenia rozprzestrze-
niania się zanieczyszczeń powietrza wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych o natężonym ruchu transportu 
kołowego [4, 7]. Jednym z nich może być odpo-
wiednie planowanie przestrzenne i zagospodaro-
wanie terenów zieleni w obszarach zagrożeń przez 
kształtowanie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż dróg 
krajowych i autostrad. na terenach otwartych za-
nieczyszczenia powietrza w postaci pyłów i gazów 
rozprzestrzeniają się na znaczne odległości od 
drogi, a tereny przyległe do dróg są ich biernym 
magazynem. w odmienny sposób zjawisko to prze-
biega na obszarach zadrzewionych, gdzie drzewa 
pełnią rolę biologicznego filtra, ograniczając roz-
przestrzenianie się emitowanych zanieczyszczeń 
do powietrza [3, 10, 14]. Jest to ważne zagadnienie 
w aspekcie ochrony środowiska i zasobów przyrody 
oraz ochrony powierzchni ziemi i gleb [siwa 2001; 
Poskrobko i in. 2007].  

w wyniku procesu spalania zachodzącym 
w silnikach pojazdów mechanicznych następuje 
emisja do środowiska wielu substancji chemicz-
nych, takich jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, 
tlenki azotu, sadze i metale ciężkie (Gus 2009). 
aparat fotosyntetyzujący roślin jest to część fito-
cenozy, populacji, rośliny czy komórki roślinnej, 
która asymiluje dwutlenek węgla w procesie fo-
tosyntezy [2]. Przez ocenę wielkości aparatu 
fotosyntetyzującego, czyli ocenę wielkości zielonej 
tkanki fotosyntetyzującej wyrażonej, np. stanem  
biomasy lub zawartością chlorofilu (barwników 
fotosyntetycznych), możemy wykazać, na ile 
określone gatunki mogą pełnić rolę bariery bio-
logicznej w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego. zawartość metali 
ciężkich można również traktować jako wskaźnik 
uciążliwości transportu drogowego dla środowiska 
przyrodniczego. wśród nich, na uwagę zasługują 
związki ołowiu (toksyczny czterochlorek ołowiu), 
a także cynk, kadm, chrom, które dostają się do 
środowiska w efekcie ścierania opon i innych 
części pojazdów [1, 12]. najbardziej narażone na 
skażenia komunikacyjne są tereny sąsiadujące 
z ruchliwymi szlakami komunikacyjnymi, w tym tere-
ny zurbanizowane, gęsto zaludnione, gdzie zabu-
dowa ogranicza naturalną wymianę powietrza [11]. 

celem badań jest ocena zmienności aparatu 
fotosyntetyzującego roślin i zawartości w nich me-
tali ciężkich w zależności od zróżnicowania florysty-
cznego i struktury pasów zieleni znajdujących się 
przy głównych ciągach komunikacyjnych, o różnej 
intensywności transportu kołowego. Poprzez plano-
wanie i urządzanie terenów zieleni w obszarach 
zagrożeń możemy świadomie przeciwdziałać roz-
przestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza. 

2. Teren badań

badania zmienności stanu biomasy zielonej 
i stężenia chlorofilu roślin oraz zawartości w nich 
metali ciężkich prowadzono w 2009 roku, na 6 
wyznaczonych transektach (3 leśnych i 3 otwartych 
– bez pasów zieleni) przy głównych ciągach komu-
nikacyjnych na drodze krajowej nr 8 białystok– 
–warszawa koło Pajewa i białystok–suwałki 
w miejscowości Przewalanka. Jako wzorzec kon-
trolny wybrano transekt leśny i otwarty oddalony 
od ciągu komunikacyjnego, położony w centrum 
Puszczy knyszyńskiej, w arboretum w kopnej 
Górze. ciągi komunikacyjne przy różnych transek-
tach charakteryzowały się innym natężeniem ruchu 
kołowego. badania pomiaru średniego dobowego 
ruchu, przeprowadzone na drodze krajowej nr 8, 
w 2005 roku, wykazały, że na odcinku choroszcz– 
–białystok występuje największe natężenie ruchu – 
18 033 pojazdów na dobę, spowodowane głównie 
ruchem transportu kołowego z kierunku warszawy. 
Mniejsze natężenie ruchu występuje na drodze 
w kierunku suwałk, na trasie rybniki–korycin – 
6440 pojazdów na dobę [18].

3. Metodyka badań

badania prowadzono metodami terenowymi, 
laboratoryjnymi i statystycznymi. w terenie, przy 
szlakach komunikacyjnych wyznaczono 6 transek-
tów badawczych o długości 25 m i szerokości 1 m. 
na każdym transekcie, na poletkach badawczych 
o wielkości 1 m2, zlokalizowanych w odległości 
4–5 m, 14–15 m, 24–25 m od drogi, zebrano materiał 
roślinny i opad organiczny z uwzględnieniem składu 
gatunkowego do oznaczenia biomasy zielonej, 
opadu i zawartości chlorofilu. skład gatunkowy 
i strukturę pasów zieleni scharakteryzowano 
wykonując zdjęcia fitosocjologiczne na powierz- 
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chni 100 m2 (4 m × 25 m) metodą Brauna-Blanqueta 
z wykorzystaniem 6 stopniowej skali ilościowości. 
W laborato rium materiał roślinny i opad organi- 
czny suszono do stałej masy w temperaturze 85°C 
przez 48 h i następnie ważono. W ten sposób 
oznaczono biomasę roślin z uwzględnieniem składu 
gatunkowego, całkowitą masę opadu i poszczegól-
nych frakcji. Stężenie całkowite chlorofilu oraz chlo-
rofili a i b dla poszczególnych gatunków oznacz-
ono wykorzystując standardowe metody z fizjo-
logii roślin [5]. Mineralizację materiału roślinnego 
przeprowa dzono za pomocą mieszaniny kwasu 
azotowego i nadchlorowego (Ostrowska i in. 1991), 
a zawartość badanych metali ciężkich (żelazo (Fe), 
ołów (Pb), kadm (Cd), kobalt (Co), nikiel (Ni), chrom 
(Cr)) w uzyskanych próbach określono metodą ato-
mowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). Wyniki 
badań przedstawiono graficznie oraz opracowano 
statystycz nie za pomocą programu Statistica ver. 
9.0, analizą Wilcoxona.

4. Wyniki i Dyskusja

Badania zmienności aparatu fotosyntety-
zującego roślin wykazały, że na pasach z roślin-
nością leśną wartości stężenia całkowitego chlo-
rofilu (a+b) (61,02–90,35 mg/g św. masy) oraz 
chlorofilu a (37,15–53,64 mg/g św. masy) i chloro-
filu b (23,87–38,36 mg/g św. masy) są 2–3-krotnie 
większe niż na transektach otwartych bez pasów 
zadrzewień (odpowiednio chlorofilu (a+b) 27,33– 

–38,25, chlorofilu a 18,94–24,9, chlorofilu b 8,39– 
–13,36 mg/g św. masy) (il. 1). Wśród transektów 
leśnych i otwartych największą wartość stężenia 
całkowitego chlorofilu na pasach zieleni określono 
w biomasie roślin na powierzchniach kontrolnych 
w Arboretum w Kopnej Górze, w oddaleniu od ciągu 
komunikacyjnego. Za wyjątkiem powierzchni kon-
trolnych, na transektach leśnych i otwartych wraz 
z rosnącą odległością od ciągu komunikacyjnego 
(4–5 m, 14–15 m, 24–25 m) wartość stężenia 
całkowitego chlorofilu (a+b) w biomasie roślin 
maleje (il. 2). Wraz z rosnącą odległością od ciągu 
komunikacyjnego na transektach leśnych mniej-

Il. 1. Zmienność wartości stężenia całkowitego chlorofilu (a+b) na 
pasach zieleni z roślinnością leśną i na transektach otwartych 
bez pasów zadrzewień

Ill. 1. Variability in the concentration of total chlorophyll (a+b) green 
belts of forest vegetation and at open transects without trees

Il. 2. Zmienność wartości stężenia całkowitego chlorofilu (a+b) na transektach leśnych i otwartych w różnej odległości (4–5 m, 14–15 m, 
24–25 m) od ciągu komunikacyjnego

Ill. 2. Variation of the concentration of total chlorophyll (a+b) at the forest transects and open at different distances (4–5 m, 14–15 m, 
24–25 m) from the communication paths
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sza ilość promieniowania słonecznego dociera do 
drzew i dna lasu, gdyż zwiększa się zwarcie koron 
drzew i ocienienie niższych warstw w zbio-rowisku. 
światło jest jednym z najważniejszych czynników 
zewnętrznych, od których zależy proces fotosyn-
tezy i asymilacja dwutlenku węgla kosztem energii 
światła widzialnego [6, 8, 9, 13, 15].

istotne znaczenie na zmienność aparatu 
fotosyntetyzującego roślin ma skład gatunkowy 
drzewostanów i struktura warstwowa pasów zie-
leni na różnych odległościach od ciągu komunika-
cyjnego. stwierdzono, że większe wartości stężenia 
całkowitego chlorofilu (a+b) występują w bioma-
sie gatunków drzew liściastych (3,57–14,62 mg/g  
św. masy) i biomasie roślin zielnych (3,1–14,2 mg/g 
św. masy) niż w biomasie gatunków drzew iglastych 
(0,59–2,89 mg/ g św. masy) i mchów (0,18–5,35 
mg/g św. masy). 

w badaniach określono, że zawartość żelaza 
(fe) w opadzie organicznym jest bardzo wysoka 
(180,8–755,6 ppm) i zmniejsza się w miarę odd-
alania od krawędzi drogi. zależność ta występuje 
na wszystkich badanych transektach (il. 3). stwier- 
dzono także, że zawartość ołowiu (Pb) w opadzie or-
ganicznym na transekcie leśnym w Pajewie (21,48– 
–51,98 ppm) przy drodze krajowej nr 8 z białegostoku 
do warszawy, o największym natężeniu ruchu, jest 
prawie dwukrotnie większa niż na innych transek-
tach (15,53–26,72 ppm) (il. 3). kadm (cd) i nikiel 
(ni) występuje natomiast w bardzo małych ilościach 
i nie stwierdzono zmian zawartości w opadzie or-
ganicznym tych pierwiastków w miarę oddalania się 
od ciągu komunikacyjnego.

il. 3. zawartość metali ciężkich (ppm) w opadzie organicznym 
na transektach leśnych w arboretum (a), Pajewie (b), 
Przewalance (c)

ill. 3. the content of heavy metals (ppm) in organic precipitation 
on forest transects in the arboretum (a), Pajewie (b), 
Przewalance (c)

zawartość żelaza (fe) w biomasie roślin na 
transektach leśnych kształtuje od 8,85 ppm do 
177,3 ppm i nie wykazuje tendencji do zmniejsza-
nia się w miarę oddalania się od krawędzi drogi 
(il. 4). zawartość ołowiu (Pb) w biomasie roślin jest 
większa na transekcie leśnym w Pajewie (15,675– 
–30,825 ppm) niż na innych transektach (14,9–26,95 
ppm) (il. 4). w biomasie roślin występuje niewielka 
zawartość kadmu (cd) (do 8,475 ppm) i niklu (ni) 
(do 6,025ppm), a nie stwierdzono w nich zawartości 
kobaltu (co) i chromu (cr).

na transektach otwartych bez zadrzewień nie 
stwierdzono zależności pomiędzy zawartością 
żelaza (fe), ołowiu (Pb), kadmu (cd) i niklu (ni) 

il. 4. zawartość metali ciężkich (ppm) w biomasie roślin na 
transektach leśnych w arboretum (a), Pajewie (b), 
Przewalance (c)

ill. 4. the heavy metal content (ppm) in the plant biomass on the 
forest transects in arboretum (a), Pajewie (b), Przewalance 
(c)

il. 5. zawartość metali ciężkich (ppm) w biomasie roślin na 
transektach otwartych w arboretum (a), Pajewie (b), 
Przewalance (c)

ill. 5. the heavy metal content (ppm) in the plant biomass  
on the open transects in arboretum (a), Pajewie (b), 
Przewalance (c)
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w biomasie roślin, a zwiększającą się odległością 
od ciągu komunikacyjnego (il. 5). wynika to za-
pewne z innego charakteru rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń powietrza na terenach otwartych 
(kierunki wiatrów, zawirowania powietrza) oraz 
odmiennego składu gatunkowego zbiorowisk 
roślinnych i sposobów ich użytkowania. w materiale 
roślinnym nie stwierdzono występowania kobaltu 
(co) i chromu (cr) (il. 5).

il. 6. różnice istotne statystycznie w zawartości żelaza (fe) i niklu (ni) w biomasie roślin (a) i w opadzie organicznym (b)

ill. 6. statistically significant differences in the content of iron (fe) and nickel (ni) in plant biomass (a) and the organic precipitation (b)

w opracowaniu statystycznym wyników badań 
metodą wilcoxona stwierdzono, że zawartości żelaza 
(fe) i niklu (ni) w biomasie roślin (a) na transektach 
leśnych wykazują istotnie statystycznie różnice do 
zawartości tych pierwiastków w opadzie organicz-
nym (b) (il. 6). w przypadku zawartości innych 
pierwiastków (ołowiu (Pb), kobaltu (co), kadmu (cd) 
i chromu (cr)) w biomasie roślin i opadzie organiczny 
nie wykazano różnicy istotnej statystycznie. 

il. 7. Planowanie terenów zieleni w obszarach zagrożeń na żyznych (a) i ubogich siedliskach (b)

ill. 7. Planning green spaces in the fertile areas of risk (s) and poor habitats (b)

a)

b)

a ab b

fe ni

warstwa drzew a1 – Quercus robur

warstwa drzew a2 – Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Tilia cordata, Picea abies, Acer campestre, Acer platanoides

warstwa krzewów b – Padus avium, Corylus avellana, 
Rhamnus catharticus, Lonicera xylosteum

warstwa zielna c – Arrhenatherum elatius, Hepatica 
nobilis, Carex digitata, Melica nutans

warstwa drzew a1 – Pinus sylvestris

warstwa drzew a2 – Picea abies, Larix decidua, Populus 
tremula, Betula pendula

warstwa krzewów b – Frangula alnus, Sorbus aucuparia

warstwa zielna c – Calamagrostis arundinacea, 
Calamagrostis epigejos, Oxalis acetosella, Vaccinium 
myrtillus, Rubus saxatilis, Rubus ideaus, Fragaria vesca
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badania aparatu fotosyntetyzującego i metali 
ciężkich pozwoliły na opracowanie koncepcji składu ga-
tunkowego roślinności wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
(il. 7). Przy planowaniu terenów zieleni w obszarach 
zagrożeń uwzględniono różne typy siedlisk – żyznych 
– eutroficznych i mezotroficznych, lasu świeżego i lasu 
mieszanego świeżego (il. 7a) oraz ubogich – oligo-
troficznych i mezotroficznych, boru świeżego i boru 
mieszanego świeżego (il. 7b). w planowaniu przyjęto 
naturalny typ odnowienia drzewostanu, zgodny z po-
tencjalnym typem siedliska i składem gatunkowym 
poszczególnych warstw zbiorowiska roślinnego. nie 
brano w nim pod uwagę wprowadzenia gatunków ob-
cych geograficznie (Acer negundo, Quercus rubra,  
Robinia pseudoacacia). nawet jeżeli są one odpor-
niejsze na zanieczyszczenia, to są to jednak gatunki 
inwazyjne, które wypierają rodzimą florę, tworząc nowe 
wtórne typy zbiorowisk o zmienionym składzie ga-
tunkowym. Dobór gatunków rodzimego pochodzenia 
w planowaniu terenów zieleni w obszarach zagrożeń 
pozwoli na spontaniczną wymianę pokoleń osobników 
w drzewostanie bez udziału człowieka. 

5. Wnioski 

w planowaniu terenów zieleni przy ciągach 
komunikacyjnych o natężonym ruchu transportu 
kołowego główny ich składnik powinny stanowić 
gatunki drzew liściastych, które pełnią istotną rolę 
bariery biologicznej przed rozprzestrzenianiem się 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. liście 
drzew mają większą powierzchnię asymilacyjną niż 
igły drzew iglastych i tym samym asymilują większą 
ilość dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy. są 
one również bardziej odporne na emisję gazów ze 
spalin samochodowych niż gatunki drzew iglastych. 
w planowaniu terenów zieleni w obszarach zagrożeń 
w domieszce można uwzględnić też gatunki drzew 
iglastych, które pełnią ważną rolę w absorpcji metali 
ciężkich w okresie zimowym. na skuteczność terenów 
zieleni jako barier biologicznych przed zanieczysz-
czeniami powietrza duży wpływ ma również odpo-
wiednia budowa warstwowa roślinności ze względu 
na sezonową zmienność pór roku i zagęszczenie  
osobników na jednostkę powierzchni.
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