
Syntetyczna charakterystyka rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kumulacja wybranych metali                 
w niektórych gatunkach roślin leczniczych Tatrzańskiego Parku Narodowego (w odniesieniu do ich 

zawartości specjacyjnych w glebie i opadów atmosferycznych)”. 
 

 

 Bardzo złożony wpływ różnych dostępnych dla rośliny związków wybranych metali obecnych 

w glebie lub opadach atmosferycznych powoduje, że problem kontaminacji roślin leczniczych z jednej 

strony jest problemem w ujęciu obszarowym, a z drugiej strony dotyczy samych właściwości 

kontaminacyjnych danego gatunku rośliny. Fakt ten sprawia, że rośliny lecznicze przy określonych 

procedurach ziołoleczniczych mogą być źródłem dodatkowych ilości biodostępnych związków metali 

dla ludzi i zwierząt.  

 Z powyższym problemem łączy się także fakt, iż różne ośrodki naukowo – badawcze 

poszukują obszarów, które mogą nosić cechy układu odniesienia. Po przeanalizowaniu 

dotychczasowej dokumentacji badań, takim obszarem odniesienia bez wątpienia może być Tatrzański 

Park Narodowy. 

 W części teoretycznej opisano następujące zagadnienia: wstęp teoretyczny, zanieczyszczenia 

środowiska przyrodniczego, rośliny lecznicze, glebę, charakterystykę i znaczenie wybranych metali 

dla roślin, charakterystykę obszaru badań, zanieczyszczenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, obieg 

związków metali w siedliskach roślin leczniczych, lokalizację miejsc poboru prób i metodykę badań, 

chemiczne formy występowania metali w glebie, współczynniki oceniające zanieczyszczenie gleb 

metalami na poszczególnych stanowiskach poboru prób oraz materiał badawczy. Dlatego też 

przedmiotem badań były popularne gatunki roślin leczniczych (pokrzywa zwyczajna, szczaw 

zwyczajny, dziurawiec pospolity, jaskier ostry, wrotycz pospolity oraz rumianek pospolity), których 

siedliska z racji usytuowania Tatrzańskiego Parku Narodowego są determinowane w przeważającej 

części charakterystyką geochemiczną podłoża.  

 W kontekście powyższych, lakonicznych uwag, przyjęto jako cel badań określenie 

charakterystyki występowania Fe, Mn, Zn, Cr, Cu, Pb, Cd, Ni i Co w poszczególnych częściach 

morfologicznych badanych roślin w nawiązaniu do specjacyjnych ich form występowania w glebie                

i opadzie atmosferycznym. Specjację badanych metali przeprowadzono metodą Rudd’a, która 

pozwoliła na określenie form bezpośrednio biodostępnych (wymienna, zaadsorbowana) oraz 

potencjalnie biodostępnych (połączenia organiczne i węglany). Dodatkowo dla pełnego obrazu 

występowania badanych pierwiastków, oznaczono ich formy siarczkowe oraz tzw. pozostałość.  

 W opadach atmosferycznych wyróżniono łatwo rozpuszczalne oraz trudno rozpuszczalne 

chemiczne formy analizowanych pierwiastków.  

 Próby gleby, emisji całkowitej i z wybranych kierunków geograficznych pobierano (za pomocą 

specjalnej konstrukcji pyłomierza kierunkowego i sekwencyjnego) w okresie 2007 - 2011 w Morskim 

Oku i Dolinie Chochołowskiej. Wybór ich determinowały odmienne warunki fizjograficzne. 

Oznaczenia zawartości badanych metali po uprzedniej ich mineralizacji kwasem azotowym zgodnie               

z powszechnie przewidzianymi procedurami, określono metodą ICP-OES w certyfikowanym 

laboratorium AB 146 w Głównym Instytucie Górnictwa. Stopień odzysku badanych metali mieścił się 

w granicach od 97% do 101% i był kalibrowany za pomocą roztworów wzorcowych WZORMAT, 



zawierających badane pierwiastki. Dokładność oznaczeń wynosiła 0,01 µg/g, a czułość oznaczeń 

0,005 µg/g. Dokładność oznaczeń na bieżąco kontrolowano na podstawie procedur walidacyjnych                

w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej. Stanowiska poboru prób uwzględniały trzy 

typy siedlisk: jawora, buka i świerka. Duża liczebność uzyskanych poszczególnych rodzajów prób 

gleby, roślin i opadów atmosferycznych pozwoliły opracować charakterystykę statystyczną 

występowania 9 badanych pierwiastków na którą składały się określenie zawartości średniej 

geometrycznej, średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, minimalnego i maksymalnego 

zakresu zmian, zawartości odpowiadającej percentylowi 10, 50 i 95, współczynnika skośności, 

współczynnika kurtozy i zmienności oraz najbardziej prawdopodobnego statystycznie zakresu zmian. 

 Na podstawie znajomości parametrów określających występowanie tych pierwiastków                   

w badanych próbkach środowiskowych i biologicznych określono za pomocą stałych podziału udział 

zawartości danego metalu w składzie mineralnym danej części rośliny, uwzględniając jego zawartość 

w opadzie całkowitym pyłu oraz w formie biodostępnej w glebie. W Morskim Oku i Dolinie 

Chochołowskiej równanie stałej podziału wykorzystano także do określenia równoległej roli formy 

wymiennej i adsorbowalnej obecności w glebie w siedlisku danej rośliny na kształtowanie się ilości 

kumulowanego pierwiastka w roślinie. Zagadnienia te zilustrowano 84 rycinami. 

 Następnym zagadnieniem, któremu poświęciłem swoją pracę było współwystępowanie 

wybranych pierwiastków w korzeniu, łodydze, liściach i kwiatach badanych gatunków roślin 

leczniczych (pokrzywa zwyczajna, szczaw zwyczajny, dziurawiec pospolity, jaskier ostry, wrotycz 

pospolity oraz rumianek pospolity).  

 Przeprowadzona analiza korelacyjna, wraz z oceną prawdopodobieństwa występowania 

danej współzależności, pozwoliła wskazać na różne sposoby współwystępowania badanych 

pierwiastków w danej części rośliny była determinowana rodzajem gatunku i miejscem poboru. 

 Następny obszerny fragment mojej pracy obejmował określenie własności kumulacyjnych 

roślin leczniczych za pomocą następujących parametrów ekotoksykologicznych: współczynnika 

wzbogacenia, współczynnika fitokumulacji, współczynnika specyficznej kumulacji, współczynnika 

koncentracji względnej oraz stałej równowagi kationowej.  

 Wszystkie informacje naukowe i spostrzeżenia w dyskusji zostaną skonfrontowane                              

z wynikami badań dotyczących ich obszarów w szczególności przemysłowych.  

 Na podstawie przeprowadzonych badań na obecnym etapie dyskusji wyników uzyskano 

następujące wnioski: 

1. Rośliny lecznicze pozyskane w Tatrzańskim Parku Narodowym mogą stanowić gatunkowe 

układy odniesienia na zawartość wybranych metali dla innych sposobów oceny 

zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.  

 

2. Do celów bioindykacyjnych wykorzystać można Mn, Zn, Cu i Fe, których to zawartości z reguły 

są największe w odniesieniu do wszystkich badanych gatunków roślin. 

 

3. Ustalono, że dla oceny własności kumulacyjnych przydatne są zawartości odpowiadające 

średniej geometrycznej, współczynnika zmienności oraz stałej równowagi kationowej. 


