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Wstęp
Zmiany stężenia barwników asymilacyjnych w liściach drzew są ważnym wskaźnikiem stanu środowiska
miejskiego.
Cele pracy
Celem pracy było porównanie zawartości barwników asymilacyjnych w liściach drzew Tilia cordata rosnących
w Katowicach, na terenach poddanych zróżnicowanej antropopresji.
Metody badań
Poziom presji człowieka na środowisko wyznaczono za pomocą metody agregacyjnej, analizując stymulanty
i destymulanty czynników abiotycznych występujących na danym terenie. Z wybranych w terenie drzew
pobrano liście, w których za pomocą metody ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem (DMSO) oznaczono stężenia
barwników asymilacyjnych takich jak: chlorofil a i b oraz karotenoidów (Richardson i in. 2002; Pompelli i in.
2013). Wyniki opracowano statycznie używają programu Statistica 13.
Wyniki i ich omówienie
Wyniki badań wskazują wyższe wartości stosunku stężenia chlorofilu a do b oraz karotenoidów
w południowych dzielnicach Katowic Osiedla Paderewskiego-Muchowiec, które są zlokalizowane niedaleko
dużych kompleksów leśnych, a niższe wartości w dzielnicach północnych takich jak: Załęże, Osiedle
Tysiąclecia, Dąb, które leżą na granicy zwartej zabudowy aglomeracji. W kilku przypadkach wyniki stężeń
chlorofilu były wyższe w dzielnicach poprzemysłowych niż w parkach, co świadczy o dobrym przystosowaniu
drzew Tilia cordata do terenów potencjalnie zanieczyszczonych.
Wnioski
Wykazane statystycznie istotne różnice stężeń badanych barwników mogą świadczyć o przydatności lipy
drobnolistnej do badań monitoringu środowiska aglomeracji miejskiej.
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Introduction
Changes in the concentrations of assimilation pigments in tree leaves are an important indicator of the urban
environment quality.
Aims of the work
The study compared the content of assimilation pigments in the leaves of the Tilia cordata growing in
Katowice, in areas under different anthropogenic impact.
Methods
The level of human pressure on the environment was determined by the aggregation method, analyzing the
stimulants and destimulants of abiotic factors which are present in the study area. Selected leaves were collected
by means of the extraction method with dimethylsulfoxide (DMSO) to determine the concentrations of
assimilation pigments such as chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids (Richardson et al. 2002; Pompelli et
al. 2013). The results were statistically computed using the Statistica 13 software.
Results and discussion
The results show higher values of the chlorophyll a to b ratio and carotenoids concentrations in the southern
districts of Katowice, especially the Paderewski-Muchowiec residential areas, located near to large forest
complexes; lower values were shown in the northern districts such as Załęże, Tysiąclecia, Dąb, located on the
border of the urban areas. In some cases the chlorophyll concentrations were higher at the brownfield cites than
in the green areas, which demonstrates a good adaptation of the Tilia cordata trees to potentially contaminated
sites.
Conclusions
The statistically significant differences in the concentrations of the assimilation pigments tested may suggest the
usefulness of the lime tree for monitoring the environment in the urban areas.
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