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Wstęp  
Rośliny zasiedlające tereny zanieczyszczenie metalami ciężkimi, wykształciły mechanizmy adaptacyjne oraz 

strategie unikania stresu związanego z występowaniem tych pierwiastków w podłożu (Siwek 2008). Paramtery 

fizykochemiczne gleby takie jak: zawartość substancji organicznej, pojemność wodna i odczyn mają wpływ na 
zawartość dostępnych metali ciężkich w glebie, a także na stopień ich akumulacji w tkankach roślinnych 

(Siedlecka i in. 2001). Na terenach zanieczyszczonych metalami, prócz gatunków rodzimych, coraz częściej 

obserwuje się występowanie gatunków obcych – gatunków inwazyjnych, m.in. nawłoci kanadyjskiej (Solidago 

canadensis L.) (Jędrzejczyk-Korycińska 2014). Badania prowadzono na terenach o zróżnicowanym stopniu 
zanieczyszczenia podłoża Zn, Pb i Cd (Tarnowskie Góry, Bytom, Piekary Śląskie, Bolesław, Sławków, Jangrot, 

Puszcza Rzepińska). 

Cele pracy  
Celem pracy była (1) ocena kumulacji Zn, Pb i Cd przez Solidago canadensis w korzeniu i części nadziemnej 

oraz (2) ocena wpływu parametrów fizyko-chemicznych podłoża na stopień akumulacji metali przez rośliny 

z terenów o różnym stopniu zanieczyszczenia podłoża. 

Wyniki i ich omówienie  
W wyniku analiz stwierdzono, iż zanieczyszczenie podłoża metalami ciężkimi występuje w gradiencie: 

Tarnowskie Góry > Bytom > Bolesław > Piekary Śląskie > Sławków > Jangrot > Puszcza Rzepińska. 

Kumulacja metali w roślinach jest silnie skorelowana z całkowitą zawartością tych metali w podłożu. 
Najwyższą kumulacją Pb i Cd charakteryzują się rośliny pochodzące z Tarnowskich Gór, natomiast największe 

stężenie cynku odnotowano u nawłoci z Bolesławia. 

Interesujące zjawisko zaobserwowano u Solidago canadensis w stosunku do cynku, gdzie kumulacja w części 
nadziemnej była większa niż w korzeniu, a współczynnik translokacji (TF) był > 1. Zjawiska tego nie 

odnotowano w populacjach z Tarnowskich Gór i Bytomia. Organem, który kumulował największą ilość ołowiu 

i kadmu był korzeń, współczynnik translokacji (TF) wahał się od 0,02 do 0,5 dla Pb i 0,4-0,8 dla Cd. Wśród 

czynników abiotycznych, wykazano silną korelację kumulacji metali w roślinie z przewodnictwem 
elektrycznym podłoża (EC) oraz pH. W przypadku pozostałych czynników abiotycznych takich jak pojemność 

wodna, zawartość materii organicznej, zawartość CaCO3 – nie wykazano znaczącego wpływu na kumulację 

metali przez nawłoć kanadyjską. 

Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, iż wraz ze wzrostem całkowitej zawartości metali ciężkich 

w podłożu wzrasta kumulacja tych metali w roślinach.  
Organem który kumuluje największe stężenie Pb i Cd jest korzeń, natomiast największą kumulację Zn 

stwierdzono u nawłoci kanadyjskiej w częściach nadziemnych (wyjątkiem były rośliny z Tarnowskich Gór 

i Bytomia). Stwierdzono, że EC i pH podłoża mają znaczenie w kumulacji metali ciężkich u Solidago 

canadensis, natomiast w przypadku pozostałych parametrów fizykochemicznych nie stwierdzono takiego 
wpływu.  
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Introduction 
Plants, which inhabit areas contaminated by heavy metals developed adaptive mechanisms and strategies, 

avoiding the stress associated with the presence of these elements in the substrate (Siwek, 2008). 

Physicochemical properties of soil such as: organic matter content, water content and reaction can affect the 
content of available heavy metals in the soil as well as the level of their accumulation in plant tissues (Siedlecka 

et al. 2001). In the areas contaminated by heavy metals, apart from native species, we observe the increased 

occurrence of alien species, particularly invasive species such as canadian golden rod (Solidago canadensis L.) 
(Jędrzejczyk-Korycińska 2014). The research was conducted in the areas with different amount of pollutants in 

the substrate: Zn, Pb and Cd (from: Tarnowskie Góry, Bytom, Piekary Śląskie, Bolesław, Sławków, Jangrot, 

Puszcza Rzepińska). 

Aims of the work  
The aims of the study were: (1) to evaluate the accumulation of Zn, Pb and Cd by Solidago canadensis in the 

roots and aboveground parts of plant and (2) to determine the influence of the physicochemical properties of the 

soil substrate on the accumulation of metals by plants from areas, which represent different levels of soil 
contamination. 

Results and discussion  

The contamination of substrate with heavy metals occurs in the following gradient: Tarnowskie 
Góry>Bytom>Bolesław>PiekaryŚląskie>Sławków>Jangrot>Rzepińska Puszcza. The accumulation of metals in 

plants is strongly correlated with the total content of these metals in the substrate. The highest accumulation of 

Pb and Cd was noted in the plants, which came from the Tarnowskie Góry, whereas the highest concentration of 

zinc was noted in the samples, which came from Bolesław. More interesting is the fact, that Solidago 
canadensis accumulate more zinc in the aboveground parts than in the roots. In this case, the measured value of 

translocation factor (TF) was lower than 1. This phenomenon was not reported neither in the “Tarnowskie 

Góry” nor in the “Bytom” populations. Roots were considered as organs, which accumulated the highest amount 
of lead and cadmium, the translocation factor (TF) ranged from 0.02 to 0.5 for Pb and 0.4-0.8 for Cd. Among 

the abiotic factors, a strong correlation was observed between metal accumulation in plant with electrical 

conductivity (EC) and pH. Other abiotic factors such as: water content, content of organic matter, CaCO3 

content had no significant effect on the accumulation of heavy metals by the Canadian Goldenrod. 

Conclusions  

The results of analysis indicate, that the total content of heavy metals in the substrate increases with the 

accumulation of metals in plants. Plant organs, which accumulate the highest concentrations of Pb and Cd are 
the roots, while the highest Zn accumulation was found in the aboveground parts (except for the plants from 

Tarnowskie Góry and Bytom). It was also noted, that EC and pH were important factors in case of heavy metals 

accumulation in Solidago canadensis, but other physicochemical parameters were considered insignificant. 
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