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Wstęp 
Drzewa i inne rośliny w środowisku miejskim odgrywają rolę w filtrowaniu zanieczyszczonego powietrza 

poprzez wychwytywanie pyłów a wśród nich znacznej ilości metali ciężkich. Betula pendula i Robinia 

pseudoacacia należą do gatunków drzew często rosnących wzdłuż szlaków komunikacyjnych, na obszarach 
podlegających przemysłowej presji czy też w parkach. Ze względu na zdolność akumulacji metali ciężkich 

w liściach w/w gatunki są wykorzystywane do oceny zanieczyszczenia biotopów miejskich (Samecka 

Cymerman i in. 2009, Evangelou i in. 2012, Nadgórska-Socha i in. 2016). 

Cele pracy 
W przeprowadzonych badaniach analizowano potencjał bioindykacyjny drzew B. pendula oraz R. pseudoaccacia 

i określono zanieczyszczenie Cd, Zn, Pb, Fe, Cu i Mn wybranych biotopów miasta Dąbrowa Górnicza. 

Oceniono także zdolności akumulacji i tolerancji roślin dzięki wskaźnikom MAI (metal accumulation index) 
i APTI (air pollution tolerance index). 

Wyniki i ich omówienie 

Wykazano wyższe zawartości Cd, Zn, Pb, Fe, Mn, Cu w liściach B. pendula na terenie miasta Dąbrowa 

Górnicza. Liście drzew pobierano z 10 powierzchni o różnym stopniu zanieczyszczenia znajdujących się w pobliżu 
emitorów zanieczyszczeń (Acelor Mittal Poland, Koksownia „Przyjaźń”), składowisk odpadów komunalnych, 

przy głównych szklakach komunikacyjnych i w parkach. Średnie zawartości Cd, Pb, Zn, Fe, Cu, Mn w liściach 

B. pendula wynosiły odpowiednio: 0.72, 16.02, 389.05, 260.02, 2.94, 63.27 mg kg
-1

 a wartość wskaźnika MAI 
17.5. Średnia wartość wskaźnika APTI (do obliczenia którego wykorzystano zawartość kwasu askorbinowego, 

względną zawartość wody, pH ekstraktu liści oraz całkowitą zawartości chlorofilu) wynosiła 22.49 dla 

B. pendula i 14.82 dla R. pseudoacacia. Wg Hu i in. (2014) gatunki roślin z wyższym wskaźnikiem MAI, jak 
B. pendula, mogą być wykorzystywane w budowaniu barier między środowiskami zanieczyszczonymi 

a wrażliwymi jak parki, szkoły czy osiedla mieszkaniowe. Porównanie zdolności akumulacji (wskaźnik MAI) 

potwierdza fakt, że zawartość metali jest zależna od gatunku oraz, że środowiskowy gradient zanieczyszczenia 

może być odzwierciedlony przez akumulację metali w gatunkach tolerancyjnych (Nadgórska-Socha i in. 2016). 
Wg Padmavanti i in. (2013) i Rai (2016) rośliny z wyższym wskaźnikiem APTI wykazują większą tolerancję 

w stosunku do zanieczyszczenia powietrza. B. pendula z większą zdolnością akumulacji metali i większym 

wskaźnikiem APTI (>17) powinna być zakwalifikowana do roślin tolerancyjnych a R. pseudoacacia (APTI 12-
16) do roślin o średniej tolerancji wobec zanieczyszczeń powietrza. 

Wnioski 

Dzięki badaniom bioindykacyjnym można określić poziom zanieczyszczenia w miastach oraz wskazać gatunki 
najbardziej tolerancyjne, które będą przydatne w tworzeniu zielonych barier przyczyniających się do 

oczyszczania powietrza.  
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Introduction 
Trees and other plants in the urban environment play a role in the filtering of contaminated air by the capture of 

dust which often contains significant amounts of heavy metals. Betula pendula and Robinia pseudoacacia are 

tree species which often grow along communication routes, in areas under industrial pressure, but also in parks. 
Due to their ability of heavy metal accumulation in leaves, these species can be used for the assessment of 

pollution in urban biotopes (Samecka Cymerman et al. 2009, Evangelou et al. 2012, Nadgórska-Socha et al. 

2016). 

Aims of the work  
In the conducted research we analyzed the bioindication potential of B. pendula and R. pseudoaccacia and 

determined the contamination of Cd, Zn, Pb, Fe, Cu and Mn of selected biotopes in Dąbrowa Górnicza, a town 

in southern Poland. The ability of plant heavy metal accumulation and tolerance were assessed according to the 
metal accumulation index (MAI) and air pollution tolerance index (APTI). 

Results and discussion 

Cd, Zn, Pb, Fe, Mn, and Cu levels were higher in the leaves of B. pendula. Tree leaves were collected from 10 
areas with different contamination levels near to pollution emitters (Acelor Mittal Poland, Coking Plant 

"Przyjaźń"), municipal landfills, major communication roads and in parks. The average values of Cd, Pb, Zn, 

Fe, Cu, Mn in the leaves of B. pendula were 0.72, 16.02, 389.05, 260.02, 2.94, and 63.27 mg kg
-1
, respectively, 

and the MAI index average was 17.5. The average value of the APTI index (calculated by using of ascorbic acid 

content, relative water content, pH leaf extract, and total chlorophyll content) was 22.49 for B. pendula and 

14.82 for R. pseudoacacia. According to Hu et al. (2014) plant species with a higher MAI, such as B. pendula, 

can be used for building barriers between contaminated and sensitive environments such as parks, schools and 
housing estates. A comparison of metal accumulation capacity (MAI) confirms the fact that the metal content is 

dependent on the species and that the environmental pollution gradient may be reflected by metal accumulation 

in tolerant species (Nadgórska-Socha et al. 2016). According to Padmavanti et al. (2013) and Rai (2016) plants 
with a higher APTI have better tolerance to air pollution. B. pendula with higher MAI and higher APTI (>17) 

should be classified as a tolerant plant and R. pseudoacacia (APTI 12-16) as moderately tolerant to air 

pollutants. 

Conclusions 
Thanks to bioindication research it is possible to specify level of pollution in cities and indicate the most 

tolerant species that will be useful in creating green barriers that contribute to air purification. 
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