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Wstęp
Wpływ zaburzeń pochodzenia antropogenicznego w specyficzny sposób przyczynia się do zmian w środowisku
naturalnym. W wyniku tych zaburzeń, często dochodzi do nagromadzenia w materiale glebowym różnych
związków o toksycznych właściwościach, w tym jonów metali ciężkich. Obecnie stosuje się wiele technik,
bazujących na metodach biologicznych (fitoekstrakcji oraz fitostabilizacji in situ) i fizykochemicznych, w celu
całkowitego usunięcia bądź też unieruchomienia metali ciężkich, zmniejszając przy tym ich biodostępność dla
organizmów żywych (Helmisaari i in. 2007, Małkowski 2015).
Cele pracy
Głównym założeniem niniejszej pracy było określenie w jakim stopniu różne parametry, związane
z właściwościami fizykochemicznymi gleby (zmienne abiotyczne) mogą wpłynąć na bogactwo gatunkowe
i różnorodność biologiczną na 15 kopcach, stanowiących pozostałość po wydobyciu rud darniowych żelaza
Wyniki i ich omówienie
Uzyskane wyniki (m.in. analiza korelacji według wskaźnika Pearsona) wskazują, że najbardziej istotny wpływ
na różnorodność biologiczną badanych obiektów miały czynniki, związane z parametrami glebowymi, takimi
jak: przewodnictwo elektryczne (EC) (-0.74, p= 0.001) oraz zawartość materii organicznej (-0.64, p= 0.009).
Obecność kadmu, cynku i ołowiuw podłożu kopców przyczyniła się do obniżenia udziału gatunków roślin
leśnych, a także spadku różnorodności biologicznej. W przypadku obecności w glebie żelaza, udział gatunków
leśnych oraz wskaźnik różnorodności biologicznej były skorelowane dodatnio, jednakże korelacje tych
zmiennych, nie były istotne statystycznie. Podobną zależność odnotowano w przypadku pH, gdzie wraz ze
wzrostem wartości tego parametru obserwowano zwiększenie różnorodności biologicznej na kopcach.
Zawartość materii organicznej może mieć tu kluczowe znaczenie w przypadku zwiększenia efektywności
procesów stabilizacji metali ciężkich w podłożu (Bradshaw 1997, Konx i in. 2000, Park i in. 2011).
Wnioski
Na podstawie wyników stwierdzono, że najbardziej istotny wpływ na obniżenie różnorodności biologicznej
badanych obiektów miały parametry fizykochemiczne gleby, związane z udziałem materii organicznej oraz
przewodnictwem elektrycznym. Parametry te są z kolei silnie skorelowane z zawartością w podłożu metali
ciężkich, takich jak: cynk, kadm a także ołów. Pośród wszystkich analizowanych zmiennych, dodatni wpływ na
różnorodność biologiczną zaobserwowano wraz ze wzrostem pH oraz wraz z zwiększeniem stężenia żelaza
w glebie. Przy wyższych wartościach pH stwierdzono zwiększoną ilość dostępnej dla roślin materii organicznej.
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Introduction
The influence of anthropogenic disorders significantly contribute to the changes of natural environment. As a
result of this process, the accumulation rate of highly toxic substances, including the heavy metal ions, gradually
increase. Nowadays there is a variety of different techniques, which are based on biological (phytoextraction
and phytostabilization in situ), physical and chemical properties, that can be used to remove or immobilize
heavy metals, reducing their bioavailability for other organisms (Helmisaari et al. 2007, Małkowski 2015).
Aims of the work
The biggest goal of this work was to measure the impact of different variables, related to the physical and
chemical properties of collected soil samples (abiotic parameters), on the species richness and overall
biodiversity of 15 mounds – remnants of iron ore excavations.
Results and discussion
Based on the results of our measurements (including the analysis of Pearson index of correlation) we
determined, that the parameters related to the electric conductivity (-0.74, p= 0.001) and content of organic
matter (-0.64, p= 0.009) in the collected soil samples had the biggest impact on the level of species richness and
biodiversity on the mounds investigated. Moreover, cadmium, zinc and lead content in the substrate caused
slight reduction in the contribution of woody species and overall biodiversity on those mounds. In case of iron
content, the contribution of woody species and the level of biodiversity were correlated positively with this
parameter, although the correlation rate was not statistically significant. Similar results were also noted with the
pH parameter. Additional content of organic matter, which in our case was highly correlated with the
biodiversity index, is considered as a crucial factor as it can increase the effectiveness of the process of heavy
metal stabilization (Bradshaw 1997, Konx et al. 2000, Park et al. 2011).
Conclusions
The content of organic matter and electric conductivity were both considered as the biggest factors within the
group of all of physical and chemical properties of measured soil samples, which negatively influenced the
species richness and overall biodiversity on mounds investigated. These variables were also significantly
correlated with the content of heavy metals: zinc, cadmium and lead. Within all of the measured parameters the
positive correlations were noticed only with pH and iron content. They both contributed to the slight increase of
species richness and biodiversity on the mounds studied. Further results showed, that with higher values of pH
the amount of available organic matter for plants also increased.
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