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TALURGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
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równo naturalnych, jak i antropogenicznych dostarcza materiał roślinny. Dlate-

go poszukiwanie wśród roślin biologicznych wskaźników pozwala na lepsze 

poznanie i zrozumienie procesów przemian środowiska przyrodniczego. 

Znaczna część prowadzonych na terenie województwa śląskiego badań 
bioindykacyjnych koncentruje się na lasach, jako że są one zbiorowiskiem kli-

maksowym w umiarkowanej strefie klimatycznej. Jednakże na równą uwagę 
zasługuje roślinność łąkowa, ponieważ użytki zielone są znaczącym elementem 

przyrody tego województwa. Pomimo dominującej roli przemysłu, prawie po-

łowę powierzchni tego województwa zajmują użytki rolne, z czego około 10% 

stanowią użytki zielone. Występuje tu mozaika obszarów zajętych pod zabudo-

wę, terenów leśnych oraz użytków zielonych. Wyniki badań prowadzonych 

w ekosystemach łąkowych pozwalają na lepsze poznanie reakcji gatunków ro-

ślin zielnych na zanieczyszczenia przemysłowe, jako że teren leżący wokół 

kombinatu metalurgicznego w Dąbrowie Górniczej od czasu jego powstania 

poddawany jest silnemu oddziaływaniu imisji zanieczyszczeń. 
Celem badań było przedstawienie stanu skażenia siarką środowiska wo-

kół kombinatu metalurgicznego na podstawie wybranych gatunków roślin łą-
kowych reprezentujących różne grupy biologiczno-ekologiczne oraz ocena 

przydatności tych gatunków jako bioindykatorów. 

Charakterystyka terenu badań 

Kombinat metalurgiczny zlokalizowany jest na północno-wschodnim 

krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Według Kondrackiego [6], 

badany obszar leży w makroregionie Wyżyna Śląska, którego wschodnia część 
podzielona jest na trzy mezoregiony. Największa część terenu badań znajduje 

się na obszarze mezoregionu Garb Tarnogórski, część zachodnia na obszarze 

GOP, a południowa na obszarze Pagórów Jaworznickich. 

Gleby na terenach przyległych do kombinatu reprezentują kilka typów, 

rodzajów i gatunków, co jest uwarunkowane właściwościami skał glebotwór-

czych, urzeźbieniem terenu, warunkami wodnymi i szatą roślinną. Występujące 

tam kompleksy łąkowe posiadają dużą wartość gospodarczą. Użytkowane są 
kośnie i pastwiskowo, chociaż na znacznych obszarach spotyka się również łąki 

nie użytkowane. 

Budowa i uruchomienie wspomnianego emitora spowodowało wiele 

zmian w środowisku przyrodniczym, z których najgroźniejsze były przekształ-

cenia geochemiczne. Do głównych substancji fitotoksycznych emitowanych 

przez kombinat należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu, związki fluoru, wielo-

pierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz pyły, w skład których wchodzą 
duże ilości żelaza, wapnia, magnezu, manganu oraz metale ciężkie [5, 12]. 
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Istotnym czynnikiem decydującym o rozprzestrzenianiu się zanieczysz-

czeń, zwłaszcza gazowych, jest cyrkulacja powietrza. Największe znaczenie 

mają w tym masy powietrza napływające znad Atlantyku, co znajduje swój 

wyraz w dominacji wiatrów z kierunków zachodniego i południowo-

-zachodniego stanowiących łącznie 32%.  

 

Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych wokół kombinatu metalurgicznego (E) 

Materiał i metody badań 

W zbiorowiskach łąkowych rozmieszczonych wokół kombinatu metalur-

gicznego w Dąbrowie Górniczej wytyczono 15 stałych stanowisk badawczych 

w promieniu 1,7–11,7 km od umownego centrum emisji. Większość z nich 

znajdowała się na kierunku przeważających wiatrów. W trzech kolejnych sezo-

nach wegetacyjnych pobierano próbki glebowe z wierzchniej warstwy 

(0–10 cm) oraz w całości części nadziemne roślin w stadium kwitnienia. Anali-

zowane gatunki roślin łąkowych podzielono na trzy grupy biologiczno-

ekologiczne: trawy – Holcus lanatus, Dactylis glomerata; rośliny motylkowe – 

Medicago lupulina, Trifolium pratense; inne rośliny zielne – Ranunculus acris, 

Rumex acetosa. 

W pobranych próbkach roślin i gleby zawartość siarki (S) oznaczono me-

todą nefelometryczną przy użyciu spektrometru Spekol. Każdą próbkę badano 

w 2 powtórzeniach. W analizach wykonano próbki ślepe odczynnikowe, a za-
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wartość siarki w analizowanym materiale odczytano z krzywych wzorcowych. 

Ponadto w materiale glebowym w 2 powtórzeniach zmierzono odczyn w roz-

tworze wodnym metodą elektrometryczną, przy użyciu elektrody szklanej kom-

binowanej typ SAg P-201W. 

Przestrzenny rozkład kumulacji siarki przedstawiono w postaci mapy izo-

linii. Do wyznaczenia przebiegu izolinii zastosowano metodę kringowania 

w programie Surfer. W oparciu o wyniki analiz obliczono współczynniki kore-

lacji. Podobieństwo pod względem zawartości siarki pomiędzy stanowiskami 

obliczono metodą analizy skupień przy zastosowaniu metody całkowitych połą-
czeń oraz pierwiastka z odległości euklidesowej jako miary podobieństwa 

obiektów. Istotność różnic badano testem t-Studenta. 

W analizach brakuje danych dotyczących Ranunculus acris i Rumex ace-

tosa na stanowisku numer 15, ponieważ w kolejnych latach badań te gatunki nie 

występowały w tym miejscu.  

Wyniki badań 

Zawartość siarki w roślinach 

Kumulacja siarki na badanym obszarze wykazuje zróżnicowanie prze-

strzenne i uzależniona jest od gatunku rośliny. Wyróżnić można dwa obszary 

o wyraźnie wyższej zawartości tego pierwiastka. Rośliny z gatunku Medicago 

lupulina najwyższe stężenia wykazywały na stanowiskach: nr 10 na zachód od 

oraz nr 4 na północny-wschód od huty (rys. 1). Pewne podobieństwa w zawar-

tości badanego pierwiastka wystąpiły u Trifolium pratense, Ranunculus acris 

oraz Rumex acetosa (rys. 4, 5, 6). Obszary o dużej zawartości siarki występują 
na stanowiskach nr 12 oraz nr 3, natomiast na stanowisku nr 11 w bezpośred-

nim sąsiedztwie emitora odnotowano najniższe stężenia. W przypadku Holcus 

lanatus największą kumulacją odznaczały się rośliny z stanowisk nr 3 i 4, 

a najmniejszą na stanowiskach nr 10, 14 i 8. Podobnie reagował gatunek Dacty-

lis glomerata. Od Holcus lanatus różnił się tylko wystąpieniem dodatkowego 

dużego stężenia siarki na stanowisku nr 12 (rys. 7, 8). 

Spośród badanych roślin pewne podobieństwa w kumulacji siarki stwier-

dzono pomiędzy gatunkami w grupie traw i roślin motylkowych, ponieważ 
średnie zawartości siarki i odchylenia standardowe od nich, były w ich przy-

padkach podobne (rys. 2). Odmienną zawartość siarki miały gatunki należące 

do grupy „innych roślin zielnych”. Ranunculus acris miał najwyższą średnią 
zawartość siarki spośród badanych gatunków. Zawartość siarki w tym gatunku 

różniła się ze statystyczną istotnością w porównaniu z roślinami motylkowymi 

i Rumex acetosa. Rumex acetosa z kolei odznaczał się najniższą koncentracją, 
a różnice w średnich pomiędzy nim i pozostałymi gatunkami były istotne. 
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Rys. 2. Średnia zawartość siarki [%] w badanych roślinach 

 

Rys. 3. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Trifolium pratense 

 

Rys. 4. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Medicago lupulina 
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Rys. 5. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Ranunculus acris 

 

Rys. 6. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Rumex acetosa 

 

Rys. 7. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Holcus lanatus 
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Rys. 8. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Dactylis glomerata 

 

Rys. 9. Korelacje pomiędzy zawartością siarki w badanych roślinach [%] a wybranymi zmienny-

mi niezależnymi 

Jedyną istotną korelację pomiędzy zawartością siarki w roślinach a za-

wartością w glebie stwierdzono u gatunku Medicago lupulina. Korelacje po-

między zawartością siarki w badanych gatunkach roślin a zawartością w glebie, 

odczynem gleby oraz odległością od emitora okazały się statystycznie nieistotne 

(rys. 9). 
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Rys. 10. Istotność różnic w średnich zawartościach siarki [%] pomiędzy badanymi gatunkami 

Istotność różnic w zawartości siarki pomiędzy poszczególnymi gatunka-

mi obliczona testem t-Studenta występuje w większości przypadków (rys. 10). 

Nieistotne różnice natomiast stwierdzono w obrębie grupy motylkowych i traw. 

Ponadto pomiędzy Medicago lupulina i gatunkami traw oraz pomiędzy Ranun-

culus acris i gatunkami traw. Jedynie u Rumex acetosa średnia zawartość siarki 

różni się ze statystyczną istotnością od wszystkich pozostałych gatunków. 

W przypadku siarki nie stwierdzono żadnej istotnej korelacji pomiędzy 

zawartością tego pierwiastka w badanych gatunkach roślin i zawartością w gle-

bie, odczynem gleby, odległością oraz kierunkiem usytuowania względem huty. 

Jedynie u gatunku Medicago lupulina stężenie w glebie miało związek z zawar-

tością w roślinie. Wartość współczynnika korelacji nieznacznie tylko przekro-

czyła granicę istotności. Podobna sytuacja wystąpiła u Rumex acetosa, gdzie 

kumulacja siarki wykazywała związek z odczynem gleby (tab. 1). 

Tab. 1. Wartość współczynników korelacji pomiędzy zawartością siarki w roślinach [%] i po-

szczególnymi zmiennymi niezależnymi 

Gatunek 

Zmienne  

niezależne 

Medicago 

lupulina 

Trifolium 

pratense 

Ranunculus 

acris 

Rumex 

acetosa 

Holcus 

lanatus 

Dactylis 

glomerata 

Odległość od r  –0,1807  0,0966  0,1408  0,1881  0,1137  0,1260 

emitora p  0,519  0,732  0,631  0,520  0,687  0,655 

Kierunek r  0,0957  –0,2166  0,2040 –0,4282  –0,2587  0,1960 

 p  0,734  0,438  0,484  0,127  0,352  0,484 

Śr. zawartość r  0,4595  0,3688  0,1252  –0,0407  0,2112  0,2133 

w glebie p  0,085  0,176  0,670  0,890  0,450  0,445 

Odczyn r  0,1980  0,2726  0,0339  0,4531  0,0851  –0,3873 

gleby p  0,479  0,326  0,908  0,104  0,763  0,154 
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Ze względu na obciążenie siarką wyszczególnić można trzy grupy po-

wierzchni. Na dendrogramie, będącym graficzną prezentacją analizy skupień, są 
to kolejne idące od góry odgałęzienia (rys. 11). Największą koncentrację tego 

pierwiastka stwierdzono na stanowisku 12. Nieco mniejszą na stanowiskach 

4 i 3, najmniej obciążone okazały się stanowiska 15, 11, 14 i 8. Pozostałe sta-

nowiska zostały zaklasyfikowane do trzeciej grupy o przeciętnej zawartości 

siarki (rys. 11). 
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Rys. 11. Podobieństwo badanych powierzchni na podstawie średnich zawartości siarki [%] 

w roślinach 

Tab. 2. Średnia zawartość siarki w badanych gatunkach roślin [%] 

  Gatunek 

 

Stanowisko 

Medicago 

lupulina 

Trifolium 

pratense 

Ranuncu-

lus acris 

Rumex 

acetosa 

Holcus 

lanatus 

Dactylis 

glomerata 

1 0,1713 0,1617 0,1973 0,1403 0,1927 0,1823 

2 0,1780 0,1693 0,1763 0,1447 0,2017 0,1863 

3 0,1837 0,2007 0,2230 0,1593 0,2063 0,2080 

4 0,2183 0,1827 0,1973 0,1763 0,2090 0,1763 

5 0,1897 0,1623 0,1923 0,1460 0,1760 0,1690 

6 0,1660 0,1837 0,2003 0,1580 0,1957 0,1793 

7 0,1817 0,1750 0,1807 0,1443 0,1797 0,1677 

8 0,1577 0,1557 0,1810 0,1327 0,1717 0,1883 

9 0,1550 0,1397 0,1990 0,1280 0,1870 0,1733 

10 0,2143 0,1620 0,1757 0,1210 0,1677 0,1540 

11 0,1680 0,1273 0,1707 0,1190 0,1827 0,1880 

12 0,1587 0,1717 0,2540 0,1310 0,1763 0,2350 

13 0,1730 0,1487 0,2143 0,1423 0,1953 0,1900 

14 0,1593 0,1517 0,1753 0,1207 0,1573 0,1820 

15 0,1457 0,1423 – – 0,1780 0,1497 
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Rys. 12. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w badanych gatunkach 

Zawartość siarki w glebie 

Przestrzenny rozkład kumulacji siarki wykazuje istnienie dwóch obsza-

rów o zmienności ciągłej w kierunku zachodnim oraz północno-wschodnim od 

umownego centrum emisji. Występujące tam stanowiska cechuje duża koncen-

tracja siarki w glebie, jednak największe stężenia stwierdzono na stanowiskach 

nr 10, 2 i 3. Zupełnie odmiennie na zanieczyszczenia siarką reagują gleby na 

stanowiskach zlokalizowanych na północ i południe od kombinatu. Obszar ten 

wyraźnie oddziela od siebie powierzchnie zachodnie i północno-wschodnie. 

Wyspy o najniższej koncentracji tego pierwiastka występują na stanowiskach 

nr 15 i 5 (rys. 13). 

 
Rys. 13. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w glebie 
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Odczyn gleby 

Zróżnicowanie przestrzenne odczynu gleb na analizowanym obszarze za-

leżne jest od kierunku usytuowania powierzchni badawczej względem emitora. 

Gleby o odczynie zbliżonym do zasadowego występują na powierzchniach po-

łudniowych i północnych względem huty, które wyraźnie oddzielone są obsza-

rem o odczynie niższym. Średnie pH gleby w okresie prowadzenia badań na 

stanowiskach nr 15 i 6 waha się w okolicach 7,0. Wysoki odczyn występował 

na stanowisku nr 4. Bezpośrednio graniczył on z obszarem, na którym gleby 

charakteryzowały się odczynem kwaśnym o wartości 5,2. Na wschód od stano-

wisk nr 14, 4 i 7 odczyn gleby sukcesywnie obniża się, osiągając minimum 

(4,9) na stanowisku nr 13. 

Tab. 3. Średnia zawartość siarki [%] w badanych glebach i odczyn  

Parametr 

 

 

Stanowisko 

zawartość 
siarki 

w glebie [%] 

średni odczyn 

pH gleby 

1 333,0 5,37 

2 951,0 5,33 

3 844,3 6,10 

4 575,3 6,67 

5 95,0 6,47 

6 278,3 7,10 

7 446,0 5,73 

8 358,7 5,20 

9 665,7 5,77 

10 1137,7 6,23 

11 286,7 5,83 

12 713,0 5,77 

13 396,7 4,87 

14 321,0 5,63 

15 102,7 6,97 

Dyskusja wyników 

Zawartość siarki w roślinach 

Zdaniem Grünhage [3], stałe ekosystemy użytków zielonych zostały 

określone jako bardziej wrażliwe na chroniczne zanieczyszczenia powietrza niż 
systemy intensywnej uprawy płodów rolnych. Stanowią one długotrwałe układy 
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z roślinami wieloletnimi, które w tych ekosystemach mogą być odzwierciedle-

niem wpływu stresorów. Rośliny poddane niniejszym badaniom charakteryzo-

wały się różnymi reakcjami na zanieczyszczenie siarką. Różnice te mogą wyni-

kać z gatunku, fazy rozwojowej i organu rośliny, a także roku badań i miejsca 

pobrania prób [1]. 

Zawartość siarki w badanych roślinach okazała się cechą gatunkową. 
Analiza skupień wykazała występowanie trzech grup roślin o zbliżonych wła-

ściwościach akumulacji siarki. Najwięcej tego pierwiastka zawierają Ranuncu-

lus acris 0,17–0,25% oraz gatunki traw Holcus lanatus 0,17–0,21% i Dactylis 

glomerata 0,15–0,24%. Kolejną grupę stanowią Medicago lupulina 0,15–0,22% 

i Trifolium pratense 0,13–0,20%. Najmniejsze stężenia stwierdzono u Rumex 

acetosa 0,12–0,17%. 

Na podstawie danych literaturowych należy stwierdzić, że uzyskane wy-

niki nie wskazują na nadmierne gromadzenie tego pierwiastka w badanych ro-

ślinach. Rychlicka [9] podaje różną zawartość siarki w gatunkach łąkowych 

w zależności od rodzaju gleby. Kupkówka pospolita zawiera 0,23%, rosnąc na 

glebie mineralnej i 0,24% na glebie pobagiennej, szczaw zwyczajny odpowied-

nio 0,20% i 0,18%, koniczyna biała 0,24% i 0,30%, a jaskier rozłogowy 0,37% 

i 0,32%. Sawicka-Kapusta [10] pisze o dużym zapotrzebowaniu na siarkę roślin 

motylkowych, z których szczególnie lucerna jest gatunkiem o dużych waha-

niach zawartości siarki, której koncentracje wynosiły 0,18–2,10%. Warteresie-

wicz [11] uzależnia stężenia siarki w roślinach od gatunku, właściwości roślin, 

gleby, klimatu oraz stadium rozwoju. Podaje ona graniczne stężenia szkodliwe-

go oddziaływania SO2 na rośliny podczas trwania imisji, które dla koniczyny 

i lucerny wahają się od 0,25 do 0,31 mg/kg. Najwięcej siarki akumulują liście. 

W niniejszych badaniach analizy statystyczne nie wykazały żadnych istotnych 

korelacji pomiędzy zawartością siarki w roślinach i analizowanymi zmiennymi 

niezależnymi. Również Ciepał i Banasik [2] nie wykazali wyraźnych zależności 

stopnia kumulacji od odległości od emitora. Warteresiewicz [11] stwierdziła 

wysoki poziom siarki w liściach w sąsiedztwie zakładów przemysłowych, który 

obniżał się wraz z odległością, natomiast Wyżgolik i Warteresiewicz [14] za-

leżność pomiędzy wysokością plonów a poziomem zanieczyszczenia dwutlen-

kiem siarki i odległością od emitora. Jednak na powierzchniach oddalonych 

o około 7,5 km w kierunku na północny-wschód od huty dopatrywać się można 

pewnych związków pomiędzy stężeniem siarki a kierunkiem przeważających 

wiatrów. 

Zawartość siarki w glebie 

Najwyższe stężenia siarki w glebie z badanego terenu oznaczono w prób-

kach z stanowisk nr 3, 9 i 10, gdzie zanotowano średnie stężenia równe 844%, 

666% i 1138%. Stanowiska te usytuowane są po zachodniej stronie emitora 
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w niewielkiej odległości, natomiast stanowisko nr 3 w odległości około 7,0 km 

w kierunku północno-wschodnim, zgodnym z przeważającymi wiatrami. Duże 

obciążenie powierzchni po stronie zachodniej kombinatu w porównaniu do 

pozostałych może wynikać z nakładania się emisji z innych emitorów znajdują-
cych się w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Rychlicka [9] w glebach 

warszawskich trawników stwierdziła od 30 do 85 mg S-SO4/kg s.m, zaś Karwe-

ta [5] w glebach leśnych i ornych strefy ochronnej Huty „Katowice” odpowied-

nio 478 i 290 mg/kg. Autor nie uważa tych zawartości za podwyższone. Nie 

wykazał też związku pomiędzy stężeniem siarki w glebie a lokalizacją punktu 

pomiarowego. Kulczycki i Patorczyk-Pytlik [7] wykazali w glebach użytków 

zielonych okolic Wrocławia zawartość w wierzchniej warstwie gleby na pozio-

mie 0–400 mg S/kg s.m. 

Odczyn gleby 

Na stanowiskach nr 1, 2, 8 i 13 występuje odczyn kwaśny przy czym naj-

niższy równy 4,9 odnotowano na stanowisku 13. Langhamer [8] na podstawie 

badań przeprowadzonych w okresie przed uruchomieniem huty stwierdził, że 

większość gleb w strefie ochronnej Huty Katowice cechuje odczyn obojętny 

i lekko kwaśny. Fakt ten tłumaczy dużym udziałem skał węglanowych w po-

krywie glebowej. W miejscowości Łęka gleby obojętne stanowiły 52%, w Ło-

sieniu 72%, a w Strzemieszycach Wielkich i Małych aż 95%. Powyższe dane 

potwierdzają Wrona i Truszkowski [13] oraz Karweta [5], podając dla Dąbrowy 

Górniczej 28% gleb o odczynie lekko kwaśnym i 65% gleb jako obojętne i za-

sadowe. 

W zależności od rodzaju emisji gleby mogą ulegać zakwaszeniu, alkali-

zacji i zasoleniu. Pyły przemysłowe ze względu na obecność w nich dużych 

ilości wapnia i magnezu mają właściwości alkalizujące, stąd duży opad pyłów 

może powodować wzrost odczynu gleby. Jednocześnie wśród zanieczyszczeń 

emitowanych przez hutę ważne miejsce zajmują zanieczyszczenia gazowe, któ-

re jak uważają Wyżgolik i Michalski [15], transportowane są na ten teren rów-

nież ze źródeł zlokalizowanych poza strefą ochronną. Jak podają Grodzińska 

i Szarek [4], emisja dwutlenku siarki jest główną przyczyną zakwaszania śro-

dowiska. 

Odczyn zbliżony do obojętnego na znacznej powierzchni badanego tere-

nu tłumaczyć należy wtórną alkalizacją gleb na skutek jednoczesnego oddzia-

ływania emisji pyłowo-gazowych. Znacznie niższy odczyn na krańcach 

wschodnich terenu objętego badaniami to miejsce, gdzie wtórna alkalizacja nie 

miała miejsca. Wynikać to może ze znacznie większego zasięgu oddziaływania 

dwutlenku siarki w stosunku do pyłów. 
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Podsumowanie 

1. Spośród badanych grup ekologiczno-biologicznych wysoki, a jednocześnie 

bardzo zbliżony do siebie poziom kumulacji siarki występował u traw. Śred-

nie stężenia występowały u roślin motylkowych. W przypadku trzeciej gru-

py ekologicznej, którą stanowiły Ranunculus acris i Rumex acetosa, wystą-
piły skrajnie odmienne zawartości siarki. Ranunculus acris charakteryzuje 

się najwyższą średnią zawartością siarki spośród wszystkich badanych ga-

tunków, a koncentracja tego pierwiastka różni się istotnie od jego zawartości 

w roślinach motylkowych i Rumex acetosa. Rumex acetosa z kolei odznacza 

się najniższą koncentracją siarki, a różnice w średnich pomiędzy nim i pozo-

stałymi gatunkami są istotne. 

2. Analizowane gleby mają odczyn zbliżony do obojętnego. Najwyższe stęże-

nia siarki w glebie z badanego terenu oznaczono w próbkach z stanowisk 

usytuowanych po zachodniej stronie emitora oraz na jednym ze stanowisk 

w odległości około 7,0 km w kierunku północno-wschodnim, zgodnym 

z przeważającymi wiatrami.  

3. Metody kartogramu pozwalają na przestrzenne przedstawienie stopnia zanie-

czyszczenia obszaru wokół emitora. Najbardziej obciążone siarką na podsta-

wie stężeń w badanych gatunkach okazały się stanowiska usytuowane 

w odległości 5,2–6,5 km na zachód i 5,9–7,5 km na północny-wschód od huty. 
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Abstract 

In the article there are presented the results of the three-year long research which took 

place in meadow ecosystems located around the steelworks in Dąbrowa Górnicza. The 

area is highly influenced by human activity for many years. The material for the analy-

sis came from 15 research stations, each put in different distance from the emitor. The 

content of the sulphur was definited  in selected species of plants which were parts of 

three bio-ecological groups. The goal of the research was to show the level of sulphur 

pollution in the environment in the area around the emitor and to appraise the role of 

these plants as the bioindicators. 

The content of sulphur in plants turned out to be the species feature. The highest level of 

sulphur could be found in Ranunculus acris and in grass species Holcus lanatus and 

Dactylis glomerata. The next group was formed by Medicago lupulina and Trifolium 

pretense. The least of sulphur could be found in Rumex acetosa. 

Mostly the research did not show the relationship between the content of sulphur in 

plants or in soil, soil reaction and the distance from the steelworks. The highest sulphur 

content was in plants placed in north-east from the emitor. 

Keywords: sulfur, bioindication, grassland, stellworks. 

 


