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Zarys treści: Do najbardziej popularnych bioindykatorów zaliczyć należy porosty. Badania stanu sanitarnego 
powietrza atmosferycznego przy ich użyciu prowadzone są od wielu lat w różnych regionach świata (Sloof, 1995, 
Gonzales i wsp., 1998; Conti, 2001, 2004; Budka i wsp., 2002; Carreras, Pignata, 2002; Poličnik i wsp., 2004; 
Godinho i wsp., 2004; Białońska, 2005). Porosty znalazły zastosowanie w kontroli zanieczyszczeń, takich jak: pył 
o średnicy nie większej niż 20 μm, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki siarki, tlenki azotu oraz 
metale ciężkie. Zadecydowały o tym ich wyjątkowe własności do kumulowania zanieczyszczeń w głębi plechy 
oraz powszechność występowania na Ziemi. Jedną z metod użycia porostów w badaniach biomonitoringowych 
jest transplantacja rdzennych (autochtonicznych) gatunków z obszarów o małym zanieczyszczeniu (puszcze, parki 
narodowe, obszary wiejskie zachowujące pierwotny charakter krajobrazu) na tereny, gdzie porosty nie występują 
w ilościach naturalnych (pustynie porostowe) lub ich populacje w sposób znaczący są ograniczone ze względu na 
zanieczyszczenia wynikające z działalności człowieka (Szczepaniak, Bziuk, 2003). Analiza chemiczna skumu-
lowanych zanieczyszczeń w plechach porostów może być wykonywana za pomocą spektrofotometru absorpcji 
atomowej (ASA), a możliwość transplantacji pozwala bezpośrednio ocenić stan środowiska na danym obszarze. 
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1. Wprowadzenie

Pierwsze badania biomonitoringowe z uży-
ciem porostów, stwarzające podwaliny teoretyczne  
i opracowujące metody badań, miały miejsce w latach 
60. ubiegłego stulecia (Brodo, 1961).

Organizmy te wykorzystuje się do bioindykacji  
w różnych regionach świata: Holandia (Sloof, 1995), 
Finlandia (Garty i in., 1997), Argentyna (González  
i in., 1998; Carreras, Pignata, 2002; Calvelo, Libera-
tore, 2004), USA (Malkholm, Bennett, 1998), Niemcy 
(Jensen i in., 1999), Włochy (Conti, Cecchetti, 2001; 

Conti i in., 2004,), Polska (Budka i in., 2002; Białoń-
ska, 2005; Sawicka-Kapusta i in., 2005, 2007; Jóźwiak, 
2007), Chile (Cortés, 2003), Portugalia (Godinho i in., 
2004), Słowenia (Poličnik i in., 2004,), Israel (Garty  
i in., 2004).

Wraz z rozwojem metod analitycznych coraz czę-
ściej wykorzystywana jest metoda transplantacji (Bur-
ton, 1986, Jeran i in., 1995; Calatayud i in., 2000; 
Conti, Cecchetti, 2001; Sawicka-Kapusta i in., 2005; 
Jóźwiak, 2007).

Eksperymenty dotyczące transplantacji porostów, 
tj. przenoszenia ich z obszarów o małym zanieczysz-
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czeniu (puszcze, parki narodowe, obszary wiejskie za-
chowujące pierwotny charakter krajobrazu) na tereny, 
gdzie porosty nie występują w naturalnych skupiskach 
(pustynie porostowe) lub ich populacje są w znaczny 
sposób ograniczone ze względu na wpływy antropoge-
niczne, rozpoczęto w końcu XIX wieku. Badania pole-
gały wówczas na obserwacji morfologicznej, makro-
skopowej i ubytków w plechach (Brodo, 1961). Prze-
noszenie żywych plech w tereny zanieczyszczone, ich 
ekspozycja w wytypowanych punktach w zależności 
od źródeł emisji, a następnie późniejsza analiza skła-
du chemicznego pozwala na określenie stopnia ska-
żenia powietrza z punktu widzenia ochrony zdrowia 
człowieka. Dlatego techniki transplantacyjne, chociaż 
wymagające ciągłego doskonalenia metodycznego, 
znalazły istotne miejsce w biomonitoringu (ryc. 1) i są 
jednym z lepszych sposobów na długoterminową kon-
trolę środowiska.

Ryc. 1. Miejsce transplantacji w badaniach 
biomonitoringowych (Szczepaniak, Bziuk, 2003)

Fig. 1. Place of transplantation in biomonitoring 
(Szczepaniak, Bziuk, 2003)

2. Gatunki stosowane w metodzie transplantacji

Transplantacja w wytypowanych obszarach umoż-
liwia prowadzenie obserwacji specyficznych zmian 
morfologicznych oraz analizę chemiczną plech poro-
stowych eksponowanych na określony typ zanieczysz-
czeń. Zanieczyszczenia mogą pochodzić z obszarów 
zurbanizowanych, tras szybkiego ruchu, obszarów 
przemysłowych oraz z elektrociepłowni, zakładów 
chemicznych i rafinerii. 

Biowskaźnikami transplantacyjnymi są najczęściej 
porosty nitkowate lub listkowate, co wynika z ich 
większej wrażliwości w stosunku do krzaczkowatych  
i skorupiastych. Do badań stosowanych na świecie naj-
częściej wykorzystywane są: 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – transplantowa-
na w strefach zurbanizowanych w południowo-
wschodniej Polsce (miasto Kielce) i parkach na-
rodowych (ŚPN), Krakowskim Okręgu Przemy-
słowym (Białońska, 2005; Budka i in., 2002; Jóź-
wiak, 2007; Sawicka-Kapusta, Zakrzewska, 2002),  
w Słowenii – transplantowana w pobliżu zakła-
dów chemicznych i huty (Poličnik i in., 2004), oraz  
w środkowym Uralu wokół kopalni (Scheidegger, 
Mikhailova, 2001); 

Usnea amblyoclada (Mill. Arg.) Zahlbr. – w Argenty-
nie, transplantowana wokół przemysłowej aglome-
racji Cordoby w pobliżu cementowni utylizującej 
odpady niebezpieczne (Carreras, Pignata, 2002);

Evernia prunastri (L.) Ach. – transplantowana we Wło-
szech do trzech różnie przekształconych przez czło-
wieka obszarów: miejskich (Cassino), wiejskich  
(S. Elia Fiumerapido) i przemysłowych (Piemont  
S. Germano) (Conti i in., 2004) oraz w Portugalii 
(Godinho i in., 2004);

Parmelia caperata (L.) Ach., 1803 – transplantowana 
w przemysłowym mieście Sines w Portugalii (Go-
dinho i in., 2004);

Parmelia sulcata Taylor. – w Holandii, Niemczech, 
Belgii, transplantowana w terenach przemysłowych 
– zagłębie Ruhry, aglomeracji Rotterdamu, nie-
miecko-belgijskiej strefy uprzemysłowionej (Sloof, 
1995);

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog. – w Argentynie, 
transplantowana w pobliżu elektrowni w mieście 
Cordoba (González C.M., Pignata M.L., 1997);

Ramalina lacera (With.) J.R. Laundon. – w Izraelu, 
transplantowana wokół elektrowni węglowych 
(Garty, 1988);

Ramalina ecklonii (Sprengel) G. Meyer & Flotow 
– w Argentynie, transplantowana wzdłuż tras ko-
munikacyjnych o różnym obciążeniu ruchem samo-
chodowym (González i in., 1998);

Ramalina duriaei (De Not.) Bagl. – w Izraelu, trans-
plantowana wzdłuż tras szybkiego ruchu położo-
nych w sąsiedztwie siedzib ludzkich (Garty, 1988);

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – we Włoszech 
i w Szwajcarii (Trietiach i in., 2007);

Nephroma antarcticum(Jacq.) Nyl. – w Patagonii, 
transplantowana w dwóch miastach: San Carlos de 
Bariloche, miasto turystyczne, Villa Regina, miasto  
w otoczeniu terenów rolniczych, znajdujące się w pro-
wincji Río Negro (Calvelo, Liberatore, 2004).

Wszystkie wymienione porosty zajmują zatem czoło-
we miejsca na skali lichenoindykacyjnej, spełniając  
w ten sposób warunki stawiane bioindykatorom.
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3. Metody transplantacji porostów

W metodach transplantacji wykorzystuje się róż-
ne techniki i projektuje specjalne konstrukcje w celu 
optymalizacji ekspozycji plech. Często stosowaną me-
todą jest rozwieszanie na gałęziach nylonowych sieci 
z umieszczonymi w nich porostami. Tak wystawiane 
próbki transplantowano w Argentynie. Siatki lub ny-
lonowe torby podwieszano na wysokości 3 m n.p.g 
(González, Pignata, 1997) (ryc. 2).

 

Ryc. 3. Porosty nawlekane na nylonowe żyłki
Fig. 3. Lichens threaded on nylon strings

Konstruowane są także specjalnie zadaszone, drew-
niane panele mocowane wzdłuż pni drzew z umocowa-
nymi na panelu porostami, które umieszcza się około 
1,60 m n.p.g (Cuny i in., 2000) (ryc. 4).

Metodę tę zastosowano również w Argentynie  
i Włoszech w latach 2002 i 2004, zmieniając wyso-
kość ekspozycji i zawieszając próbki na wysokości  
1,5–2,0 m n.p.g. (Carreras, Pignata, 2002; Calvelo, Li-
beratore, 2004; Conti i wsp., 2004).

Inna metoda wykorzystuje druciane, rozłożone 
siatki pokryte PCV, które mocowane są na drzewach 
na wysokości 1,5–2,0 m n.p.g. Metodę tę stosuje się  
w Niemczech (Häffner i in., 2001). Transplanty próbek 
porostów eksponuje się również za pomocą lin PCV 
umieszczonych na wysokości 2.5–3.0 m n.p.g. Metodę 
tę stosowano w Izraelu (Garty i wsp., 1997).

Porosty nawlekane są również na nylonowe żyłki, 
które następnie rozmieszczone są w odległości 3 cm 
na poprzecznej deseczce. Poprzedzielane przezroczy-
stymi tubkami z PCV, umieszczane są na wysokości  
3 m n.p.g. Metodę taką stosowano w Norwegii i pół-
nocno-wschodniej Szwecji (ryc. 3).

 

Ryc. 4. Drewniane panele z porostami
Fig. 4. Wooden panels with lichens

Wykorzystywać można sieci poliamidowe, zwra-
cając uwagę na wielkość oczek, tak by sposób ekspo-
zycji nie stanowił przeszkody przy osadzaniu zanie-
czyszczeń. W Portugalii stosuje się sieci o porowatości 
61 µm (Godinho i in., 2004).

Freitas i wsp. (2007) do ekspozycji porostów wyko-
rzystali szalki Petri’ego o średnicy 47 mm, umieszcza-
ne na wysokości 1,5 m n.p.g. na specjalnie skonstru-
owanych zadaszonych stelażach (ryc. 5) 

 

Ryc. 2. Nylonowe torby z próbkami porostowymi Fi
Fig. 2. Nylon bags with lichen samples

W Polsce na przestrzeni lat 1969–2007 sposób 
ekspozycji porostów ulegał zmianom. Pierwsze trans-
planty stanowiły wycięte wraz z porostem krążki kory, 
które mocowano bezpośrednio na pniach drzew, póź-
niej, w celu wyeliminowania ewentualnego wpływu 
podłoża, stosowano deseczki z przyczepionymi do nich 
krążkami kory (Schönbeck, 1969). Deseczki mocowa-
no na wysokości od 2 m n.p.g. do 8 m n.p.g (Borowiec, 
Marska, 1982; Fabiszewski i in., 1983; Pustelniak 
1991, Kepel, 1999). Metoda transplantacji zapropono-
wana przez Sawicką-Kapustę i Zakrzewską (2002) na 
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Ryc. 5. Szalki Petri’ego z porostami, zadaszone i umiesz-
czone na stojakach 

Fig. 5. Petri dishes with lichens roofed and placed on the
stands

terenie Polski za Jeranem i wsp. (1995) polega na bez-
pośrednim umieszczaniu gałązek porośniętych plechą 
porostową Hypogymnia physodes na pniach drzew na 
wysokości około 2,0 m n.p.g. (fot. 1). Metoda ta do 
dziś jest stosowana w Polsce w ramach Zintegrowane-
go Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 

Fot. 1. Gałązki porośnięte plechą porostową, umieszczane
w miejscach ekspozycji na pniach drzew 
(Fot. M. Jóźwiak)

Photo 1. Branches covered with lichen thallus, put in places
of exposure on the tree trunks (Photo M. Jóźwiak)

Szczegółowa metodyka zbioru próbek do trans-
plantacji zakłada wykonanie rozpoznania warun-
ków przyrodniczych, miejsca poboru porostów, 
określenie parametrów meteorologicznych, gle-
bowych, gatunku drzewa lub rodzaju skały, z któ-
rego pochodzą porosty, oraz wysokości ekspozycji 
nad poziomem gruntu. W celu minimalizacji wpływu 
warunków terenowych należy je zbierać na wysokości 
1–2,5 m po całym obwodzie obiektu (Sloof, 1995). 

Dużemu zróżnicowaniu podlega także wielkość 
próby użyta do transplantacji. Można ją wyrazić  
w powierzchni (Sloof, 1995) lub świeżej masie (Car-
reras, Pignata, 2002). Częściej używana jest jednost-
ka masy, bowiem łatwiej zachować jednolitość 
wszystkich próbek. Masa wyrażana jest jako świe-
ża, której wartość podaje się w momencie doko-

nania transplantacji (6,0 g) – Carreras, Pignata 
(2002) i González, Pignata (1997), lub jako masa 
suchej próby 30-40 g (Contii, 2004), 100 mg (Go-
dinho, 2004) poddawana suszeniu w temp. 35oC 
przed ich mineralizacją. 

Sloof (1995) transplantował próby o powierzch-
ni ok. 9 cm2. M.C. Freitas (2007) umieszczał je na 
powierzchni szalek Petrie’go o średnicy 47 mm, 
a próby o pow. ok. 4 cm2 stosował Contii (2004). 
Transplantacja, która odbywa się z użyciem plech 
porostów epifitycznych, określa długość gałązek 
z przyczepionymi do ich powierzchni porostami. 
Cała transplantowana wraz z plechą gałązka ma 
długość 30 cm (Białońska, 2005; Budka i in., 2002; 
Sawicka-Kapusta i in., 2002). Transplantowane poro-
sty oddziela się od kory gałęzi czy pni lub też prze-
szczepia wraz z nimi (Białońska, 2005), a dopiero po 
ekspozycji odseparowuje od pierwotnego podłoża.

Zróżnicowaniu podlega także ilość prób w danym 
obszarze oraz sposób ich umieszczenia. Wysokość, na 
której zawieszano próby wahała się od 1,5–2 m (Pol-
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ska, Słowenia) bezpośrednio przytwierdzonych do 
drzew czy słupów, przez 2 m (Włochy), 3 m (Argenty-
na), do 3,5 m (Holandia). 

Różnicą w metodyce badań jest również czas eks-
pozycji plech w warunkach zanieczyszczonego po-
wietrza. Waha się on od 1 do 12 miesięcy. Z analizy 
dostępnej literatury wynika, że najczęściej stoso-
wanym czasem ekspozycji jest okres 6 miesięcy 
(półrocze ciepłe i zimne). Jednak w obszarach  
o znacznym zanieczyszczeniu powietrza (okolice 
hut, rafinerii, zakładów metalurgicznych, cemen-
towni, elektrociepłowni, dużych aglomeracji miej-
skich) stosuje się krótsze – czteromiesięczne lub 
trzymiesięczne – okresy ekspozycji.

Różnorodna metodyka transplantacji próbek wy-
kazywała w przeanalizowanych przypadkach cechy 
wspólne, jak również uwzględniała istotne różni-
ce, podkreślając ich znaczenie dla przebiegu badań.  
W każdym jednak przypadku zwracano uwagę na małe 
zanieczyszczenie powietrza w miejscach poboru poro-
stów przeznaczonych do badań. 

Transplanty eksponowane na południowo-zachod-
nim wybrzeżu Atlantyku przez A.C. Freitas (2007) 
przenoszono z okolic czystego obszaru północnej Por-
tugalii (Baiáo). Plechy do badań bioindykacyjnych za-
nieczyszczeń powietrza w uprzemysłowionym obsza-
rze Cordoby, prowadzone przez H.A. Carreras i M.L. 
Pignata (2002), pozyskiwano z terenu o niskim stopniu 
zanieczyszczenia oddalonym od punktów badawczych 
o 70 km na zachód od Cordoby. Podobnie González 
i Pignata (1997), którzy materiał próby „O” pobierali 
na północny zachód od Cordoby, blisko miejscowości 
La Calera. Contii i in. (2004) transplantowali poro-
sty zebrane z obszarów Parku Narodowego Abruzzo 
(Środkowe Włochy) i przenosili je w obszary centrum 
miasta i terenów przemysłowych. Próbki porostowe 
próby „O” zebrane przez Godinho i in. (2004) pozy-
skane były z środkowej części Portugalii, z terenów 
wiejskich i naturalnych w sąsiedztwie miasta Tomar. 
Badania w Słowenii (Poličnik, 2004) odbywały się  
z wykorzystaniem porostów pobranych z niezanie-
czyszczonego obszaru Rogla (Pohorje Gory). Badania 
holenderskie (Sloof, 1995) polegały na transplantowa-
niu plech z czystej części północno-zachodniej Ho-
landii na obszary mało, jak i bardzo zanieczyszczone.  
W przypadku badań Budki i in. (2002), Białońskiej 
(2005) obszarem pozyskiwania plech porostowych 
do badań bioindykacyjnych była północno-wschodnia 
Polska. Obszar położony z dala od metropolii i źródeł 
emisji – Puszcza Borecka, dla Polski uznana jest jako 
obszar wzorcowo czysty (Degórska i in., 1998; Śnieżek 

4. Zakończenie

Analiza i ocena metod transplantacji porostów na 
podstawie literatury oraz własnych wyników uzyska-
nych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego  
i w obszarach zurbanizowanych regionu świętokrzy-
skiego pozwala na sformułowanie uwag, które mogą 
być przydatne w dalszych badaniach. Ich uwzględ-
nienie powinno wpłynąć na poprawę jakości badań  
i zobiektywizować uzyskiwane wyniki. Przyjęcie jed-
nolitej metody stosowanej w lichenotransplantologii 
stworzy jednocześnie możliwość porównywania uzy-
skanych danych z różnych rejonów świata. Wydaje 
się zatem, że w przyjętej metodyce transplantacyjnej 
uwzględnić należy:
– Jednolity czas ekspozycji. Dla obszarów z wyraź-

nie zaznaczonymi porami roku, w cyklu kwartal-
nym. Uwzględnia on bowiem cyklicznie występu-
jące zmiany klimatyczne. Dla obszarów bez typo-
wo wyróżnionych pór roku można stosować 6-mie-
sięczny cykl ekspozycji. Taki cykl uwzględnia 
zróżnicowane okresy grzewcze, co przekłada się 
na wzrost kumulacji zanieczyszczeń w plechach. 

– Sposób ekspozycji porostów dotyczący zarówno 
miejsca mocowania, jak i sposobu uczepu ekspo-
nowanej plechy. Istotnym elementem metodycz-
nym, ze względu na ektohydryczność porostów, 
jest miejsce ekspozycji. Umieszczanie plech pod 
zadaszeniami, drewnianymi panelami, bezpośred-
nio w koronach drzew może wpływać na tempo  
i ilość kumulowanych zanieczyszczeń, na co zwra-
cali uwagę portugalscy badacze, dobierając siatki 
o porowatości 61 µm (Godinho i in. 2004). Ekspo-
zycja transplantów powinna odbywać się w miej-
scach odsłoniętych, w których w promieniu 5 m 
nie powinny występować przeszkody naturalne ani 
konstrukcje wykonane przez człowieka. 

– Sposób uczepu, który powinien pomijać koniecz-
ność odrywania plech autochtonicznych od podłoża 
przed ich transplantacją, nawlekania na linki PCV, 
przyczepiania do krążków, deseczek lub szalek Pe-
trie’go. Wszystkie ww. metody są stresotwórcze, 
wpływają na plechy i mogą obniżać ich kondycję 
fizjologiczną, a co za tym idzie – zwiększać podat-

i in., 2006). Puszcza Borecka była również miejscem 
poboru plech dla próby „O” i późniejszej transplantacji 
na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przez 
Sawicką-Kapustę i wsp. (2002, 2005) i w mieście Kiel-
ce (Jóźwiak, 2007; Jóźwiak, Jóźwiak, 2009; Jóźwiak  
i wsp., 2010).
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ność na kumulację toksyn środowiskowych.
Metoda transplantacji stosowana w regionie świę-
tokrzyskim, uwzględniająca przenoszenie poro-
stów na macierzystych gałązkach, pomija wymie-
nione zastrzeżenia i wydaje się najmniej inwazyjna 
w stosunku do transplantowanego organizmu. 

– Ostatnim istotnym elementem jest ujednolicenie 
wysokości, na jakiej powinny być umieszczane 
transplanty. Słuszne wydaje się, aby wysokość eks-
pozycji odnoszona do powierzchni gruntu uwzględ-
niała rodzaj prowadzonych badań. W przypadku 
analiz powietrza atmosferycznego prowadzonych 
w obszarach zurbanizowanych, w których głów-
nym emitorem zanieczyszczeń są samochody, eks-
pozycja transplantu powinna wynosić 2 m n.p.g. 
W przypadku analiz powietrza prowadzonych na 
obszarach uprzemysłowionych, gdzie należy spo-
dziewać się emisji punktowej i zdalnej, ekspozy-
cja plechy powinna odbywać się na wysokości  
3–4 m n.p.g. 

Wymienione zastrzeżenia metodyczne uwzględ-
niono i zastosowano w badaniach powietrza atmosfe-
rycznego prowadzonych metodą transplantacji w aglo-
meracji Kielc przez Katedrę Ochrony i Kształtowania 
Środowiska. Transplantowany materiał umieszczano na 
wysokości 2 m n.p.g., na 30-centymetrowych macie-
rzystych gałązkach. Materiał porostowy po okresie eks-
pozycji poddawano analizie makro- i mikroskopowej. 

Obserwacje makroskopowe wykonywano za pomo-
cą mikroskopu stereoskopowego Nikon SMZ 645. Do 
badania próbek w obrazie mikroskopu elektronowego 
skaningowego wykonywano skrawki plechy porostu 
wykazujące zmiany barwne. Obserwacji dokonywano 
w skaningowym mikroskopie elektronowym FEI QU-
ANTA 200 z mikroanalizatorem typu EDS i cyfrowym 
zapisem obrazu. Przed przystąpieniem do obserwacji 
mikroskopowej wybrane skrawki plechy utrwalano  
w 2-procentowym aldehydzie glutarowym, następnie 
odwadniano preparat w alkoholu etylowym (30–96%) 
i w acetonie.

Uzyskane wyniki wskazują na różnice w morfo-
logii, wybarwieniu, stopniu zaawansowania zmian  
w organizmie bioindykatora (fot. 2, 3, 4, 5, 6) oraz 
różnice w rodzaju deponowanych zanieczyszczeń  
(fot. 5, 6, 7, 8), co przypisać należy specyfice miejsca 
ekspozycji transplantów.

Fot. 2. Zbrązowienia plechy po ekspozycji na osiedlu 
w Kielcach w odległości 30 m od najbliższych zabu-
dowań (Fot. M.A. Jóźwiak)

Photo 2. Bronzing of thallus after exposure in the housing
estate in Kielce in the distance of 30 m form the 
nearest buildings (Photo M.A. Jóźwiak)

Fot. 4. Zaczernienia i odkształcenia plechy eksponowanej
na skrzyżowaniu miejskim (Fot. M.A. Jóźwiak)

Photo 4. Blackening and deformation of thallus exposed at 
the urban crossroad (Photo M.A. Jóźwiak)

Fot. 3. Nieliczne odbarwienia listków brzegowych plechy
 eksponowanej w miejscu wypoczynku i rekreacji 
(Fot. M.A. Jóźwiak)

Photo 3. Few discolorations of marginal lobes of thallus
 exposed in places of recreation  
(Photo M.A. Jóźwiak)
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Fot. 6. Zanieczyszczenia przemysłowe na powierzchni 
plechy Hypogymnia physodes po ekspozycji na 
skrzyżowaniu (pow. 1000x) (Fot. M.A. Jóźwiak) 

Photo 6. Industrial pollution on the surface of Hypogymnia  
physodes  after exposure at the crossroad (magnifi-
cation 1000x) (Photo M.A. Jóźwiak)

Fot. 5. Zanieczyszczenia mineralne układające się wzdłuż 
szczelin pseudocyfeli na powierzchni plechy Hypo-
gymnia physodes po ekspozycji na skrzyżowaniu 
w Kielcach (pow. 1200x) (Fot. M.A. Jóźwiak)

Photo 5. Mineral pollution deposited along the cracks on
the surface of Hypogymnia physodes thallus after 
exposure at the crossroad in Kielce (magnification 
1200x) (Photo M.A. Jóźwiak)

Fot. 7. Zanieczyszczenia na powierzchni plechy 
Hypogymnia physodes eksponowanej na osiedlach 
(pow. 400x) (Fot. M.A. Jóźwiak)

Photo 7. Pollution on the surface of Hypogymnia physodes 
exposed at the housing estates (magnification 400x) 
(Photo M.A. Jóźwiak)

Fot. 8. Zarodnik roślinny na powierzchni plechy 
Hypogymnia physodes eksponowanej w miejscach 
wypoczynku (pow. 3000x) (Fot. M.A. Jóźwiak)

Photo 8. Plant spore on the surface of Hypogymnia physodes 
thallus exposed in recreational places (magnification 
3000x) (Photo M.A. Jóźwiak)
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METHODS OF THE TRANSPLANT  
OF LICHENS APPLIED IN ATMOSPHERIC  

AIR BIOMONITORING

Summary
Lichens are the most popular bioindicators. They have 
been used to determine the cleanliness of the air in 
many different parts of the world for many years (Sloof, 
1995; Gonzales i wsp., 1998; Conti, 2001; 2004, Budka 
i wsp., 2002; Carreras, Pignata, 2002; Poličnik i wsp., 
2004, Godinho i wsp., 2004, Białońska, 2005). They 
are also used to control the level of such pollutants as 
PM 10 dust and PM 2,5 and PAH, sulphur oxide and 
heavy metals. 
Both their unique ability to accumulate pollution in the 
depth of thallus and the fact that they grow in many 
different places in the word are decisive in this matter. 
One of the methods of using lichens in bomonitoring 
is transplantation of native species from places with 
low level of pollution (national parks, countryside with 
their natural landscape) to places where lichens are not 
present in natural amounts (lichen deserts) or their po- 
pulation is limited to a great extend because of pol-
lution caused by human beings (Szczepaniak, Bziuk, 
2003). Chemical analysis of accumulated pollutants in 
lichen thallus is carried out with the use of ASA PHI-
LIPS PU 9100X and the possibility of transplantation 
allows direct estimation of environment conditions in  
a given location. 




