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1. Wprowadzenie
Monitoring biologiczny jest najstarszą metodą oceny stanu środowiska przyrodniczego. Bioindykacja
obiektywizuje badania, ponieważ przekłada zmiany zachodzące w środowisku na kondycję i stan zdrowotny
żyjących w nim organizmów. Kontrola aparaturowa,
dokonująca pomiarów fizycznych i chemicznych, wykazuje jedynie koncentrację polutantów i informuje,
czy ich wartości przekraczają, czy nie przyjęte normy,
nie wskazując, jak w zmienionych warunkach środowiska zachowują się charakterystyczne dla niego organizmy (Zimny 2006; Jóźwiak 2012, 2014). Zadaniem
bioindykacji jest wytypowanie biowskaźników charakterystycznych siedlisk, a następnie obserwacje zmian
morfologicznych, anatomicznych i fizjologicznych jako
symptomów wpływu toksyn środowiskowych (accumulative indicator). Rolę wskaźnikową mogą pełnić pojedyncze organizmy, jak również całe układy ekologiczne. Wkraczają w nie lub wycofują się charakterystyczne

dla nich organizmy uznane za biowskaźniki (sensitive
indicator) (Wardencki 2004; Jóźwiak, Cieplicka 2012).
Prowadzenie badań bioindykacyjnych koncentruje się
więc na wyborze odpowiedniego organizmu lub grupy
organizmów, znajomości ich cech, obserwacji liczebności populacji w warunkach naturalnych. Wszystkie
te elementy składają się na komplet informacji o stanie środowiska (Głowaciński 2001, Nałęcz-Jawecki
2003; Zimny 2006). I wreszcie bioindykacja pozwala
na wykazanie zależności między ilością emitowanych
toksyn – kumulacją ich w biotopie a koncentracją
w organizmach (Jóźwiak, Jóźwiak 2009). Zdaniem autorów istnieje konieczność ujednolicenia listy biowskaźników dla określonych obszarów geograficznych i klimatycznych celem porównywalności badań w różnych
krajach i dzięki temu uzyskiwanie informacji o globalnym stanie środowiska. Badania i kontrola środowiska
przy użyciu metod bioindykacyjnych stosowana jest
w wielu krajach Europy i świata, np. w Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Holandii, Izraelu, USA, Japonii (Ko-
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siba 2004). Brak natomiast doniesień i opracowań naukowych, które wykorzystywałyby te metody w krajach
Ameryki Południowej, takich jak Peru czy Boliwia. Ze
względu na fakt, że są to kraje ubogie, rozwój przemysłu nie idzie w parze z zasadami, jakie należy stosować
w zakresie ochrony środowiska. Emisja zanieczyszczeń
do atmosfery nie jest więc kontrolowana. Należy również brać pod uwagę, że obszar ten charakteryzuje się
działalnością wulkaniczną. Ciągle aktywne sejsmicznie wulkany emitują pyły i gazy do atmosfery, a jeden
z najbardziej aktywnych w Peru – Ubinas (16o21’18’’S
i 70o54’11’’W) znajduje się 760 km na południowy
wschód od stolicy Peru, Limy. Popioły emitowane
z wulkanów stwarzają ryzyko dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Opadające opary zanieczyszczają zbiorniki wodne i pastwiska. Stwierdzono, że po ostatniej
erupcji w odległości około 15 km od Ubinas spadło od

5 do 10 cm toksycznego popiołu, roznosząc tefrę na
setki kilometrów. Ubinas, który pozostawał aktywny
od września 2013 roku, wyemitował popioły i toksyczne gazy na około 1000 m w górę, rozprzestrzeniając je
nad powierzchnią Andów peruwiańskich. Inne aktywne
w ostatnim trzydziestoleciu wulkany tego obszaru to El
Misti (16o17’S i 71o24’W) o wysokości 5842 m n.p.m,
jeden z najwyższych wulkanów świata (fot. 1), oraz
Chachani (16o11’29’’S i 71o31’47’’W).
Aktywność sejsmiczna ma zatem znaczący wpływ
na skład chemiczny powietrza. Sprzyjającymi warunkami do wytypowania dla tych obszarów organizmów
biowskaźnikowch zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są także stosunkowo niewielkie opady deszczu. Lokalna roślinność czerpie wodę pochodzącą z niskiego pułapu chmur, która skrapla się w wyniku różnic
temperatur między dniem a nocą (fot. 2). Woda ta wią-

Fot. 1. Wulkan El Misti w Andach peruwiańskich (fot. R. Kozłowski)
Photo 1. El Misti volcano in the Peruvian Andes (photo by R. Kozłowski)

Fot. 2. Niski pułap chmur nad Andami w rejonie Machu Picchu (fot. M. Jóźwiak)
Photo 2. Low cloud cover over the Andes in the Machu Picchu area (photo by M. Jóźwiak)
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Fot. 3. Dolina rzeki Urubamba – Święta Dolina Inków (fot.
M.A. Jóźwiak)
Photo 3. Urubamba valley – Inc of Saint Valley (photo by
M.A. Jóźwiak)

Ryc. 1. Odcinek rzeki Urubamba między Cuzco a Ollantaytambo
Fig. 1. Fragment of the Urubamba river between Cuzco and
Ollantaytambo

że cząstki pyłu atmosferycznego, który następnie wraz
z nią ektohydrycznie przenika do tkanek między innymi
epifitycznych Tillandsia.

2. Charakterystyka obszaru badań
Terenem obserwacji, w którym stwierdzano jednoczesne występowanie obydwu gatunków wskaźnikowych, była Święta Dolina Inków (Valle Sagrado de los
Incas). Dolina utworzona została przez rzekę Urubamba i jej dopływy. Na jej dnie ma swój bieg rzeka Urubamba (Río Urubamba) (ryc. 1), której długość wynosi
725 km (fot. 3). Wzdłuż górnego i środkowego biegu rze-

ki znajdują się ruiny osiedli Inków (Pisac, Machu Picchu
i Ollantaytambo) (Peru przewodnik 2006).
Dzięki barierze, jaką stanowią Andy, wpływ Oceanu
Spokojnego na klimat wnętrza Ameryki Południowej
jest znacznie ograniczony. Całe góry położone są w kilku strefach klimatycznych. Począwszy od północy występuje klimat równikowy, a następnie poprzez klimaty
zwrotnikowy, podzwrotnikowy i umiarkowany aż po
subpolarny na południu. W Andach mają swoje źródła
Amazonka, Colorado, Rio Negro. Niektóre mniejsze
rzeki, zwłaszcza w Andach Środkowych, mają charakter epizodyczny. Rzeka Urubamba jest jedną ze źródłowych rzek Amazonki. Jej źródła znajdują się w Andach
Środkowych. Na północy stoki Andów porastają wilgotne lasy równikowe i równikowe lasy górskie, przechodzące w wyżej położonych miejscach w wilgotne
zarośla i łąki górskie (fot. 4) (Peru przewodnik 2006).

3. Występowanie Tillandsia xerographica Rohweder i Tillandsia usneoides (L.)L.
Przeprowadzone w lipcu 2012 roku obserwacje
w dolinie rzeki Urubamba, między miejscowościami
Ollantayatambo i Machu Picchu, wykazały występowanie Tillandsia xerographica Rohweder oraz Tillandsia
usneoides (L.)L. Stanowiska sklasyfikowanych taksonów wskazują, że występują one głównie na stromych
stokach doliny, w których często stwierdza się zimne
mgły garua. Obecność roślin w tych miejscach potwierdza wymagania biotopowe obu gatunków Tilandsii.
Od końca maja do początku października na andyjskich stokach występuje zjawisko garua – wilgotnej

Fot. 4. Tillandsia xserographica i Tillandsia usneoides w Świętej Dolinie Inków na wysokości około 900 m n.p.m. (fot. M.A.
Jóźwiak)
Photo 4. Tillandsia xserographica and Tillandsia usneoides in the Sacred Valley of the Incas at the height about 900 m above
sea level (photo by M.A. Jóźwiak)
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mżawki i mgły, co sprzyja rozwojowi ektohydrycznych
gatunków Tilandsii. Na południu stoki Andów pokrywa
roślinność podzwrotnikowa i lasy strefy umiarkowanej
z dużym udziałem notofagusa – południowego buka,
którego kora stanowi najczęściej miejsce uczepu epifitycznych Tilandsii.
Roślinność podzwrotnikowa i lasy strefy umiarkowanej przechodzą w wyższych miejscach w formacje
krzewiaste i trawiaste (fot. 5), co również sprzyja procesom zasiedlania tych obszarów przez air plantes – oplątwy roznoszone przez wiatr. Pod względem opadów obszar ten jest bardzo zróżnicowany. Są tu tereny zarówno
o obfitych opadach w obszarze wilgotnych lasów równikowych i równikowych lasów górskich, jak również
pustynne (pustynia Atacama), gdzie ilość opadów jest
poniżej 20 mm.
Tillandsie znane są jako „rośliny powietrza”, co
oznacza, że nie wymagają gleby, rosnąc w każdych
warunkach, uczepione do gałęzi, występów skalnych,
a nawet drutów i słupów trakcji elektrycznych (Ballantine, Todd 1993; Isley, Paul 1987). Większość Tillandsii
zamieszkuje półtropikalne regiony Ameryki Środkowej
i Południowej, Meksyku i południowej części Stanów
Zjednoczonych. Wchłaniają wodę i substancje odżywcze przez liście (ektohydryczność), a korzenie są jedynie miejscem uczepu rośliny do podłoża. Tillandsia
usneoides (L.)L. to bezkorzeniowy epifit. Występuje w
Ameryce Południowej, Środkowej oraz południowych
obszarach Ameryki Północnej. Wykształca srebrzystoszare nitkowate pędy do 7,5 m długości. Na pędach wy-

Fot. 5. Wilgotne zarośla górskie z porastającymi zbocza Tillandsia usneoides (L.)L. i Tillandsia xerographica Rohweder doliny rzeki Urubamba (fot. M.A.Jóźwiak)
Photo 5. Moist mountain scrub with slopes overgrown of Tillandsia usneoides (L.)L. and Tillandsia xerographica Rohweder in the valley of the Urubamba River (photo by M.A.
Jóźwiak)
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Fot. 6. Tillandsia usneoides – nitkowate pędy (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 6. Tillandsia usneoides – filamentous rush (photo bz
M.A. Jóźwiak)

kształcają się łuskowate liście. Są one okryte włoskami
chłonnymi, które umożliwiają odbieranie i utrzymywanie wilgoci atmosferycznej (fot. 6). Zakwita bardzo
rzadko, ale kwiaty utrzymują się do trzech miesięcy. Są
małe, osiowe z płatkami o długości 1 cm, w zmieniających się kolorach od żółtego do zielonego i niebieskiego. Większość gatunków rodzaju Bromeliaceae to wieloletnie zioła, wznoszące pędy ku górze. Wyjątek wśród
nich stanowi Tillandsia usneoides. Jej pędy zwisają ku
dołowi, co powoduje, że niektórzy botanicy klasyfikują ją oddzielnie jako Spanish Moss – mech hiszpański
[Usneoides dendropogon (greckie dendron = „zielony”,
pogon = „broda”)] (Krulik 2008; Whitaker, Ruckdeschel 2002). Nasiona tej rośliny, wykorzystując aparat
lotny, przenoszone są na duże odległości, przyczepiają
się do drzew, rozwijając się w nitkowate pędy umocowane w szczelinach kory dębów.
Drugim gatunkiem wskaźnikowym tego obszaru jest
Tillandsia xerographica Rohweder (fot. 7). Jest wolno
rosnącym, kserofitycznm epifitem. Jej liście są srebrzystoszare, szerokie, a u podstawy zwężają się, tworząc
rozetę (fot. 7). W fazie kwitnienia osiąga do 3 m wysokości. Kwiatostany wznoszą się na grubej, zielonej
łodydze i są gęsto rozgałęzione. Płatki kwiatów rurkowych przyjmują kolor fioletowy i czerwony, długotrwałe. T. xerographica zamieszkuje suche lasy i zacienione
zarośla na wysokości od 140 do 600 m n.p.m. Rośnie na
najwyższych gałęziach, zapewniając sobie intensywne
oświetlenie. Wymaga temperatury, ze średnią w zakresie od 22 do 28 stopni Celsjusza przy sumie opadów od
550 do 800 mm i wilgotności względnej od 60 do 72%,
oraz rocznej ewapotranspiracji między 600 i 800 mm
(Filho, Leme 2007; García, Chocano 2012).

Fot. 7. Tillandsia xerographica Rohweder (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 7. Tillandsia xerographica Rohweder (photo by M.A. Jóźwiak)

Tillandsia xerographica potrzebuje co najmniej 20
lat, aby osiągnąć dojrzałość. Rozmnaża się płciowo
i wegetatywnie, wytwarzając rośliny potomne, które
następnie zastępują roślinę macierzystą. Największą
aktywność w rozmnażaniu wegetatywnym wykazuje
w pierwszych trzech latach życia do momentu pierwszego kwitnienia (Mabberley 1987).

4. Podsumowanie
Wykorzystanie biowskaźników do kontroli środowiska atmosferycznego jest istotnym elementem w badaniach środowiskowych. Umiejętność wykorzystania
cech morfologicznych, anatomicznych i fizjologicznych tych organizmów ułatwia obserwację wpływu
niekorzystnych zmian środowiskowych w kontekście
ich oddziaływania na organizm ludzki. Tak rozumiana
bioindykacja powinna mieć coraz szersze zastosowanie. Ze względu na niskie koszty tego typu badań zastosowanie ich w obszarach zaniedbanych ekonomicznie
ma szczególne znaczenie. Wytypowanie dla obszaru
Andów peruwiańskich gatunków oplątwy Tillandsia
xserographica i Tillandsia usneoides ze względu na ich
ektohydryczność i powszechność występowania na wysokościach od 400 do 1200 m, tj. w strefach silnej wilgotności i skraplania się pary wodnej, jest zasadne. Innym argumentem przemawiającym za zastosowaniem
biowskaźników w tym rejonie świata jest potrzeba kontroli stanu środowiska, wynikająca z dużej aktywności
sejsmicznej tego obszaru, a co za tym idzie – emisji
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zatruwających
atmosferę.
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AIR PLANTS AS BIOMARKERS
OF THE ANDES IN SOUTH AMERICA
Summary
Biomarkers are plant or animal organisms which
react to adverse changes in their living environment.
These changes rely on the unusual morphology of
the species, changes in the level of cellular and tissue
construction, reduction of the population or its total
disappearance in the conditions of their natural habitat.
The role of biomarkers should be acted by the organisms
whose biology has been thoroughly studied and whose
developmental cycle is known, which are common and
available for environmental and laboratory observation.
Searching for and selecting these organisms is quite
difficult especially because in different parts of the
world there are different climatic conditions affecting
species diversity. The stay in the Peruvian Andes
allowed to observe and select the two species of the
Bromeliaceae family that meet the requirements set for
biomarkers. They are Tillandsia usneoides (L.)L. and
Tillandsia xserographica. Rohweder.In the available
literature there are no reports on the use of these plants as
biomarkets of the natural environment. Descriptions of
species, systematics and biotope requirements are only
known. There is, however, information which helps you
decide on the use of these organisms in bioindicative
atmospheric environment and the Peruvian Andean
region of Bolivia

