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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Badania zanieczyszczeń - SO2 i cząstki stałe 

Wykorzystanie porostów do badania SO2 i badanie wpływu roślin na zanieczyszczenie cząstkami stałymi na terenie szkoły 
Cel: Użyj specyficznych gatunków porostów tolerujących i nietolerujących azotu jako wskaźników zanieczyszczenia powietrza, zidentyfikuj miejsca w Twojej 
okolicy, które mają wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w porównaniu do innych.  
 
Porosty nie mają korzeni, więc otrzymują składniki odżywcze jedynie z atmosfery, co czyni je doskonałym bio-wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza. Porosty 
rosną na różnych powierzchniach, takich jak ściany, drzewa, skały, nagrobki kościelne itp. Są one niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia atmosferyczne, takie jak 
dwutlenek siarki (SO2) i azot (N) pochodzące ze spalin samochodowych, fabryk, elektrowni i oprysków pestycydami.  Zanieczyszczenie powietrza zawiera N, 
który szkodzi zdolności niektórych porostów do wytwarzania cukrów umożliwiających odżywianie się, więc nie będą one rosły w danym miejscu.  Inne gatunki 
mogą sobie poradzić, a zatem są bardziej tolerancyjne na SO2 i N niż inne i dlatego będą miały tendencję do występowania z większą częstotliwością w tych 
bardziej zanieczyszczonych środowiskach. 
 
Zadanie 1: Badanie porostów  
Szukaj porostów odpornych na zanieczyszczenia tym częściej, im bardziej oddalasz się od obszarów zabudowanych lub miejsc, 
w których występuje większa aktywność zanieczyszczeń, np. na terenach szkolnych, takich jak parkingi i strefy wysiadania, lub 
wzdłuż transektu od szkoły do centrum miasta lub na wieś. Użyjcie materiałów identyfikacyjnych Brytyjskiego Towarzystwa 
Licheńskiego OPAL - pobierzcie je z biblioteki zasobów Pappus Plant ID lub ze strony internetowej OPAL citizen science. 
• Wyznacz na mapie obszar badań i planowaną trasę, którą pokonasz w celu znalezienia, zidentyfikowania i zmierzenia 

porostów rosnących na różnych powierzchniach - drzewach, dużych skałach, ścianach itp. 
• Podczas spaceru opisz na mapie punkty poboru próbek, z których korzystasz oraz cechy, na których rosną porosty. 
• Zbierz dane dotyczące obecności i nieobecności porostów tolerujących i nietolerujących zanieczyszczeń, przedstawionych 

na arkuszach identyfikacyjnych. 
• Zmierzcie liczebność każdego gatunku w każdym z punktów poboru próbek, używając 10 cm plastikowego kwadratu i 

oceńcie ich pokrycie w siatce: każdy kwadrat reprezentuje 4%, co daje w sumie 100%. Nie rozumiem co to oznacza - 
wyjaśnij proszę.  

• Wprowadź dane do tabeli zawierającej dwie właściwości, które wybrałeś do porównania, na przykład gdzie oś y = 
obfitość/pokrycie, a oś x = odległość wzdłuż transektu. 

Omów czynniki środowiskowe, które mogą mieć wpływ na rodzaje i rozmieszczenie znalezionych przez Ciebie porostów.  
 
Działanie 2: Badanie zanieczyszczenia cząstkami stałymi 
Bardzo małe cząstki zawieszone w powietrzu znane jako PM10 i PM2.5 są wytwarzane przez pojazdy z silnikiem diesla, pył z opon i hamulców oraz inne źródła; 
mogą być mierzone w pomieszczeniach i na zewnątrz.  Można je badać za pomocą prostej czynności z użyciem taśmy klejącej. 

• Wyznacz obszar badania i zdecyduj, gdzie umieścić dwustronnie przyklejone paski testowe. Znajdź miejsca, które są narażone na ruch uliczny i takie, 
które są przed nim chronione. 

• Nanieś na mapę adnotacje, aby zaznaczyć, gdzie umieszczono paski testowe i upewnij się, że każdy pasek jest oznaczony kodem, który odnosi się do 
jego lokalizacji na mapie. 

• Przymocuj paski testowe do struktur takich jak płoty i drzewa, unikając miejsc, w których będą one łatwo widoczne i manipulowane. 
• Pozostaw na dwa tygodnie, a następnie wróć, aby zebrać paski. 
• Spójrz na gęstość cząstek stałych w każdym miejscu i omówić wyniki. 

Pomyśl o tym, jak żywopłoty i krzewy mogą "zbierać lub zatrzymywać" cząstki stałe, usuwając je z przyległych obszarów - takich jak place zabaw! 

Materiały: 
• Brytyjskie Towarzystwo Licheńskie 

OPAL arkusz identyfikacyjny nauki 
obywatelskiej 

• FSC Lichen Id. Arkusz 
• Papier graficzny do wykreślenia 

częstotliwości 
• Przezroczysty plastikowy kwadrat o 

powierzchni 10cm2 podzielony na 1cm 
kwadraty  

• Przezroczyste plastikowe torby do 
zamrażarki do umieszczenia próbek 
porostów w 

• Dwustronne paski taśmy klejącej na 
kawałkach plastiku z recyklingu, z 
przymocowaną pętlą sznurka. 

 
Więcej odskoczni: 
• History Learning Springboard: 

Lichenography 
 
Key vocabulary:  
Bioindykator - gatunek bioindykatora to gatunek 
biologiczny, który wskazuje na cechę lub 
właściwość środowiska, z którym jest związany. 
Particulates (drobny pył) 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Potrafię zaplanować i przeprowadzić rzetelny 

test 
ü Potrafię zinterpretować informacje i dane 

zebrane w moim teście 
ü Potrafię użyć języka naukowego i 

przeanalizowanych danych do wyjaśnienia 
moich wyników. 

ü Rozumiem i potrafię wyjaśnić, jak porosty 
reagują na zanieczyszczenie powietrza 

 


