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uwalniania

pierwiastków do otoczenia. W H. morsus-ranae rosnącym na terenach zurbanizowanych, w pobliżu
zakładów przemysłowych, zanotowano podwyższone zawartości i współcąrnniki akumulacji metali
śladowych, emitowanych przez lokalną dziŃalnośćantropogeniczną, więc wydaje się, że badany

gatunek może być przydatny

w badaniach bioindykacyjnych skazenia środowiska. Najsilniej

zanieczyszczone tereny lvq1znaazono w okolicach Siechnic i Wrocławia, co jest rwiązane z obecnością

przemysłowych i komunalnych zródeł ksenobiotyków (zwłaszcza Cu i Pb). Należy uwzględnić fakt,

że żabiściekpĘwający pobiera stosunkowo duże ilościCo, Fe, N i kationów zasadowych
niezależnie od ich zawartości w wodzie. Stwierdzono, że proces rozkładu martwych tkanek
żabiściekuptzebiegń odmiennie w zalęźnościod chemizmu siedliska. Wysoka zawartość
makroelementów (Mg, N, P) w roślinach oraz zbiornikach wodnych wpływa na prryśpieszenie
procesu rozkładu H. morsus-ranae natomiast podwyższona zavłartośćmetali śladowych (Cd, Fe, Mn,

Ni) spowalnia ten proces. Zawartości C, Cd, Cr, Cu, N, Ni, P, Pb, S i Zn w detrytusie wzrosĘ w czasie
trwania eksperymentu, natomiast zawartości kationów zasadowych

i

manganu się zmniejszyĘ.
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oczyszczania wody należałobyprzeprowadzić dalsze

szczegółowe badania doĘczące m.in. optymalizacji warunków hodowli, reakcji na wysokie stężenia
toksycznych metali i ich mieszanin, interakcji z innymi gatunkami makrofitów wykorzystywanych w

roślinnychoczyszczalniachorazanalizprodukcyjności i efektywności bioakumulacji przezcaĘ sezon
wegetacyjny.
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sUMMARY
Biogeochemistry of European
frogbit Hydrocharis morsus-ranaeL.fromselected
of Lower silesia

area§

Ecological and biogeochemical
sfudies on aquatic plants
are popular and considered
important
because macroPhYes consists
an essential part of most
inland water ecosystems
by building a dominant
Part of their biomass and playing an important
role in the circulation of
organic matter. Regular
analYses of the chemical
composition of plants and
assessing the efficiency
of elements
bioaccumulation are needed
to assess their ęffectiveness
as bioindicators and phytoremediators,
well as for understanding of
as
the ecological role of species
in the elements cycles in
the ecosystem.
The aim of the sfudY was the
contribution to knowledge
on the biogeochemisĘ
Hydrocharis
'morsus-ranae' In order to carry
out the task a) the contents
of trace metals (Cd, Co,
Cr, Cu, Fe, Hg,
M. Ni' Pb' Zn) and macroelements (Ca,
K, Mg, Na, P, S) in leaves and
roots of European frogbit
water and bottom sediment
and
from its stands were determined;
b) a relationship between
the content of
elements in Plants and the
environment was examined;
and c) the role of H. morsus_ranae
in the
biogeochemical cYcles of
elements was evaluated by
process of the
sPecies' The Practical aim
"-".,;* ;;ffiion
was to evaluate the possibility
of
use of H. morsus_ranae in
bioindication bY bioaccumulation
the
methods as well as phytoremediation
of aquatic ecosystems.
The research consisted of the
laboratory analysis of plant
material, water and bottom
sediments collected from
33 H, morsus-ranae standsin
Lower Silesia and a field
experiment on the
decomposition of the species
conducted in 8 selected positions.
sfudy sites were designated
in regions
that differed in land use
and local sources of pollution.
In collected water samples
the following
Parameters were measured:
PH, content ofphosphate, ammonium
N, nitrate \ nitrate N (FIA);
and K (flame photometer);
N. Ca
Cd, Co, Cą Cu, Fe, Ni, Mg
Mn, Pb, Zn(AAS); Hg (AMA).
In bottom
sediment and Plant samPles
content of N (Kjeldahl method);
S (infrared absorption); p (FIA);
Na, Ca
and K (flame photometer);
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Mg
Mn, Pb, Zn(AAS); Hg (AMA)
was analyzed.
Results of the studY indicated
that environmental pollution
affected European frogbit,s
the
decomposition
proces§. Increased content
"Ił:*'and
of trace metals was
::T:"#
$-rąnae growing in urban
areas. The pattern of elements
bioaccumulation varied
dePending on the tYPe and
intensity of local anthropopressure,
so it seems that the species
can be
useful in bioindicative studies,
The surroundings of Siechnice
and Wrocław were the
most heavily
Polluted areas (Cu and Pb) which was
associated with the presence
of sources of industrial and
municiPal Pollution, EuroPean
frogbit accumulated a relatively
large amounts of Co, Fe,
N and
alkaline cations' regardless
of their content in water. A
high content of elements (Mg,
N, p) in plants
and water caused the acceleration
of decomposition of ,ć{ morsus
ranaewhile the increased level
of

trace metals (Cd, Fe, Mn, Ni) slowed down the process. Content of C, Cd, Cr, Cu, N, Ni, P, Pb, S and

Zn in detritus increased during decomposition, while content of alkali cations and Mn decreased. A
high content in leaves and high translocation and bioaccumulation factors of Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb
make this species an interesting tool for phytoremediation

of contaminated water. More

detailed

experiments should be conducted in order to confirm suitability for phytoremediation as well as to
establish optimal groMh conditions, interaction with other species of macrophytes used in the sewage
treatment plants, harvesting regime or

toxicĘ of high

concentrations

of certain metals and their

mixtures.
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