
Mikoryza arbuskularna wybranych gatunków roślin 
energetycznych uprawianych na terenie zanieczyszczonym 

metalami ciężkimi 

Obecnie głównym kierunkiem rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce jest 
wykorzystanie biomasy pozyskanej z roślin energetycznych. Wśród roślin uprawianych na 
te cele można wymienić drzewa, krzewy, byliny, a także wieloletnie trawy 
przeprowadzające fotosyntezę typu C4. Dzięki tej właściwości wykazują one wyższą 
efektywność w wiązaniu dwutlenku węgla, większą odporność na suszę oraz 
charakteryzują się lepszym plonowaniem. Ponadto, niektóre gatunki traw wykazują 
potencjał fitoremediacyjny.  Ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie tolerancji 
roślin na zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi oraz mogącym modyfikować pobór 
metali i ich transport do części nadziemnych roślin jest mikoryza arbuskularna. 
Celem pracy było wdrożenie do badań fitoremediacyjnych metod dotyczących oceny 
stopnia kolonizacji mikoryzowej korzeni roślin energetycznych uprawianych na terenie 
rolniczym zanieczyszczonym metalami ciężkimi.  

WSTĘP 

MATERIAŁY I METODY 

Miscanthus x giganteus, Spartina 
pectinata, Panicum virgatum uprawiane 

na poletkach badawczych na glebie 
zanieczyszczonej metalami ciężkimi 

Pobór materiału korzeniowego, 
oczyszczenie próbek 

i utrwalenie w 50% alkoholu etylowym 

Barwienie próbek zmodyfikowaną 
metodą Phillipsa – Haymana (1970); 

Dobranie odpowiedniego czasu trawienia 
oraz medium zamykającego  

WYNIKI 

WNIOSKI 

Ryc. 2 Struktury mikoryzowe w korzeniach miskanta olbrzymiego: a) arbuskule (Arb);  
b) pęcherzyk (V – ang. vesicle) i strzępki wewnątrzkorzeniowe (Ih – ang. intraradical 
hyphae); c) apresorium (Apr); d) strzępki wewnątrzkorzeniowe (Ih) tworzące rozgałęzienie 
H-kształtne; e) strzępki zewnątrzkorzeniowe (Eh – ang. extraradical hyphae); f) apresorium 
(Apr) i zwój (C – ang. coil); (K. Cieślińska) 

Ryc. 3 Struktury mikoryzowe w korzeniach prosa rózgowatego: a) arbuskule (Arb)  
i zwój (C) b) arbuskula (Arb) i strzępki wewnątrzkorzeniowe (Ih); c) strzępki 
zewnątrzkorzeniowe (Eh); d) arbuskule (Arb) i strzępki wewnątrzkorzeniowe (Ih)  
(K. Cieślińska) 

Ryc. 4 Struktury mikoryzowe w korzeniach spartiny preriowej: a) arbuskule 
(Arb) i strzępki wewnątrzkorzeniowe (Ih); b) apresorium (Apr); c) strzępki 
zewnątrzkorzeniowe (Eh); d) arbuskule (Arb); e) zwoje (C); f) pęcherzyk (V)  
i strzępki wewnątrzkorzeniowe (Ih) tworzące rozgałęzienie Y-kształtne  
(K. Cieślińska) 

1. Wszystkie badane gatunki roślin energetycznych (miskant 
olbrzymi, proso rózgowate, spartina preriowa) uprawiane na 
terenie zanieczyszczonym metalami ciężkimi tworzą związki 
mikoryzowe z grzybami z gromady Glomeromycota. 

2. O obecności mikoryzy arbuskularnej w badanych fragmentach 
korzeni świadczy występowanie struktur charakterystycznych 
dla tego typu symbiozy: arbuskul i pęcherzyków. 

3. Dobór odpowiednich metod przygotowania, trawienia, 
barwienia i przechowywania materiału korzeniowego oraz 
sporządzania preparatów mikroskopowych umożliwia 
uzyskanie wysokiej jakości obrazów mikroskopowych i ułatwia 
poprawne rozpoznanie struktur mikoryzowych. 
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Ryc. 1 Rośliny na poletkach badawczych: a) miskant olbrzymi (Miscanthus × giganteus);  
b) proso rózgowate (Panicum virgatum); c) spartina preriowa (Spartina pectinata) 
(wrzesień 2015r.) (K. Cieślińska) 

Przedstawione wyniki zostały wykonane w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w ramach pracy finansowanej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektu 
„Phyto2Energy”, realizowanego w ramach działań Marie Curie – Skłodowskiej 7 programu ramowego UE 


