


Wstęp: Obszar Natura 2000 Dolina Oleśnicy i 
Potoku Boguszyckiego

Jest położony w okolicy Wrocławia. 

Obejmuje cenne siedliska ciągnące się 

kilometrami wokół rzeki Oleśnicy i Potoku 

Boguszyckiego. Miejsce występowania 

wielu gatunków rzadkich lub chronionych 

roślin, ważna ostoja motyli z rodzaju 

modraszek oraz wielu gatunków płazów



Cele projektu:
● Uświadomienie społeczeństwa o problemie, jakim jest 

zanieczyszczanie środowiska.

● Ocena stanu środowiska Obszaru Natura 2000 Dolina 

Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego za pomocą bioindykatora 

(skali porostowej)



Metodyka: Skala porostowa
•Skala porostowa: Skala pozwalająca stwierdzić, jak bardzo 
powietrze jest zanieczyszczone dwutlenkiem siarki w danym 
obszarze. Wysokie stężenie SO2 sprawia zanik zielonego 
barwnika zwanego chlorofilem – tym samym glony nie mogą 
produkować materii organicznej, fotosyneta zostaje 
zahamowana co powoduje obumarcie grzyba. Porosty pełnią 
rolę gatunku wskaźnokowego (bioindykatora). ➢ Skale 
porostową wyznacza się za pomocą stopni (od stopnia 0, do 
stopnia VII)

Metodologia:

Wyznaczenie badanego obszaru 

 Wyznaczenie 25 stanowisk badawczych. Powinny znajdować się w 
równomiernych odstępach na całym terenie (bądź w miejscach o silniejszym 
potencjale różnorodności wyniku np. przy parkingach samochodowych, 
ulicy, zakładzie przemysłowym)

W każdym stanowisku badawczym analizowano występowanie porostów 
epifitycznych na 5 drzewach liściastych. 

Na podstawie skali porostowej określiono strefę, do której należy dany 
obszar i naniesiono wyniki na mapę terenu badawczego.

fot. wikipedia



Obserwacje:
Największa ilość stanowisk znajduje się w strefie III (11 
stanowisk z 25). 

Następne w kolejności w kryterium częstości były stanowiska 
należące do strefy IV oraz I (4 stanowiska z 25). 

Tylko jedno stanowisko znajdowało się w strefie 0

Wyniki:

Strefa IV - gdzie było najczystrze powietrze graniczyła bezpośrednio z 
terenem rekreacyjnym (stadionem miejskim) oraz z polami 
uprawnymi. 

 Najniższe strefa (0 i I) graniczyła bezpośrednio z ogródkami 
działkowymi oraz z drogą DW 451.



Wnioski:
● Badania wskazują, że jest duże 

prawdopodobieństwo, że na terenie 

ogródków działkowych (sąsiadujących 

ze strefą 1) ma miejsce intensywne 

spalanie liści, śmieci, plastiku, 

rozpalania ognisk i grilli, co ma wpływ 

na zanieczyszczenie powietrza 

dwutlenkiem siarki. 

● Drugim w kolejności emiterem 

zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki 

(SO2) jest transport drogowy na 

drodze wojewódzkiej numer DW 451. 



Co możemy zrobić, aby poprawić w moim 
środowisku?

● Uważamy, że odpowiednia edukacja młodzieży i mieszkańców w najbliższym 
czasie powinna przynieść zadowalające efekty. Ludzie powinni być świadomi, 
jaki duży wpływ na nasze otoczenie mają lasy. Edukacja sprawi, że las będzie 
ostoją dla zwierząt, ludzi oraz piękno tego obszaru będą mogły zobaczyć 
przyszłe pokolenia.

● Sądzimy, że systematyczne inwentaryzację terenu pomogłyby obserwować 
zmiany zachodzące na danym terenie oraz na szybką reakcję gdy dzieje się 
coś niepokojącego.



Ankieta dla uczniów i nauczycieli naszego liceum:













Dziękujemy za uwagę


