
Człowiek poprzez nie zawsze rozważną działalność stworzył wiele sytuacji zagrażających 
środowisku naturalnemu. Niektóre z nich nadal przybierają na sile np.: przenoszenie się ludności do 
miast gdzie standard życia mierzony dostępem do szkół, opieki zdrowotnej jest wyższy natomiast stan 
środowiska na tych obszarach zwykle ulega pogarszaniu. Ważnym etapem tego procesu był rok 2007, 
kiedy w skali całego globu pierwszy raz w swoich dziejach ludność miast przekroczyła 50% populacji. 
Trend ten będzie nadal miał miejsce mimo negatywnych skutków mu towarzyszących. Potwierdza to 
stan roślinności na terenach zurbanizowanych gdzie wiele gatunków roślin nie jest w stanie przetrwać, 
mimo iż natura posiada dużą zdolności do samonaprawy zmian w środowisku. 

W pewnym jednak momencie siła tych negatywnych oddziaływań jest tak duża, że z trudem 
potrafią przetrwać tylko bardzo odporne gatunki i to często kosztem ograniczeń we wzroście i rozwoju. 
Aktualna wiedza oraz świadomość społeczna negatywnego wpływu człowieka coraz częściej skłania do 
poszukiwań bardziej skutecznych działań ograniczających ten ujemny wpływ oraz o ile to możliwe 
„naprawę” zdegradowanego już środowiska, szczególnie gleb metalami ciężkimi. Zgodnie z danymi 
Eurpean Environmental Agency w 2007 r. 32 kraje członkowskie wykazały liczbę 250 tysięcy terenów 
w większości trwale skażonymi metalami ciężkimi i olejami mineralnymi. 

Większość problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska może mieć swoje fito-
rozwiązanie i być kierowane za pomocą roślin. Od prawie 20 lat mówi się o wykorzystaniu roślin do 
transferu, gromadzenia i usuwania zanieczyszczeń ze środowiska, lub przynajmniej zmniejszenie ich 
mobilności. Podejście to może być wykorzystywane do usuwania zarówno nieorganicznych i 
organicznych ksenobiotyków i zanieczyszczeń obecnych w glebie, wodzie i powietrzu. Jednym z 
głównych celów jest zapobieganie migracji zanieczyszczeń do miejsc, w których mogłoby powodować 
większe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Takie procesy nazwane zostały pojęciem fitoremediacji.  

 
 

Termin fitoremediacja, będący połączeniem słów z języka greckiego phyton, oznaczającego roślinę  
i łacińskiego remediare (naprawiać), zaproponował Ilia Raskin w 1991 r. Technologia ta polega  
na zastosowaniu roślin zdolnych do wzrostu w skażonym środowisku i oddziaływania na biologiczne, 
chemiczne i fizyczne procesy, których celem jest usunięcie ksenobiotyków z układu biologicznego. 
Rośliny wykorzystywane w procesach fitoremediacji powinny charakteryzować się tolerancją na duże 
stężenia ksenobiotyków, wysokim stopniem akumulacji lub biodegradacji zanieczyszczeń, nawet przy 
relatywnie niskim poziomie skażenia, zdolności do akumulacji kilku zanieczyszczeń jednocześnie, szybkim 
wzrostem, dużą produkcją biomasy, odpornością na choroby i szkodniki, a także trudne warunki 
środowiskowe. 

 
 
W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny rozwój metod i powstało wiele opracowań 

odnoszących się do różnych technik fitoremediacji. Ogólnie (w zależności od rodzaju zanieczyszczeń) 
wyróżnia się kilka procesów: 

 
- fitoekstrakcja: pobieranie metali ciężkich i magazynowanie ich w częściach nadziemnych roślin, 
- fitostabilizacja: zmniejszenie mobilności i immobilizacja zanieczyszczeń w glebie przez korzenie roślin 
i mikroorganizmy ryzosfery, 
- ryzofiltracja: absorpcja zanieczyszczeń z zanieczyszczonej wody, 
- fitowolatilizacja: usuwanie zanieczyszczeń na drodze ich przemian w związki lotne i wydzielanie  
do atmosfery, 
- fitodegradacja: rozkład zanieczyszczeń organicznych przez rośliny i mikroorganizmy ryzosfery. 



Zakres zanieczyszczeń jakie mogą być jej obiektem jest bardzo szeroki i obejmuje nawozy 
nieorganiczne, pestycydy, metale ciężkie, pierwiastki śladowe i radionuklidy, materiały wybuchowe, 
wycieki ropy naftowej i innych paliw płynnych czy nawet związki stosowane jako broń chemiczna. 
Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (EDC’s – endocrine disrupting compounds) takie jak 
tributylocyna, bisfenol A czy nonylofenole są również obiektem zainteresowania, podobnie jak bardzo 
trudne do rozkładu polichlorowane bifenyle (PCBs) czy policykliczne węglowodory aromatyczne 
(PAHs). Rośliny często korzystają ze szlaków i enzymów podobnych do tych obecnych u ssaków, co 
doprowadziło do powstania koncepcji "zielonej wątroby". Jednak rośliny są organizmami 
fotoautotroficznymi i nie są zdolne do osiągnięcia pełnej mineralizacji cząstek organicznych. Nie 
wykorzystują egzogennych związków w metabolizmie węgla i energii, a w konsekwencji brak im zwykle 
enzymów katabolicznych niezbędnych do tego procesu. Co oznacza, że nie są w stanie zmetabolizować 
związków organicznych do podstawowych produktów metabolizmu takich jak CO2 i H2O. 

Pomimo podstawowej niedogodności, jaką jest stosunkowo długi czas uzyskiwania efektów 
oczyszczania (od kilku do kilkudziesięciu czy nawet kilkuset lat), stosowanie metody fitoremediacji 
może być korzystne i opłacalne ze względu na szereg jej zalet, do których niewątpliwie należą: 

 
- niskie nakłady kapitałowe w odniesieniu do innych metod oczyszczania, 
- proste wykonanie i niewielkie wymagania sprzętowe, 
- minimalna inwazyjność w środowisku oraz walory estetyczne, 
- wysoka efektywność działania dla wybranych substancji. 
 

Technologie przemysłowe usuwają zwykle jedną grupę zanieczyszczeń, co stanowi dodatkową 
zaletę fitoremediacji. Pozyskana z terenów skażonych biomasa roślinna zawiera zanieczyszczenia, jest 
jednak materiałem biologicznym, a to pozwala na przeprowadzenie jej utylizacji. Preferowaną metodą 
jest spalenie w odpowiednich piecach (spalarniach, elektrociepłowniach, cementowniach) gdzie 
związki organiczne ulegają degradacji, do CO2, a metale ciężkie pozostają w popiołach, z których są 
odzyskiwane lub składowane w starych kopalniach, skąd były kiedyś wydobyte. 

W przypadku doboru rośliny do usunięcia skażenia, w pierwszym etapie należy określić jaki 
metal musimy usunąć, następnie dobrać odpowiednią roślinę. Kluczowymi parametrami jest tutaj ilość 
metalu jaka może ulec akumulacji, a następnie miejsce jego nagromadzenia w roślinie. W przypadku 
akumulacji w korzeniach (ryzofiltracja) dochodzą dodatkowe zabiegi związane z ich 
wyselekcjonowaniem z gleby. Procesy fitoremediacji są znacznie ułatwione kiedy największe stężenie 
metali ciężkich jest obserwowane w częściach nadziemnych roślin (fitoekstrakcja). W procesie tym 
ważne jest również to jaka ilość biomasy może zostać wyprodukowana. Małe rośliny, pomimo 
akumulacji nawet kilku procent metalu w suchej masie są mało wydajne. Dlatego warto pamiętać, że 
im większa roślina tym większa efektywność oczyszczania środowiska (oczywiście w przypadku 
zdolności do akumulacji takiej samej ilości metalu ciężkiego w przeliczeniu na jednostkę suchej masy). 

Zbiór roślin jest powszechnie stosowaną techniką rolniczą, ale większość roślin uprawnych 
akumuluje zbyt małe ilości związków zanieczyszczających by można było mówić o ekonomicznie 
opłacalnej metodzie oczyszczania gleby. Znalezienie lub stworzenie roślin akumulujących duże ilości 
metali ciężkich, pierwiastków śladowych czy radionuklidów w tkankach części nadziemnych jest 
kluczem do opłacalności fitoremediacji. Warunki takie spełnia grupa roślin nazywana 
hiperakumulatorami. Około 400 gatunków roślin, sklasyfikowanych zostało jako hiperakumulatory 
metali ciężkich, a większość z nich gromadzi Ni.  

Naturalnie występujące rośliny hiperakumulatorowe, rosnąc na siedliskach bogatych w metale 
ciężkie, mogą gromadzić 100-1000-krotnie wyższe stężenia metali niż zwykłe rośliny, a tym samym są 
doskonałymi kandydatami do procesu fitoekstrakcji. 
 
 
 
 
 



Roślina jest hiperakumulatorem, jeśli spełnia następujące kryteria: 
 

1. Stężenie metali ciężkich w częściach nadziemnych powinno osiągać poziom 
hiperakumulatorowy, który jest różny w zależności od metalu: więcej niż 1000 mg/kg dla Pb, 
Cu, As, Ni, Co, Cr oraz więcej niż 10000 mg/kg dla Zn. 

2. Stężenie metali ciężkich w częściach nadziemnych powinno być 50-100 razy większe niż u 
innych roślin. 

3. Stężenie metali ciężkich w częściach nadziemnych powinno być nieporównywalnie większe 
niż w korzeniach. 

4. Wartość wskaźnika biokoncentracji (stężenie metali w częściach nadziemnych do stężeń w 
glebie powinna być większa niż 1) 
 

Mechanizmy hiperakumulacji nie zostały jeszcze całkowicie wyjaśnione, jednak już dzisiaj wiadomo, iż 
w skład tego zjawiska wchodzi wiele różnych procesów warunkujących m.in. wzrost stężenia metalu w 
roztworze glebowym, co z kolei związane jest m.in. ze specyficznymi właściwościami ryzosfery, 
stymulacją transportu metali przez membrany i detoksykacji metali na poziomie komórkowym. 

Uprawa roślin hiperakumulatorowych na terenach skażonych metalami przynosi wiele 
korzyści. Dzięki wysokim stężeniom metali w tkankach roślinnych możliwy staje się odzysk niektórych 
pierwiastków – fitokopalnictwo (fitogórnictwo, ang. phytomining). Jest to stosunkowo nowy trend, 
dążący do odzysku za pomocą roślin metali na cele gospodarcze. Obecnie na skalę gospodarczą 
odzyskiwany jest nikiel. Przykładami roślin, które mogą mieć zastosowanie w fitogórnictwie niklu są 
m.in. Thlaspi geosingense, Psyshortia douarrei, Sebertia acuminate czy Alyssum narkgrafii.  

Nikiel w glebach serpentynowych (bogatych w Ni) występuje w bardzo wysokich stężeniach 
wynoszących o 1000 do 7000 mg/kg. Podane wartości są znacznie niższe niż wymagane we 
współczesnych technologiach wydobycia tego pierwiastka (<30000 mg/kg), jednak są odpowiednie dla 
roślin hiperakumulatorowych. Roślina Hybanthus floribndus była w stanie zmagazynować w suchej 
masie liści 1600 mg Ni/kg, rosnąc na glebach o zawartości niklu 700 mg/kg s.m. 

Pierwsze doświadczenia na skalę polową wykonano w stanie Nevada (USA), wykorzystując 
Streptanthus polygaloides. Gleby serpentynowe zawierały Ni na poziomie 3500 mg/kg. Udało się 
uzyskać plon w wysokości 10000 kg/ha, przy czym biomasa zawierała 10000 mg/kg. Uwzględniając zysk 
ze spalonej biomasy (131 $US/ha), obliczono, że całkowity zysk wynosił 896 $US. Kolejną rośliną 
zastosowaną na dużą skalę w fitokopalnictwie Ni była Berkheya coddii.  Z uprawy tej rośliny uzyskano 
biomasę w wysokości 22000kg/ha, zawierającą około 5500 mg Ni/kg (0,55% s.m.). Z tej rośliny 
otrzymano jednak 121 kg Ni/ha, a dodatkowo wartość spalonej biomasy wynosiła 288 $US, co w 
rezultacie wygenerowało zysk, wynoszący 871 $US. Plon 22000 kg uzyskany w okresie jednego roku z 
hektara okazał się jednym z najwyższych, stąd też B. coddii jest uważana za najlepszą roślinę do odzysku 
niklu.  
Fitogórnictwo może być opłacalne pod warunkiem zabezpieczenia dużych przestrzeni, gdzie metale 
będą znajdować się na stosunkowo niewielkiej głębokości. Poza tym biomasa musi być ścięta przed 
rozpoczęciem defoliacji. Obecnie trwa wiele prac badawczych nad manipulacjami genetycznymi w celu 
uzyskania roślin o większym potencjale, a co za tym idzie – większej przydatności do fitogórnictwa. 
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