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BIOINDYKACJA

Ocena warunków środowiska, 
jego stanu, odkształceń i zanieczyszczeń 
oparta o obserwacje żywych organizmów



Poziomy bioindykacji

Komórkowy - organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe. 

Poziom organów i tkanek - np: u roślin kwiaty, liście (barwa, 
nekrozy) oraz u zwierząt -nkrew, poroża, sierść.

Poziom organizmu, gatunku, populacji –
obecność/nieobecność, liczebność, pokrycie, biomasa. 

Wyższe struktury biocenotyczne –fitocenozy, zespoły 
roślinne oraz zespoły zwierzęce.



Zalety bioindykacji

Dokładność 

Pozwala określić poziom zanieczyszczeń, niekiedy dokładniej 

niż przy wykorzystaniu typowych analiz; 

Określa nie tylko stan jednego czynnika lecz potrafi ocenić 

złożone procesy w ekosystemach 

System wczesnego ostrzegania

Żywe organizmy analizują stan środowiska non-stop i mogą 

ostrzegać natychmiast po wystąpieniu zagrożenia

Niskie koszty

Wiele metod biologicznych jest znacznie tańszych niż analizy 

laboratoryjne 

Prostota stosowania

W wielu przypadkach badania bioindykacyjne są najłatwiejsze 

w realizacji



Metody badań bioindykacyjnych

Laboratoryjne – Prowadzone w warunkach
kontrolowanych w laboratorium, dzięki czemu analizy
są dokładne a na biowskaźnik nie oddzialują uboczne
czynniki fizykochemiczne i biologiczne.

Terenowe – Realizowana poza laboratorium i
wymagają uwzględnienia wielu czynników
środowiskowych działających na biowskaźnik.
Interpretacja wyników jest utrudniona.



Typy bioindykacji

Bioindykacja pasywna
Wykorzystuje się organizmy, zbiorowiska organizmów lub 
części organizmów, naturalnie występujące w środowisku 
(pojawiają się spontanicznie). 

Bioindykacja aktywna
Organizmy wskaźnikowe wprowadzqane są sztucznie do 
środowiska i zwykle utrzymywane są z pomocą badającego. 



Typy bioindykacji

Bioindykacja właściwa
Obserwacja bioindykatorów. Wykorzystuje organizmy 
wrażliwe tzn. takie, które mają dużą wrażliwość do 
zanieczyszczeń i reagują widocznymi uszkodzeniami. 

Bioindykacja akumulatywna
Wykorzystuje bioindykatory, na których nie ma widocznych 
uszkodzeń. Biowskaźniki łatwo wchłaniają i nagromadzają 
różne substancje (często szkodliwe). Ocena środowiska opiera 
się na badaniu  instrumentalnym zawartości zakumulowanych 
substancji (np. zawartość metali ciężkich, fluoru, siarczanów z 
zanieczyszczeń gazowych).



Cechy dobrego bioindykatora

• Stenotypowość (czułość rejestrowania zmian w 
środowisku) 

• Dokładne poznanie reakcji rośliny lub zwierzęcia 
na poszczególne elementy środowiska

• Stałość i powtarzalność reakcji 
• Możliwość jakościowego i ilościowego określenia 

degradacji
• Reagowanie adekwatne do stopnia degradacji 



• Dobrze poznany pod względem systematycznym, 
morfologicznym, anatomicznym i fizjologicznym
ekologicznie ważna rola

• Długi cykl życiowy
• Szeroki zasięg geograficzny
• Duża liczebność występowania
• Łatwy do oznaczania

Cechy dobrego bioindykatora


