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Wstęp 

Rośliny pastewne uprawiane na obrzeżach dróg o dużym natężeniu 
ruchu zawierają podwyższone ilości metali ciężkich, głównie ołowiu. Zmia
ny zawartości tego pierwiastka w roślinach zależą jednak od wielu czynni
ków [CURZYDŁO 1988; JAROSZ 1994; KUCHARSKI i in. 1989], w tym także od 
zasobności gleb [KUKIER 1985], warunków atmosferycznych [JAROSZ 1994] 
oraz fazy sezonu wegetacyjnego [TURSKI i in. 1992]. Większość dotychcza
sowych badań ma charakter monitoringowy i nie odzwierciedla w sposób 
miarodajny zmian jego zawartości. Dlatego też podjęto próbę określenia 
zmian zawartości ołowiu w roślinach podczas całego sezonu wegetacyjne
go. 

Materiał i metody 

Próbki zielonki pobierano co dwa tygodnie przez cały sezon wege
tacyjny 1996 roku przy trasie szybkiego ruchu Lublin-Warszawa oraz na 
odległym od niej o 150 m, obszarze trwałych użytków zielonych, na któ
rym w przeszłości znajdował się poligon wojskowy. Obszar poligonu jest 
oddzielony od trasy 100 m pasem drzew i krzewów. 

Zielonkę pobierano w odległości do 5, 25 i 50 m od trasy szybkiego 
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ruchu, a na poligonie bezpośrednio przy strefie drzew oraz 25 i 50 m w 
głąb enklawy. W stosunku do trasy szybkiego ruchu odległości te wynoszą: 
150, 175 i 200 m. Po uśrednieniu, każdą próbę dzielono na dwie części i 
jedną z nich dokładnie płukano pod bieżącą wodą w celu usunięcia zanie
czyszczeń opadowych z powierzchni roślin. Ołów w suchej masie roślin 
oznaczano metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej z fazy organicz
neJ. 

Wyniki i dyskusja 

Zakres obserwowanych zmian w zawartości ołowiu zależał od wiel
kości zanieczyszczeń pyłowych na badanym obszarze, odległości od arterii 
komunikacyjnych, a także od pory roku. 

Średnie ilości ołowiu w suchej masie roślin nie przekraczały wielkoś
ci uważanych za bezpieczne [KOWALSKA-PYŁKA i in. 1992; KUCHARSKI i in. 
1989; MICHNA 1995], (tab. 1). Niemniej w pojedynczych próbach zielonki 
stwierdzono ilości ołowiu większe od 10 mg Pb/kg suchej masy, a więc 
przekraczające tzw. próg krytyczny w paszach dla zwierząt. 

Tabela 1; Table 1 

Zawartość ołowiu w suchej masie roślin łąkowych rosnących 
w różnej odległości od trasy komunikacyjnej (mg/kg) 

Content of lead in dry matter of meadow plants growing 
at different distance from main street (mg/kg) 

Odległość w metrach Trasa WZ Poligon 
Distance in meters E-W main road Firing grounds 

Próby niepłukane; Samples not rinsed 

do 5; up to 5 5,21 ±6,29 1,65 ±1,02 

25 1,36 ±0,92 1,44 ±0,59 

50 1,06 ±0,91 1,24 ±0,91 

Próby płukane; Samples rinsed 

do 5; up to 5 2,07 ±1,00 1,33 ±0,65 

25 0,83 ±0,31 1,12 ±0,41 

50 0,86 ±0,48 1,29 ±0,54 
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Najwi<tcej ołowiu (15-20 mg Pb/kg s.m.) znajdowało si~ w próbach 
nie płukanych w okresie od sierpnia do października, pobieranych w odle
głości do 5 m od trasy szybkiego ruchu, podczas gdy w próbach płukanych 
jego ilość wynosiła 4-6 mg w 1 kg s.m. (rys. 1). Świadczy to o opadowym 
charakterze zanieczyszczeń ołowiem [KUKIER 1985; LIPIEC i in. 1997]. 

Rys. 1. 

Fig. 1. 
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Rys. 2. 

Fig. 2. 
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Changes of lead concentration in dry matter of meadow plants during 
the vegetation period 

Próby pobierane w odległości 25 i 50 m od drogi zawierały maksy
malnie 5-7 mg Pb w suchej masie, a różnice między materiałem płukanym 
i niepłukanym były statystycznie nieistotne. 

W miesiącach wiosennych i letnich zmiany zawartości ołowiu były 
nieznaczne i zawierały się w granicach od 0,5 do 5 mg/kg suchej masy w 
materiale niepłukanym i od 0,5 do 3 mg/kg suchej masy w materiale płu
kanym. 
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Podobne do opisanych zmiany odnotowano w zawartości tego pier
wiastka na odległym o 150 metrów od trasy szybkiego ruchu Poligonie, 
stanowiącym zamkniętą i osłoniętą drzewami enklawę o charakterze trwa
łego użytku zielonego. Również tutaj zmiany zawartości ołowiu w próbach 
płukanych i niepłukanych w miesiącach wiosenno-letnich były nieznaczne 
(0,7-2,1 mg/kg s.m.), natomiast w okresie od sierpnia do października 
stwierdzono istotny wzrost zawartości ( 4 do 6 mg/kg s.m. ). Warto w tym 
miejscu podkreślić, że zmiany te, w odróżnieniu od tych przy trasie szyb
kiego ruchu, miały znacznie łagodniejszy przebieg, a zawartość ołowiu we 
wszystkich próbach pobieranych w tym samym czasie była bardzo wyrów
nana (rys. 2). 

Badania dynamiki zmian zawartości ołowiu dowodzą, jak mało pre
cyzyjne, a nawet mylące mogą być wyrywkowe wyniki badań stężeń ołowiu 
w roślinach. Dlatego też, na co wskazują badania dynamiki zmian, pomia
ry monitoringowe powinny być przeprowadzane przede wszystkim w po
czątkowym i w końcowym okresie sezonu wegetacyjnego, gdy można 
oznaczyć potencjalne granice stężeń. Jest to o tyle istotne, że maj - czer
wiec oraz wrzesień - październik to okresy najbardziej intensywnego użyt
kowania upraw przeznaczonych na cele pastewne. 

Wnioski 

1. Najwięcej ołowiu gromadzi się w zielonkach w pasie do 5 m od szla
ków komunikacyjnych, w miarę wzrostu odległości stężenie tego pier
wiastka istotnie maleje. 

2. Największe nagromadzenie ołowiu w zielonkach z upraw zlokalizo
wanych przy trasach komunikacyjnych ma miejsce w okresie późnego 
lata i jesieni. 

3. Badania zawartości ołowiu w okresie lata nie pozwalają na uzyskanie 
miarodajnych informacji o potencjalnym skażeniu pasz zielonych oło
wiem. 
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Streszczenie 

Określono dynamikę zmian ołowiu w sezonie wegetacyjnym w zielonkach 
uprawianych w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych na obrzeżach miasta 
Lublina. Zawartość ołowiu w zielonkach zależała od wielkości zanieczyszczeń py
łowych na badanym obszarze, odległości od arterii komunikacyjnych, a także od 
pory roku. Średnie ilości ołowiu w suchej masie roślin w całym sezonie wegetacyj
nym nie przekraczały 6 mg/kg suchej masy. Najwięcej ołowiu (15-20 mg Pb/kg 
s.m.) oznaczono w próbach pobranych w okresie od sierpnia do października w 
odległości do 5 m od szlaków komunikacyjnych. 
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Summary 

During vegetation period the dynamics of lead concentration in green fo
rages cultivated nearby the main roads in suburban area of Lublin were esti-
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mated. The content of lead depended on the dust pollution in examined area, 
distance from the roads and the season as well. 

The average concentrations of lead in forage dry matter during the entire 
vegetation period did not exceed 6 mg/kg DM. The highest levels of lead were 
found in samples taken from August to October at the distance up to 5 meters 
from the main roads. 
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