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DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA 

Zagrożenie środowiska przyrodniczego przez gazy spalinowe pojazdów 

mechanicznych jest ogólnie znane, a udział tego zanieczyszczenia w ogól- 

nej masie substancji skażających środowisko naszego życia budzi zrozu- 
miały niepokój. Emitowane do atmosfery gazy spalinowe silników samo- 

chodowych w niektórych krajach przekraczają nawet dwukrotnie ska- 
żenia pochodzące od zakładów przemysłowych i energetycznych razem 

wzięte [1]. 

Duże zatem niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka i zwierząt ho- 
dowlanych istnieje ze strony roślin uprawnych skażonych związkami 

ołowiu, które są jednym z silnie toksycznych składników gazów spalino- 

wych. 

Tabela 1 

Składniki gazów spalinowych 'silników samochodowych, które powstają 

przy spalaniu 1000 litrów paliwa [1] 

Ilości produktów uzyskane 

ze spalania 1000 litrów paliwa 

Toksyczny składnik gazów spalinowych = ke 

benzyna w kg olej napędowy 

  
— 

  

  

Tlenek węgla 
350 39 

w 
50 39 ęglowodory ogółem 17 23 Tlenki azotu 
0,6 8 Dwutlenek siarki 
15 8 Cząstki stałe ogółem 06 0 Związki ołowiu 

419,7 98,0 Ogółem 
—=—  
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Jak wiadomo związki ołowiu stwierdzane są w gazach spalinowych 
wskutek dodawania do benzyn czteroetylku ołowiu dla podwyższenia 
ich liczby oktanowej. W celu uniknięcia osadzania się tlenków ołowiu 
przy spalaniu benzyny na różnych częściach silnika, stosowana jest mie- 
szanina czteroetylku ołowiu z lotnymi związkami bromu i chloru, które 
umożliwiają wydalanie tlenków ołowiu wraz z gazami spalinowymi. 

Wśród zanieczyszczeń wydalanych w postaci dużych cząstek, 60—65% 
stanowią chlorki i bromki ołowiu. 

Tabela 1 

Skład zawiesin stałych cząsteczek w gazach spalinowych 

  

  

    

Zidentyfikowany składnik 0% ciężarowy 

Ołów 24,5 

Żelazo 0,9 

Chlor 8,6 

Brom 4,0 

Węgiel 28,0 
Wodór 5,8 

Jon azotanu 7,3 
Związki amonowe | 5,4 
Ziemie akaliczne 2,6 
  

Również wśród drobnych zanieczyszczeń, które występują w powie- 

trzu w postaci aerozolu, ołów stanowi stosunkowo wysoki procent wszy” 

stkich substancji emitowanych przez silniki spalinowe. | 

W jednym litrze benzyny kupowanej w Polsce znajduje się średnio 

od 0,60 do 0,70 g/kg ołowiu, co przy zużyciu w 1976 r. 2,64 min ton 

tego paliwa, szacunkowa emisja olowiu wyniosta 1440 ton. W przelicze- 

niu na 1 km bieżącej drogi przypadło 5,28 kg Pb [18]. Biorąc pod uwagę 

fakt różnego nasilenia pojazdów samochodowych na różnych trasach ko- 

munikacyjnych, to na głównych drogach emisja ołowiu była kilkakrotnie 

wyższa. 

Według badań prowadzonych za granicą i w kraju, wynika, że nawet 

przy przeciętnym nasileniu pojazdów samochodowych poniżej 5000 poja2- 
dów w ciągu dnia, skażenie środowiska przyrodniczego ołowiem w odle- 

głości od 50 do 100 m od drogi jest możliwe do stwierdzenia [7].
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Skażenie roślin ołowiem 

Na większości głównych dróg kołowych, takich jak Warszawa—Kiel- 
ce—Kraków, Warszawa—Częstochowa—Katowice, Warszawa—Poznan 
lub cała droga Przemyśl—Rzeszów—Kraków, Katowice—Opole—Wro- 
claw juz w 1974 roku natezenie ruchu pojazdów mechanicznych wyno- 
siło ponad 5 tys. dziennie [10]. W tej sytuacji gleba oraz rośliny uprawne 
i dziko rosnące są w mniejszym lub większym stopniu skażone związka- 
mi ołowiu. Potwierdzeniem tego mogą być badania przeprowadzone nad 
akumulacją ołowiu w liściach lipy (Tilia cordata Mill) przy różnym na- 
tężeniu samochodowym (rys. 1). 

Wykonane badania wykazały, że bez względu na porę roku przy nasi- 
leniu ruchu samochodów powyżej pięciu tysięcy pojazdów dziennie, za- 
wartość ołowiu w liściach silnie wzrasta. Przy dziesięciu tysiącach samo- 
chodów ilość ołowiu w liściach lipy była przeszło dwukrotnie wyższa niż 

mg Pb/dzien 
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о 10000 16000 20000 samoch ей 

A  warfość dla czerwca 
o  warłość dla sierpnia 
о wartosc dla wrzesnia 

Srednia wartos¢e dla 1972/1973 
Rys. 1. Zawartość ołowiu w liściach lipy (Tilia cordata Mill.) w zależności od na- 

silenia ruchu samochodowego [4]
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przy pięciu tysiącach pojazdów w ciągu dnia i wynosiła około 40 mg Pb. 

Podobne badania przeprowadzone w Warszawie przy głównych arteriach 

komunikacyjnych wykazały zawartość ołowiu w liściach drzew od 10 do 

20 mg/kg s.m. [18]. 

Stopień skażenia roślin ołowiem uzależniony jest również od wyso- 

kości zebranych części rośliny nad glebą. Obrazują to dalsze wyniki ba- 

dań, uzyskane przez Kellera i Preisa na igłach drzew świerkowych 

(rys. 2). 

mg/kg Fb 
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500- 
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1 I т т I —, 0 200 400 600 800 4000 samoch/dzien 

Rys. 2. Zawartość ołowiu w igłach éwierka w mg/kg &m. w odległości 2 m od dro” 
gi i wysokości 2 oraz 6 m nad ziemią przy różnym natężeniu ruchu poja7" 

dów mechanicznych (samochodów) w ciągu jednej godziny [8] (oznaczenia 
jak na rys. 1)
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Skażenie gleby oraz roślin uzależnione jest zarówno od położenia dro- 
gi w stosunku do kierunku najczęściej wiejących wiatrów, jak i gatunku 
rośliny [13]. Szczególnie dobre warunki akumulacji ołowiu posiadają roś- 
liny o dużych pomarszczonych liściach, lub pokrytych włoskami (sałata, 
kapusta, buraki cukrowe i pastewne itp.). Przeprowadzone badania nad 
akumulacją ołowiu wykazały jednak, że rośliny jednoliścienne są rów- 
nież zagrożone. 

Jak ważne znaczenie w skażeniu roślin ołowiem posiada usytuowanie 
drogi w stosunku do kierunku wiejących najczęściej wiatrów wskazują 
badania przeprowadzone w Szwajcarii w 1968 r. przy średnim natężeniu 
pojazdów od 6000 do 8000 dziennie. Celowo wybrałem ten przykład, gdyż 
dzienne natężenie pojazdów odpowiada mniej więcej obecnym warunkom 
w naszym kraju (tab. 3). 

Tabela 3 

Zawartość ołowiu (w mg/kg s.m.) w zielonej masie 

zebranej wzdłuż górskiej drogi [wg 16] 

  

Droga św. Gotarda 
  Droga św. Ber- 

da strona . 
Odległość od drogi „ohidsiowa strona wschodnia| strona północna 

m   

16.VII. 11.1Х. 3.VI. 12.VIII. 3.VI. 12. VIII. 
1968 1968 1967 1967 1967 1967   

Brzeg 67,9 110,4 — — — 39,6 

1 38,3 53,3 10,8 41,0 13,0 33,0 

2,5 29,9 33,6 — — — — 

5 18,6 19,1 — — — — 

7,5 — — 6,0 8,9 7,5 21,4 

10 7,6 15,2 — = = — 

15 8,4 10,0 — — — 10,6 

21—22 — — 7,2 9,4 5,8 — 

25 7,5 7,4 — — 6,8 23,3 

42 — — 7,4 6,2 — — 

46 5,6 10,5 — — aa = 

  

Dla porównania podaję wyniki analiz prób trawy siana łąkowego po- 

branego w dniu 27 czerwca 1972 r. w różnych odległościach od drogi 

prowadzącej z Libertowa do Zakopanego [3]. Przeprowadzone w 1964 r. 

badania w RFN w zakresie skażenia ołowiem siana oraz niektórych 

roślin uprawnych rosnących wzdłuż dróg i autostrad wykazały duże za- 

wartości tego metalu w roślinach [9].
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Tabela 4 

Zawartość ołowiu w sianie łąkowym (w mg Pb/s.m.) 
w różnych odległościach od drogi zakopiańskiej w 1972 r. 

  

  

Strona 
Odległość od drogi w m wschodnia 

Pb/s.m. 

2 23,57 

20 9,30 ` 
100 5,50 
  

Tak np. siano zebrane wzdłuż drogi w pobliżu Berlina zawierało od 

32—36 do 53—95 mg/kg s.m. Średnio 65 mg/kg Pb s.m. oraz przy auto- 
stradzie między 62 i 132 mg/kg — średnio 105 mg ołowiu na kg suchej 

masy. Liście buraków cukrowych zawierały 29 Pb/s.m. w odległości 
5 m od drogi. W zbożach zdala od ruchu pojazdów samochodowych 

stwierdzono w pszenicy—ziarnie 3,6 mg/kg, w plewach 12,9 mg/kg; 

w jęczmieniu—ziarnie 3,4 mg/kg, w plewach 7,4 mg/kg; żyto w odległości 

2 m od autostrady — ziarnie 5,2 mg/kg a w plewach 20,5 mg/kg ołowiu. 

Zagrożone skażeniem przez ołów są również warzywa rosnące wzdłuż 

dróg o zwiększonym natężeniu ruchu samochodowego. Badania w tym 

zakresie przeprowadzone zostały między innymi przez Quinchego, Zubera 

1 Bovaya w Szwajcarii [12]. 

Wydawać by się mogło, że skażeniom przez ołów podlegają jedynie 
rośliny rozwijające się tuż nad glebą, natomiast owoce zbierane w koro- 
nie drzewa, a więc kilka metrów nad powierzchnią ziemi są całkowicie 

wolne od tego metalu. Jednak analizy chemiczne wykonane w Szwaj- 

carii przez wspomnianych wyżej autorów wykazały zawartość ołowiu 

w morelach, gruszach i jabłkach w ilości od 0,7—5,8 w odległości 50 m 

od drogi, do 0,7 (miąsz) i 7,5 (skóra) mg Pb/kg s.m. w odległości 5 m od 

skraju drogi, przy nasileniu 10000 pojazdów samochodowych w ciągu 
dnia. 

Ze względu na istniejącą sytuację zachodzi zatem potrzeba podjęcia 

niezbędnych decyzji, które by złagodziły w najbliższej przyszłości pro” 
blem skażenia ołowiem roślin uprawianych wzdłuż tras komunikacy)- 

nych i ograniczyłyby niebezpieczeństwo spożywania tych płodów rolnych 

przez ludzi i zwierzęta. W pierwszej kolejności należałoby zaprzestać 

zbioru traw oraz uprawiania roślin pastewnych i warzyw w pobliżu dróg 
o intensywnym ruchu samochodowym, przekraczającym 5000 pojazdów
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Tabela 5 

Skażenia niektórych warzyw ołowiem (w mg/kg s.m.) 
w różnym natężeniu ruchu samochodowym [16] 

Odle- 

Natężenie ruchu głość Zawar- i Gon, nek drogi Data od Gatunek warzywa tosé 
drogi olowiu 
wm 

9500 pojazdów/dzień 14.VI.1968 5 szpinak 14,6 
5 sałata 17,8 

Lusanna—Yverdon 2 sałata 44,2 
strona wschodnia 

Lusanna—Yverdon 27. VIII.1968 7 _ seler — liście 18,9 
strona zachodnia 7 seler — szypułka 7,4 

7 pietruszka — liście 17,8 

3 rabarbar — liście 23,7 

3 rabarbar — łodyga 8,4 

2 sałata 35,1 
6000 pojazdów/dzień 

Martigny—Gd.St. 16.VII.1968 3 pietruszka 8,0 
Bernard 4 marchew — liście 14,8 
strona południowa 4 marchew — korzeń 1,9 

5 cebula — liście 6,4 

5 cebula — bulby 2,3 

3 rabarbar — liście 17,0 
3 sałata siewna 21,9 

3 sałata głowiasta 14,0 

1500 pojazdów/dzień 22.VIII.1968 2—3 marchew (korzeń) 1,8 
Sierre—Montana 2—3 marchew (liście) 6,3 

2—3 kalarepa (korzeń) 1,6 

2—3 kalarepa (liście) 2,4 

2—3 sałata siewna 15,3 

  

w ciągu dnia. Wniosek ten dotyczy również zakładania sadów i plantacji 

krzewów owocowych. 

Drugim bardziej trwałym rozwiązaniem problemu zagrożenia roślin 

uprawnych przed ich skażeniem pzez ołów byłoby zakładanie wzdłuż 

dróg, szpalerów z drzew i krzewów, które gromadziłyby na swej po- 

wierzchni ołów oraz inne związki zawarte w spalinach emitowanych 

przez silniki samochodowe [15, 18]. Obok poprawy warunków ekologicz- 

nych pasy zadrzewień pełniłyby również naturalną ochronę dróg w okre- 

sie zimy przed ich zasypaniem przez śnieg.
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Dopóki jednak nie zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy zabez- 

pieczające płody rolne przed skażeniami przez związki ołowiu, dopóty 

należałoby podjąć systematyczne badania i kontrole warzyw, owoców 

i roślin pastewnych, uprawianych wzdłuż ważnych ciągów komunikacyj- 

nych, w zakresie zawartości ołowiu w roślinach i na ich powierzchni. 

Na podstawie przedstawionych wyżej danych można z całą pewnością 

przyjąć, że w warunkach nasilenia pojazdów samochodowych na głów- 

nych drogach naszego kraju wszystkie rośliny tak uprawne, jak i dziko 

rosnące w pobliżu drogi są w mniejszym lub większym stopniu skażone 

ołowiem. 

Uzyskane w tym zakresie wyniki badań przez Strusińskiego [18] dla 

warunków istniejących w Polsce na terenach niezabudowanych w rejonie 

Warszawy, wykazały różną zawartość ołowiu w trawie i na jej po- 

wierzchni oraz w glebie w zależności od odległości pobranych prób od 

skraju drogi (tab. 6). 

Tabela 6 

Średnia zawartość ołowiu w badanym materiale, pobranym w rejonie 

trasy wylotowej z Warszawy w kierunku Pruszkowa (w mg/kg s.m. [18] 
—— 

Strona wschodnia szosy 
  Ołów w glebie 

  

Odległość 
: i 5 łączna strona, 

om deze m в olow ię zawartość wschodnia 

trawy ołowiu SZOSY 

1 49,67 2,09 51,76 204,50 

3 39,62 1,05 40,67 86,00 

10 16,50 0,68 17,18 15,80 

30 7,28 0,69 7,97 16,87 

100 6,15 0,38 6,53 15,31 

300 3,56 0,36 3,92 11,59 
—— 

  

Jak wykazują powyższe wyniki największe zagrożenie skażenia roślin 

ołowiem istnieje w odległości do 30 m od skraju drogi. Charakterystycz 

ny jest również fakt stwierdzenia ołowiu na powierzchni trawy w odle- 

głości nawet 300 m od jezdni. Jeszcze większe zagrożenie skażenia oło- 

wiem roślin występuje na gatunkach, które posiadają dużą powierzchni€ 

liści. Tak np. sałata rosnąca w odległości 2 m od drogi zawierała 44,2 m6 

Pb/kg s.m. a przy odległości 50 m, 4,5 mg/kg s.m. [18].
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Problemy tokstykologiczne wiążące się ze skażeniem agrocenoz 
związkami ołowiu 

Odrębnym ważnym zagadnieniem towarzyszącym skażeniom roślin 

uprawnych związkami ołowiu są sprawy zdrowotne ludzi i zwierząt. 

Transport samochodowy, który w naszym kraju od kilku lat rozwija się 

bardzo dynamicznie, staje się czynnikiem bardzo poważnego zanieczysz- 

czenia środowiska toksycznymi substancjami, gdzie obok związków oło- 

wiu stwierdza się również tlenki węgla, azotu, siarki oraz węglowodory 

i rakotwórczy 3,4 benzopiren. Najpoważniejsze jednak zagrożenie dla 
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Rys. 3. Schemat narażenia człowieka na ołów [4]
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zdrowia człowieka stanowi ołów, który do środowiska człowieka przenika 

głównie z uszlachetnionych benzyn w czasie jego spalania. 

Przenikanie ołowiu do organizmu człowieka odbywa się kilkoma dro- 

gami. Stosunkowo dobrze obrazuje to schemat przedstawiony przez Das- 

slera [4] (rys. 3). Głównym jednak źródłem obok wchłaniania ołowiu 

z powietrza (około 40%) są zanieczyszczone rośliny uprawne i skażone 

tym metalem i produkty pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie duże ilości 

ołowiu kumulują się w wątrobie i nerkach. Francuski biuletyn informa- 

cyjny (Biuletin d' information 1972) podaje przykład doświadczenia prze- 

prowadzonego z żywieniem bydła sianem zebranym w pobliżu dróg 

i autostrad. Analiza chemiczna wykazała akumulację ołowiu w kościach, 

wątrobie i nerkach 20-krotnie większą niż w partiach kontrolnych. 

Również w mięsie stwierdzono trzykrotnie większą a w mleku cztero- 

krotnie większą ilość ołowiu. 

Pomimo że ołów w organizmie ludzkim jest jednym z pierwiastków 

śladowych, jednak nawet bardzo nieznaczne jego zwiększenie może być 

przyczyną poważnych zaburzeń w procesach metabolicznych ustroju 

człowieka. 

Groźnym dla zdrowia zjawieskiem jest inaktywowanie przez związki 

ołowiu enzymów komórkowych. Dotyczy to enzymów zawierających w 

centrum aktywnym grupy sulfhydrylowe (SH), które reagują z solami 

ołowiu. Ponieważ enzymy odgrywają podstawową rolę w metabolizmie 

żywego ustroju, to zatrucie określonego enzymu powoduje zniekształce- 

nie właściwego szlaku metabolicznego komórki i prowadzi do gromadze- 

nia się nieprawidłowych metabolitów. Ołów posiada właściwości kumu- 

lowania się w organizmie, szczególnie w kościach. Duże ilości tego meta- 

lu gromadzą nerki i wątroba. Dlatego też przewlekłe zatrucie tym meta- 

lem wywołują zmiany patologiczne w tych narządach wewnętrznych 

Z innych negatywnych zjawisk wywoływanych przez ołów w organizmie 

człowieka należy wymienić uszkodzenia ścian naczyń tętniczych, przy” 

śpieszanie zmian miażdżycowych oraz wywoływanie wzrostu ściśnienia 

tętniczego krwi. 5 

Ogólny objaw przewlekłego zatrucia ołowiem to znużenie, bezsenność, 

utrata łaknienia, wystąpienie objawów neurologicznych w zakresie czyn” 

ności poszczególnych mięśni. Nie stwierdzono natomiast wyraźnie nega” 

tywnego wpływu ołowiu na układ oddechowy u osób zawodowo narażo- 

nych na ten metal [11]. Najbardziej wrażliwą i narażoną grupę popula- 

cji ludzkiej na ołów stanowią dzieci. Przy zwiększonych poziomach oło- 

wiu we krwi (50—60 ug/100 ml krwi) występują zaburzenia rozwoju 

umysłowego oraz inne trwałe zmiany neurologiczne [12]. . 
Duży niepokój budzi również rakotwórcze działanie ołowiu. Badania 

takie prowadzone były w okresie od 1 do 2 lat na szczurach oraz myszach;
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którym podawano octan — Pb (C,H;O;,),, jak i zasadowy octan — 
Pb (C,H30,)2°2 Pb (OH,)2. Podobne działanie rakotwórcze wykazat fosfo- 
ran ołowiu i czteroetylek ołowiu, a więc formy ołowiu wydalane na zew- 
nątrz z gazami spalinowymi. Wszystkie te związki wywoływały u zwie- 

rząt raka nerek [12]. 

Wiadomo, że chemiczne kancerogeny, do takich należy ołów, działają 
immunosupresyjnie [17]. Ponieważ uszkodzenie systemu immunologicz- 
nego komórki nowotworowej następuje nawet przy małych dawkach che- 

micznego kancerogenu, powstaje pytanie jak duże niebezpieczeństwo 
istnieje dla zdrowia człowieka, który narażony jest na przyjmowanie 

środków żywności skażonych związkami ołowiu. Istnieje tutaj podobny 
problem jak przy spożywaniu płodów i produktów rolnych, zawierają- 

cych zwiększone pozostałości niektórych pestycydów [14]. 

Ołów jest przyczyną zaburzeń suntezy hemu i stanowi wczesny 

objaw negatywnego wpływu tego metalu na organizm człowieka [12]. 

Obecnie panuje pogląd, iż graniczne stężenie ołowiu we krwi ludzi nie 

powinno przekraczać 35 ug/100 ml [6]. Mieszkańcy wsi posiadają prze- 

ciętnie 15 ug ołowiu/100 ml krwi, natomiast ludność miejska od 25 do 

28 ug/100 ml. Według francuskiego Biuletynu informacyjnego [2] ryzyko 

ciężkiego zatrucia ołowiem człowieka istnieje przy 90 ug ołowiu w 100 

mł krwi, a zawartość ołowiu u dzieci w granicach 50—60 ug/100 ml krwi 

wywołuje zaburzenia w czynnościach mózgu. To samo czasopismo [2] po- 

daje, iż dopuszczalna zawartość ołowiu u dzieci w krwi winna wynosić 

30 ug/100 ml krwi. 

W takiej sytuacji ważnym zagadnieniem jest ustalenie maksymalnych 

poziomów zawartości tego metalu w produkcji spożywanych przez czło- 

wieka oraz w paszach zwierzęcych. Dziennik Urzędowy Ministerstwa 

Zdrowia i Opieki Społecznej podaje 2 ug/kg jako dopuszczalną zawar- 

tość ołowiu w stałych środkach spożywczych (Dz.U. 1971). Ilość pobrane- 

go w ciągu tygodnia ołowiu przez człowieka nie powinna przekraczać 

50 ug/kg ciężaru ciała [12]. Biorąc pod uwagę poważne zagrożenie oło- 

wiem jakie istnieje ze strony skażonych roślin uprawnych (w tym siana), 

Komisja Żywienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ustaliła górną 

dopuszczalną granicę zawartości ołowiu w paszach dla bydła w wysokoś- 

ci 10 ug/kg s.m. [9]. | | 

Niektóre poruszane tutaj problemy związane z toksylogią ołowiu 

Świadczą o wadze zagadnienia, jakie narasta 2 dnia na dzień również 

w naszym kraju wraz ze wzrostem motoryzacji 1 Jego uprzemysłowienia. 

Zagrożenia dla zdrowia człowieka jakie z tego wynikają winny wpłynąć 

na zaostrzenie przepisów o ochronie płodów rolnych przed nadmiernym 

ich skażeniem przez ten metal.
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Wnioski 

1. Dynamiczny wzrost motoryzacji stworzył poważne zagrożenie ska- 

żenia roślin uyrawnych związkami ołowiu, które uprawiane są wzdłuż 

dróg i autostrad naszego kraju. 

2. Najwyższe skażenia ołowiem łąk i roślin uprawnych jednorocznych 

istnieje w odległości do 30 m od skraju drogi. Skażenia te przekraczają 

czasem kilkakrotnie dopuszczalne wartości ustalone dla roślin pastew- 

nych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

3. Szczególnie wysokie poziomy skażeń zawiera siano łąkowe (roślina 

wieloletnia” oraz rośliny posiadające duże powierzchnie liści, często po- 

fałdowane lub pokryte włoskami (sałata, kapusta, plewy kłosów, niektóre 

owoce). 

4. Zagrożone skażeniem przez ołów są również owoce w sadach zało- 

żonych przy drogach o większym ruchu samochodowym. 

5. Ze względu na silne właściwości toksyczne związków ołowiu dla 

ludzi i zwierząt, istnieje pilna potrzeba zrewidowania dotychczasowych 

zaleceń spasania traw oraz zbierania siana z rowów i łąk przylegających 

bezpośrednio do dróg o dużym ruchu samochodowym. Wniosek ten do- 

tyczy również upraw innych roślin rolniczych i warzywniczych. 

6. Złagodzeniem istniejącego problemu byłoby zakładanie wzdłuż 

dróg i autostrad szpalerów drzew i krzewów, które gromadziłyby 

w tkankach i na powierzchni liści związki ołowiu oraz inne trujące sub- 

stancje chemiczne, znajdujące się w gazach spalinowych. 

7. W celu uzyskania pełnego obrazu stopnia zagrożenia upraw rol- 

nych przez związki ołowiu emitowanych z silników samochodowych na- 

leżałoby podjąć w ograniczonym zakresie, ale systematyczne badania 

i kontrole roślin pastewnych, warzyw i owoców uprawianych wzdłuż 

ważnych ciągów komunikacyjnych naszego kraju. 
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