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Oznaczono metodami spektroskopowymi zawartość ołowiu i fluoru w warzywach 

i owocach, zebranych w 1989 roku z Pracowniczych Ogródków Dziełkowych (POD) 

„Podzamcze'' w Szczytnej, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Huty Szkła „Sudety” 

oraz w pobliżu ciągu komunikacyjnego. Stwierdzono, że zawartość ołowiu w 68% badanych 

próbek produktów spożywczych była wyższa od ilości dozwolonej przez polskie normy. 

Do najbardziej niebezpiecznych pierwiastków powodujących skażenie środowiska 

należy obok rtęci, kadmu i arsenu, ołów i fluor [2, 3, 4]. 

_ Przeprowadzone przez nas badania zawartości ołowiu i fluoru w warzywach 

1 owocach zebranych w latach 1982-89, będących w zasięgu emisji Huty Szkła 

Gospodarczego „Irena” w Inowrocławiu wskazywały na podwyższoną zawartość tych 

pierwiastków w porównaniu z warzywami zebranymi z terenów nieskażonych przez 

działalność przemysłową [8—13]. Także badania dotyczące zawartości ołowiu w wy- 

branych warzywach i owocach, będących w obrębie oddziaływania emisji Huty Szkła 

„Krosno” wskazywały na duże przekroczenie norm w przypadku niektórych naziem- 

nych części warzyw korzeniowych [1]. Dlatego było celowym przeprowadzenie analo- 

gicznych badań określających zawartość ołowiu i fluoru w warzywach i owocach 

rosnących na terenach POD „Podzamcze ”, sąsiadujących z Hutą Szkła ,,Sudety” 

w Szczytnej. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

oku bezpośrednio od producentów. Działki, z których 

pobierano warzywa do badań znajdują się w kierunku wschodnim i północno-wschodnim od głównego 

emitora związków ołowiu i fluoru, zlokalizowanego na terenie Huty Szkła ,,Sudety” [14]. Wiatry 

wiejące w ww. kierunkach stanowią ok. 41% wiatrów w skali rocznej. Średnie sumy opadów 

atmosferycznych w roku są najwyższe od maja do września [14]. 

| Zebrane warzywa po oczyszczeniu ze stałych zanieczyszczeń myto pod bieżącą wodą, rozdrabn- 

niano, suszono wstępnie do stanu powietrznie suchego, a następnie do stałej masy w temp. 105°С. 

Badane warzywa pobierano w 1989 r
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Wysuszony materiał roślinny mielono. Fluor izolowano z próbek materiału roślinnego metodą 
mikrodyfuzji [4], a nastepnie oznaczano spektrofotometrycznie metodą alizarynokompleksową [5, 6]. 
Ołów oznaczano metodą ASA. Metody oznaczania fluoru i ołowiu wraz z odczynnikami i aparaturą 
opisano w poprzednich publikacjach [10, 12, 13]. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Uzyskane wyniki oznaczania zawartości ołowiu i fluoru w warzywach zebranych 
z Pracowniczych Ogródków Działkowych POD „„Podzamcze” w Szczytnej, usytuowa- 
nych w bezpośrednim sąsiedztwie Huty Szkła „Sudety” w Szczytnej woj. wałbrzyskie, 
wskazują, że 68% warzyw zawiera więcej ołowiu niż 0,3 mg/kg świeżego produktu. 
Wartość ta jest określona jako dopuszczalna w produktach roślinnych, zaliczanych 
do grupy środków spożywczych zawierających poniżej 20% suchej masy [15]. 

Tabela I. Zawartość ołowiu i fluoru w wybranych warzywach i jabłkach z terenu znajdującego się 
pod bezpośrednim wpływem emisji z Huty Szkła „Sudety” w Szczytnej (w mg/kg świeżego 
produktu n=3) 
Lead and fluorine contents in some selected ve getables and apples from an area directly exposed to emission of the „Sudety” Glassworks in Szczytna (mg/kg wet weight). n*=3 
  

  

Rozstęp Średnia Rozstęp Średnia Lp. Nazwa produktu zawartości zawartość zawartości zawartość 
Pb Pb F F 

1. Botwina 1,24—2,62 1,94* 4,31-5,09 4,70* 2. Burak 0,83-0,97 0,90* 0,80—1,06 0,93 3. Bob 0,92-1,10 0,98* 1,44—1,84 1,64 4, Cebula 6,94—7 19 7,07* 0,62-0,84 0,73 5. Cukinia 1,48—1,98 1,81* 0,22-0,26 0,24 6. Fasola szparagowa 2,12—2,69 2,45* 2,33-2,35 2,34 7. Fasola (tyczna) 0,13-0,22 0,24 0,96-1,10 1,03 8. Kalafior 1,40—2,00 1,70* 1,12-1,49 1,30 9. Kalarepa 1,86—2,45 2,21* 0,44-0,46 0,45 10. Kapusta biała 0,06-0,14 0,10 0,43-0,56 0,49 11. Kapusta czerwona 0,10-0,20 0,15 0,57-0,65 0,61 12. Marchew 0,14-0,20 0,16 0,64-0,79 0,71 13. Pietruszka nać 0,44-0,77 0,59 1,21-1,28 1,25 14. Pietruszka korzeń 0,05-0,14 0,08 9,20-9,24 9,22* 15. Por 0,05-0,14 0,09 1,62-1,96 1,79 16. Rabarbar 3,46-4,58 3,91* 0,140,21 0,17 17. Rzodkiewka 0,22-0,36 0,31* 1,11-1,28 1,19 18. Sałata 4,26-6,31 5,63* 3,82-4,31 4,06* 19. Seler 0,24—0,54 0,41* 1,02-1,27 1,15 20. Seler korzen 0,42-0,51 0,45* 5,08—6,30* 5,69* 21. Szczaw 3,56-5,09 4,45* 2,64—2,82 2,73 22. Jabłka 0,12-0,24 0,19 0,80-0,91 0,85 
  * — przekroczenie dopuszczalnych zawartości n — liczba próbek
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Natomiast wg zaleceń RWPG (0,5 mg/kg) 54,5% roślon jest nadmiernie zanieczysz- 
czonych ołowiem. Największe ilości ołowiu zawierają naziemne części niektórych roślin 
jak: cebula, sałata, szczaw i rabarbar (tabela I). W przypadku cebuli, polskie wymagania 
są przekroczone 23, sałaty 18, szczawiu 15, a rabarbaru 13 razy. Nie stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnych ilości ołowiu w kapuście białej i czerwonej, korzeniu 
marchwi, pietruszki, porów i rzodkiewki oraz w jabłkach. 

Analiza uzyskanych wyników oznaczania fluoru w warzywach i jabłkach zebranych 
z POD „Podzamcze” wskazuje, że na 22 warzywa tylko cztery (botwina — 4,70, 
pietruszka nać — 9,22, sałata — 4,06 i szczaw — 2,73 mg/kg) zawierają więcej fluoru niż 
2,5 mg/kg świeżego produktu (tabela I). 

Stała Komisja Współpracy w Dziedzinie Ochrony Zdrowia RWPG w 1983 roku 
podała jako zalecenie najwyższą zawartość fluoru dla warzyw wynoszącą 2,5 mg/kg 
świeżego produktu. 

WNIOSKI 

1. Skażenie ołowiem 68% próbek warzyw, zebranych w 1988 roku zPracowniczych 
Ogródków Działkowych (POD) „Podzamcze” w Szczytnej jest wynikiem przede 
wszystkim emisji związków ołowiu przez Hutę Szkła „„Sudety”. Także pewien udział 
w skażeniu warzyw mają spaliny motoryzacyjne, gdyż POD „„Podzamcze” są położone 
przy dośc ruchliwej szosie. 

2. Usytuowanie POD „Podzamcze” w Szczytnej jest bardzo niekorzystne ze 
względu na sąsiedztwo Huty Szkła „Sudety”, różę wiatrów (41% w skali rocznej 

wiatrów wieje z kierunku huty) jak i ciąg komunikacyjny. 
3. Warzywa uprawiane w POD „,Podzamcze” zawierają stosunkowo niewiele 

fluoru (wyjątek nać pietruszki), dlatego pod tym względem nie stanowią zagrożenia 
dla zdrowia ludzi. | м 

4. Największe skażenie ołowiem i niewielkie fluorem dotyczy naziemnych części 
warzyw. Wynika to z kilkumiesięcznego kontaktu z atmosferą skażoną, a także z dużą 

powierzchnią liści. 

S. Zommer-Urbańska, H. Bojarowicz, M. Kukliński 

THE EFFECT OF EMISSION OF THE ,,SUDETY” GLASSWORKS IN SZCZYTNA 

ON LEAD AND FLUORINE CONTENTS IN SOME SELECTED VEGETABLES 

AND FRUITS COLLECTED IN 19839. 

Summary 

The objective of these studies was to examine the lead and flurorine contents in vegetables and 

apples exposed to emission of these elements by the „„Sudety”” Glassworks in Szczytna (Wałbrzych 

voivodeship). 

After mineralization of plant material, lead was determined by atomic absorption spectrometry 
(AAS). Fluorine was isolated from plant material samples by microdiffusion and was assayed 

spectrophotometrically using its complex with alizarin.
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The results indicate that 68% of the vegetables display lead contents exceeding the polish standard 
(i.e. 0.3 mg Pb per 1 kg of vegetable wet weight). Lead contents are highest in the overground parts 
of some plants, e.g. onion, lettuce, sorrel and rhubarb. The standard is exceeded from 23 to 13 times. 
So high a vegetable contamination is due to objectonable location of the ,,Podzamcze” employees’ 
plots of gardens in Szczytna, related to the close vicinity of the ,,Sudety’’ Glassworks, wind rose and 
traffic arteries. 

The fluorine level in the vegetables examined is not very high. Only 4 of the analysed 21 vegetables 
exhibited fluorine contents exceeding those admitted by the Council for Mutual Economic Aid (2.5 mg 
F per 1 kg of vegetable wet weight); they included: young beet leaves, parsley tops, lettuce and sorrel. 
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