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CZÊÆ I. ROLA HEPCYDYNY WE WCH£ANIANIU ¯ELAZA
Z PRZEWODU POKARMOWEGO I JEGO TRANSPORCIE
HEPCIDIN  A HORMONE IN IRON METABOLISM IN MAN AND ANIMALS
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Hepcydyna jest hormonem peptydowym, wyizolowanym pocz¹tkowo z ludzkiej krwi i moczu, a nastêpnie z w¹troby. Poznano rolê hepcydyny w regulacji
wch³aniania ¿elaza w przewodzie pokarmowy i jego uwalniania z makrofagów.
Tak¿e
rola ¿elaza w ekspresji hepcydyny zosta³a okrelona.

WSTÊP
¯elazo w organizmie cz³owieka i zwierz¹t zaliczane jest do mikroelementów niezbêdnych do funkcjonowania ¿ywych komórek [4]. ¯elazo jest podstawowym sk³adnikiem cz¹steczek transportuj¹cych i przechowuj¹cych tlen, tak¿e wielu enzymów, które wymagaj¹
generowania energii. S³u¿y równie¿ do wytwarzania porednich metabolitów i spe³nia wa¿n¹
rolê zarówno w swoistych jak i nieswoistych procesach odpornociowych organizmu [3].
W organizmie dzia³a system utrzymuj¹cy homeostazê ¿elaza, poniewa¿ zarówno jego
nadmiar, jak i niedobór s¹ zwi¹zane z dysfunkcj¹ komórkow¹. Regulacja absorpcji ¿elaza
z jelita i odzyskiwania ze starych erytrocytów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi w gospodarce ¿elazem [7, 9, 10].
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W¹troba odgrywa najwa¿niejsz¹ rolê w utrzymaniu homeostazy ¿elaza, jest to g³ówne
miejsce przechowywania jego nadmiaru w organizmie [15]. Powstaj¹ca w niej hepcydyna
odgrywa wa¿n¹ rolê w gospodarce ¿elaza w organizmie z wch³aniaj¹cymi komórkami jelitowymi, poniewa¿ utrzymuje homeostazê ¿elaza, dzia³aj¹c jako potê¿ny negatywny regulator wch³aniania i mobilizacji tego metalu [1, 3, 7, 8].
ODKRYCIE HEPCYDYNY
Hepcydyna by³a wyizolowana z ludzkiego moczu i krwi przez dwa niezale¿ne zespo³y
badawcze jako peptyd antybakteryjny [6, 13]. Zidentyfikowany regulator poziomu ¿elaza,
okaza³ siê tak¿e wskanikiem poziomu ¿elaza w organizmie. Jest on niezbêdny dla erytropoezy i stanowi modulator jelitowego wch³aniania ¿elaza [7, 9]. Pomimo, ¿e peptyd ten
zosta³ po raz pierwszy wyizolowany z moczu i krwi, hepcydyna zarówno u myszy, jak
i u ludzi produkowana jest przez hepatocyty w w¹trobie. Jej obecnoæ jest stwierdzana
tak¿e, w znacznie mniejszych ilociach w sercu i mózgu [9, 13, 14].
W ostatnich latach wyjaniono centraln¹ rolê hepcydyny jako hormonu reguluj¹cego
poziom ¿elaza a zarazem mediatora wrodzonej odpornoci u ludzi i zwierz¹t [3, 9]. Brak
hepcydyny powodowa³ przeci¹¿enie ¿elazem, a nadmiar jej powodowa³ u myszy niedokrwistoæ zwi¹zan¹ z niedoborem ¿elaza. Poziom hepcydyny spada³ u myszy ¿ywionych
pasz¹ ubog¹ w ¿elazo a wzrasta³ u myszy ¿ywionych diet¹ bogat¹ w ¿elazo [7, 8]. Wydalanie hepcydyny z moczem by³o podwy¿szone u pacjentów z podwy¿szonym pobraniem ¿elaza,
infekcjami lub schorzeniami zapalnymi. Jest ono wysoko skorelowane z poziomem ferrytyn w surowicy, które podlegaj¹ bodcom patologicznym [9].
STRUKTURA HEPCYDYNY
Przewa¿aj¹c¹ form¹ hepcydyny u cz³owieka jest peptyd zawieraj¹cy 25 aminokwasów,
ale stwierdzono tak¿e krótsze peptydy o 22 i 20 aminokwasach [3, 9]. Zosta³y ju¿ zsyntetyzowane sztuczne formy hepcydyny. W organizmie ludzi istnieje tylko jedna kopia genu
ekspresji hepcydyny, a u myszy znaleziono go w dwóch miejscach. Peptyd ten zawiera
cztery wewn¹trz³añcuchowe wi¹zania disulfidowe oraz osiem cz¹steczek cysteiny, które s¹
cech¹ wspóln¹ u ró¿nych gatunków. Hepcydyna jest podobnie zbudowana u ludzi, myszy
a nawet ryb [3, 10, 13, 14].
ROLA HEPCYDYNY WE WCH£ANIANIU ¯ELAZA Z PRZEWODU
POKARMOWEGO
Ludzie i zwierzêta oszczêdnie gospodaruj¹ ¿elazem odzyskuj¹c je z obumieraj¹cych
erytrocytów i innych starzej¹cych siê komórek, powtórnie wbudowuj¹c do nowych komórek. W ten sposób pokrywane s¹ potrzeby ¿elaza w 90% [5]. Gdy pasza (po¿ywienie) jest
bogata w ¿elazo, jego absorpcja z przewodu pokarmowego jest zmniejszona [3, 8].
Pierwsze doniesienia na temat zwi¹zku hepcydyny z metabolizmem ¿elaza pojawi³y siê
po badaniach jakie przeprowadzi³ Pigeon i wsp. [14]. Hepcydynê wyizolowano w czasie
dowiadczenia z w¹troby myszy otrzymuj¹cych karbonylowe zwi¹zki ¿elaza i z grupy kontrolnej, któr¹ stanowi³y myszy ze spontanicznym obci¹¿eniem ¿elazem (myszy knock-out).
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Poziom mRNA hepcydyny wzrasta³ w w¹trobach myszy z grupy otrzymuj¹cej zwi¹zki karbonylowe ¿elaza, a iloæ mRNA bezporednio wi¹za³a siê z zawartoci¹ ¿elaza w w¹trobie
dowodz¹c tym samym zale¿noci indukcji mRNA od dawki zwi¹zków karbonylowych ¿elaza
u myszy. U myszy knock-out, ¿ywionych pasz¹ ubog¹ w ¿elazo zaobserwowano spadek
ekspresji hepcydyny. Brak hepcydyny by³ odpowiedzialny za hyperabsorpcjê ¿elaza prowadz¹c¹ do jego nadmiaru, ale te¿ kaskadowego uwalniania ¿elaza z makrofagów, prowadz¹cego do sytuacji, gdy makrofagi w ledzionie by³y zupe³nie pozbawione ¿elaza. Wnioskiem z tych dowiadczeñ by³o okrelenie hepcydyny jako hormonu reguluj¹cego poziom
¿elaza, której nadprodukcja jest odpowiedzialna za niedokrwistoæ zwi¹zan¹ z niedoborem
¿elaza [3, 7, 9].
ROLA HEPCYDYNY W TRANSPORCIE ¯ELAZA PRZEZ £O¯YSKO ORAZ
W UWALNIANIU ¯ELAZA Z MAKROFAGÓW
Czynnikiem stymuluj¹cym i decyduj¹cym o wch³anianiu ¿elaza przez ³o¿ysko jest hepcydyna, która spe³nia bezporednio rolê czujnika homeostazy ¿elaza [7]. Nicolas i wsp.
[11] stwierdzili na myszach transgenicznych, ¿e hepcydyna jest negatywnym regulatorem
³o¿yskowego transportu ¿elaza do p³odu, co powodowa³o mieræ ca³ych miotów myszy
przy podwy¿szonej ekspresji hepcydyny wskutek ostrego niedoboru ¿elaza. W normalnych
warunkach u myszy mRNA nie jest wykryto hepcydyny a¿ do koñca ci¹¿y. Wysoki poziom
osi¹ga ona jedynie w wieku dojrza³ym. U myszy transgenicznych, z nadekspresj¹ hepcydyny, wystêpuje ona w w¹trobach rozwijaj¹cych siê p³odów, a¿ do koñca ci¹¿y. Obecnoæ
hepcydyny u p³odu a¿ do koñca ci¹¿y mo¿e zmieniaæ matczyno-p³odowy transport ¿elaza
prowadz¹c u nowo narodzonych myszy do ostrej niedokrwistoci z niedoboru ¿elaza [7].
Wskazuje to na rolê hepcydyny jako hormonu-regulatora poziomu ¿elaza, ograniczaj¹cego
jego jelitow¹ absorpcjê oraz stymuluj¹cego retencjê w komórkach uk³adu siateczkoworódb³onkowego [7]. P³ód bardzo sprawnie i dok³adnie reguluje przep³yw ¿elaza przez ³o¿ysko, a stê¿enie ¿elaza we krwi p³odu jest wy¿sze od stê¿enia we krwi matki i tylko nieliczne
przypadki dowodz¹ jego toksycznoci [9, 11].
Myszy, u których brak mRNA hepcydyny, wykazuj¹ nadwy¿ki ¿elaza, co uszkadza w¹trobê i trzustkê, przy jednoczesnym deficycie ¿elaza w bogatej w makrofagi ledzionie.
Pozwala to stwierdziæ, ¿e hepcydyna hamuje wch³anianie ¿elaza w jelicie cienkim, uwalnianie odzyskanego ¿elaza z makrofagów i transport ¿elaza do ³o¿yska [9].
ROLA ¯ELAZA W POWSTAWANIU HEPCYDYNY
Pigeon i wsp. [14] odkryli, podczas badañ w¹troby odpowiedzialnej za nadwy¿ki ¿elaza,
mRNA hepcydyny zlokalizowan¹ g³ównie w hepatocytach. Zhang i wsp. [15], potwierdzili,
¿e hepcydyna jest uruchamiana wskutek nadmiaru ¿elaza w diecie, tak¿e poprzez podawanie ¿elaza pozajelitowo, jak równie¿ przez podawanie myszom lipopolisacharydów. Badaj¹c procesy regulowania poziomu ¿elaza, Nicolas i wsp. [10, 11, 12] doszli do wniosku, ¿e
poziom hepcydyny wzrasta wraz z przeci¹¿eniem organizmu ¿elazem a spada wraz z niedoborem ¿elaza.
W najprostszym modelu regulacji ¿elaza, hepatocyty powinny s³u¿yæ jako komórki sensory ¿elaza i jako producenci hepcydyny. Przeprowadzony, w dowiadczeniu, bezporedni

4

T. Kola i in.

kontakt hepatocytów ludzkich lub od myszy z ¿elazem (Fe3+) surowicy lub bez surowicy,
a tak¿e hepatocytów ludzkich z transferynami nasyconymi ¿elazem, nie powodowa³ wzrostu mRNA hepcydyny. Przy wiêkszych stê¿eniach hamowa³ ekspresjê hepcydyny. To sugeruje, ¿e czujniki ¿elaza znajduj¹ siê w innych komórkach [3].
ROLA HEPCYDYNY W TRANSPORCIE ¯ELAZA
Cz¹steczki, które porednicz¹ w transporcie ¿elaza nie zwi¹zanego z hemem w erytrocytach [1], by³y odkryte w badaniach mutacji powoduj¹cych mikrocytarn¹ niedokrwistoæ
u myszy, szczurów i ryb lub przez ekspresjê sklonowanych oocytów u ¿ab [3]. ¯elazo trójwartociowe jest pobierane do wierzcho³kowych powierzchni enterocytów, nastêpnie redukowane przez oksydoreduktazê ¿elazow¹ do jonu ¿elazawego (Fe2+) i w takiej postaci przechodzi do wnêtrza komórki. W erytrocytach ¿elazo mo¿e byæ zmagazynowane w postaci
ferrytyny lub przeniesione do zasadowej powierzchni komórki, sk¹d jest transportowane na
zewn¹trz przez ferroportynê, powtórnie utleniane przez hefestynê i zabierane przez transferyny do rozdysponowania w tkankach. Podobny zestaw transporterów jest zaanga¿owany
w przenoszenie ¿elaza przez ³o¿ysko [3].
Starzej¹ce siê krwinki czerwone s¹ fagocytowane przez makrofagi i rozk³adane w fagosomach. W fagocytozie krwinek czerwonych zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ ferroportyna i ceruloplazmina. Makrofagi nie s¹ wy³¹cznymi komórkami, które pobieraj¹ ¿elazo z transferyn, transportuj¹ je poprzez b³ony endosomalne i przy³¹czaj¹ do ferroprotein. Okaza³o siê,
¿e przy diecie ubogiej w ¿elazo wzrasta jego wch³anianie, wzrasta tak¿e stê¿enie transporterów ¿elaza, a wzrost ten by³ skorelowany ze spadkiem mRNA hepcydyny w¹trobowej.
Dalsze badania wykaza³y, ¿e zawsze przy wysokim poziomie mRNA hepcydyny  poziom
transporterów ¿elaza by³ niski i odwrotnie [3].
Nicolas i wsp. [12] sugeruj¹, ¿e wzrost hepatocytarnego wychwytu ¿elaza zwi¹zanego
z transferyn¹ prowadzi do wzmo¿enia syntezy hepcydyny w w¹trobie, która przechodzi do
surowicy krwi i daje sygna³ do nab³onka krypt dwunastniczych. Komórki krypt ró¿nicuj¹
siê wówczas na dojrza³e enterocyty, zaprogramowane do szybkiego zmniejszenia bia³ek
transportuj¹cych ¿elazo, co z kolei objawia siê spadkiem absorpcji ¿elaza z diety. Inny
model zaproponowany przez Frazer i Andersona [2] sugeruje, ¿e w¹troba wykrywa zmiany
w dwuwartociowym transporterze, co wp³ywa na modulacjê ekspresji genu hepcydyny
w w¹trobie i jej sekrecjê. Kr¹¿¹ca hepcydyna moduluje nastêpnie wch³anianie ¿elaza poprzez wp³yw na dojrza³e enterocyty kosmków jelitowych.
U szczurów stwierdzono istnienie odwrotnej korelacji miêdzy ekspresj¹ hepcydyny
a ekspresj¹ dwunastniczych transporterów ¿elaza i jego wch³anianiem [2]. Stwierdzono, ¿e
po zmianie paszy z bogatej w ¿elazo na ubog¹ w ten pierwiastek wzrasta³a u nich absorpcja
¿elaza, czemu towarzyszy³ wzrost ekspresji dwunastniczej reduktazy ¿elaza oraz dwunastniczych bia³ek transporterowych. Zmiany te by³y skorelowane ze spadkiem poziomu hepcydyny oraz ze spadkiem wysycenia organizmu transferyn¹. Ewidentne zmiany pomiêdzy
spadkiem poziomu hepcydyny i wzrostem zawartoci bia³kowych transporterów ¿elaza zachodzi³y w okresie nie d³u¿szym ni¿ 2 do 3 dni. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e hepcydyna dzia³a
bezporednio na dojrza³e enterocyty znajduj¹ce siê w kryptach jelitowych, które mog¹ przez
2-3 dni dojrzewaæ i migrowaæ do kosmka. U badanych zwierz¹t, podczas analizy parametrów hematologicznych, nie zaobserwowano zmian towarzysz¹cych zaburzeniom w zapa-
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sach ¿elaza, co wskazuje, ¿e ekspresja hepcydyny mo¿e byæ regulowana zanim nast¹pi
wp³yw na stan zapasów ¿elaza i na erytropoezê. Hepcydyna wydaje siê byæ wydzielanym
czynnikiem o znacz¹cej roli w regulacji gospodarki ¿elaza w organizmie. Ka¿de zaburzenie
chorobowe, prowadz¹ce do zmian poziomu hepcydyny, powoduje nadmiar lub niedobór
¿elaza [11].
PODSUMOWANIE
Hepcydyna, nowo  zidentyfikowany regulator poziomu ¿elaza, jest wskanikiem jego
poziomu w organizmie. Jest tak¿e czynnikiem hormonalnym niezbêdnym do erytropoezy,
a w gospodarce ¿elazem stanowi modulator jego jelitowego wch³aniania. Hepcydyna zosta³a pierwotnie wyizolowana z ludzkiej krwi i moczu jako antybakteryjny peptyd i w przewa¿aj¹cej mierze jej uwalnianie wi¹zano z w¹trob¹. Poziom hepcydyny spada³ u myszy ¿ywionych pasz¹ ubog¹ w ¿elazo a wzrasta³ u myszy ¿ywionych diet¹ bogat¹ w ¿elazo. Te obserwacje wyjasni³y rolê hepcydyny jako sygna³u ograniczaj¹cego jelitow¹ absorpcjê tego pierwiastka.
Hepcydyna mo¿e byæ g³ównym hormonem reguluj¹cym ¿elazo, kluczowym porednikiem pomiêdzy odpornoci¹ i metabolizmem ¿elaza. Badania molekularnego mechanizmu
aktywnoci hepcydyny mog¹ powiêkszyæ wspó³czesn¹ wiedzê o regulacji transportu ¿elaza
[3, 8]. Dowiadczenie Mazura i wsp. [8] dostarcza dowodów na kluczow¹ rolê hepcydyny
jako hormonu reguluj¹cego wch³anianie ¿elaza i jednoczenie regulatora homeostazy tego
metalu.
T. K o  l a , L . C i e  l i k , M . S k i b n i e w s k i , R . W r z e s i e ñ ,
E . M . S k i b n i e w s k a , P. M i c h a l i k
HEPCIDIN  A HORMONE IN IRON METABOLISM IN MAN AND ANIMALS
PART I. THE ROLE OF HEPCIDIN IN ABSORPTION
OF IRON OF DIGESTIVE TRACT AND IRON TRANSPORT
SUMMARY
The main role of iron is its part in the haemoglobin composition where it stabilizes its level.
However, iron also plays a very important role in immunological processes. Hepcidin is a peptid
hormone. It was first isolated from human blood and urine and its release was attributed to the liver.
The lack of hepcidin production was connected with the organism overloading with iron and its
excess with anaemia caused by iron deficit. Hepcidin was identified as a regulator which communicates the state of iron reserve in the organism with intestine cells responsible for the absorption. It
decreases the absorption of iron in the intestines and increases the secretion of iron to the reticuloendothelial system. Experiments on animals deprived of hepcidine and with its excess allow the understanding of the dependence of iron homeostasis and confirm the role of hepcidin as a hormone
regulating the iron metabolism.
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Opisano rolê hepcydyny jako mediatora wrodzonej odpornoci przy infekcjach bakteryjnych, stanie zapalnym, niedokrwistoci i niedotlenieniu oraz przy
wrodzonej hemochromatozie.

WSTÊP
¯elazo jest podstawowym sk³adnikiem cz¹steczek transportuj¹cych i przechowuj¹cych
tlen, tak¿e wielu enzymów, które wymagaj¹ generowania energii, s³u¿y równie¿ do wytwarzania porednich metabolitów i spe³nia wa¿n¹ rolê zarówno w swoistych jak i nieswoistych procesach odpornociowych organizmu [2, 4]. Efekt toksyczny wolnego ¿elaza jest
przypisywany tworzeniu siê reaktywnych wolnych rodników [7]. Przy dostêpie ¿elaza patogeniczne bakterie rosn¹ szybciej, formuj¹ otoczki luzowe (tzw. biofilm) myl¹ce uk³ad odpornociowy gospodarza [14]. Stwierdzono, u myszy, a u ludzi z wrodzon¹ hemochromatoz¹, ¿e nadmiar ¿elaza predysponuje do rozwoju patogenów wewn¹trzkomórkowych i patogenów krwi. Ju¿ przy niewielkim nadmiarze tego metalu obni¿a siê odpornoæ organizmu
na choroby [3, 4]. W pierwszej czêci pracy omówiono badania prowadz¹ce do odkrycia
hepcydyny, jej strukturê i rolê w gospodarce ¿elazem.

8

T. Kola i in.

STAN ZAPALNY I INFEKCJA BAKTERYJNA A WZROST
ZAWARTOCI HEPCYDYNY
Dotychczas znana by³a rola ¿elaza w zwalczaniu infekcji organizmu. Najmniej poznana
jest jednak rola ¿elaza zwi¹zanego z bia³kami. [2]. W mikroorganizmach ¿elazo uczestniczy w budowie i funkcji wielu bia³ek i enzymów, bior¹c tak¿e udzia³ w procesach replikacji
DNA, zachodz¹cej podczas namna¿ania siê patogenu. Bakterie nie maj¹ mo¿liwoci dostatecznego magazynowania ¿elaza i s¹ zale¿ne od jego zasobów w tkankach gospodarza. To
spowodowa³o ciekawy system obrony antybakteryjnej przez organizm zaatakowany, w postaci tak zwanej immunologii alimentacyjnej, czyli stworzenia przez organizmy pozorów
hipoferremi, aby zahamowaæ rozwój infekcji. Dlatego w stanach zapalnych obserwuje siê
obni¿enie poziomu ¿elaza w osoczu, ale nie by³o jasne, jakie mechanizmy czy czynniki
powoduj¹ te procesy. Odpornoæ na infekcjê jest w czêci zale¿na od wyniku walki o ¿elazo
pomiêdzy ¿ywicielem a atakuj¹c¹ bakteri¹ [2].
Bakterie ponosz¹ koszty metaboliczne zdobywania ¿elaza w organizmie atakowanego
gospodarza a niedobór tego ¿elaza ogranicza ich namna¿anie siê [4]. Brak ¿elaza jest przyczyn¹ mniejszej odpornoci patogenów, gdy¿ utrudnione staje siê wytwarzanie biofilmów 
otoczki na powierzchni bakterii ochraniaj¹cej j¹ przed komórkami ¿ernymi gospodarza [14].
Zawartoæ hepcydyny w moczu u pacjentów z seps¹ wyranie wzrasta a normalizuje siê
przy antybiotykowej kontroli infekcji. Przypuszczano wiêc, ¿e poziom hepcydyny w moczu
mo¿e byæ markerem wyst¹pienia sepsy. Zwi¹zek miêdzy indukcj¹ hepcydyny a stanami
zapalnymi u ludzi podtrzymuje tezê o kluczowej roli hepcydyny jako mediatora przy niedokrwistoci w stanach zapalnych [1, 10].
Hepcydyna jest indukowana przez zawartoæ ¿elaza, i stany zapalne i daje sygna³ do
jelita cienkiego na zmniejszenie przyswajania ¿elaza, a do makrofagów na uwolnienie ¿elaza [10]. Hepcydyna jest uwa¿ana za stymulator zapalenia. Prowadzi ona, podczas zapaleñ,
do zmniejszenia wch³aniania ¿elaza w jelitach i zwiêkszenia wydzielania ¿elaza do uk³adu
siateczkowo- -ródb³onkowego [12]. Zapalenie towarzyszy niedokrwistoci w przebiegu
schorzeñ przewlek³ych. Niedokrwistoæ ta cechuje siê skróceniem prze¿ywalnoci krwinek
czerwonych oraz zmniejszeniem dop³ywu ¿elaza od makrofagów i enterocytów [8].
Weinstein i wsp. [15] stwierdzili, ¿e iniekcja terpentyny powoduje u myszy niedokrwistoæ, spadek iloci erytrocytów oraz obni¿enie siê zawartoci ¿elaza w surowicy krwi.
Zjawiskom tym towarzyszy³ wzrost w¹trobowej ekspresji genu hepcydyny. Mo¿na to wyjaniæ przez hamowanie uwalniania ¿elaza z komórek uk³adu siateczkowo-ródb³onkowego,
wystêpuj¹ce w czasie zapalenia oraz spadek absorpcji ¿elaza prowadz¹cy do niedokrwistoci. Powy¿sze zjawiska ilustruj¹ pozytywne dzia³anie hepcydyny jako peptydu w ostrej
fazie zapalenia. U ludzi wydalanie hepcydyny wraz z moczem wzrasta znacznie u pacjentów przeci¹¿onych nadmiarem ¿elaza, w czasie zaka¿eñ oraz w przebiegu schorzeñ na tle
zapalnym [10]. Odpowied na stres i stan zapalny w postaci hepcydyny odzwierciedla prawdopodobnie pierwotn¹ antybakteryjn¹ czynnoæ tego peptydu.
Ganz [4] przytacza wyniki badañ, w których poprzez infekcjê patogenem u ryb, zwiêkszono wytworzenie mRNA hepcydyny 4500 razy. Czynnik ten powodowa³ jednoczesny
spadek zawartoci ¿elaza w surowicy. Podobn¹ zale¿noæ stwierdzano w badaniach ludzi
w stanach zapalnych; gdy organizm chce wywo³aæ niedobór alimentacyjny ¿elaza, produkcja hepcydyny wzrasta nawet sto razy, prowadz¹c do anemii. Peptyd ten odgrywa zasad-
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nicz¹ rolê w kontroli homeostazy ¿elaza. Mo¿na zatem podsumowaæ, ¿e produkcja hepcydyny przez hepatocyty jest regulowana przez stan zapalny spowodowany infekcj¹ bakteryjn¹.
WP£YW NIEDOKRWISTOCI I NIEDOTLENIENIA NA OBNI¯ENIE
ZAWARTOCI HEPCYDYNY
Niedokrwistoæ jest chorob¹ charakteryzuj¹c¹ siê zaburzeniem odpowiedzi prekursorów erytrocytów na erytropoetynê, skróceniem prze¿ywalnoci erytrocytów oraz defektem
wch³aniania ¿elaza, a tak¿e zaburzeniem jego retencji za pomoc¹ makrofagów. Zjawiska te
przerywaj¹ dostêpnoæ ¿elaza dla komórek bêd¹cych prekursorami erytrocytów [15]. Weinstein i wsp. [15], analizuj¹c ostr¹ niedokrwistoæ wystêpuj¹c¹ w przebiegu przewlek³ego
schorzenia, stwierdzili, ¿e jest ona bezporednio zwi¹zana z obecnoci¹ gruczolaków w¹troby, które wykazuj¹ nadmiernie wysok¹ obecnoæ hepcydyny. Niedokrwistoæ ta ustêpowa³a spontanicznie po chirurgicznym usuniêciu gruczolaka lub po przeszczepie w¹troby.
Wysoki poziom hepcydyny produkowanej przez tkankê gruczolaka zmienia homeostazê
¿elaza, co stanowi przyczynê wyst¹pienia niedokrwistoci u tych pacjentów. Hepcydyna
odgrywa przypuszczalnie wa¿n¹ rolê równie¿ w patogenezie niedokrwistoci wystêpuj¹cej
w przebiegu schorzeñ przewlek³ych.
Niedokrwistoæ i towarzysz¹ce jej niedotlenienie jest wystarczaj¹cym sygna³em powoduj¹cym zwiêkszone wch³anianie ¿elaza w jelitach [1, 4, 10, 12] oraz uwalnianie ¿elaza
przez makrofagi, czego skutkiem jest wzrost zawartoci ¿elaza dostêpnego dla erytropoezy
[4, 12, 15]. Pacjenci z niedokrwistoci¹ przy stanach zapalnych, diagnozowan¹ przez podwy¿szony poziom ferrytyny w surowicy, mieli zwiêkszone wydalanie hepcydyny w moczu
w porównaniu do osób zdrowych i do pacjentów z anemi¹ spowodowan¹ niedoborami ¿elaza [10].
Stymulacja produkcji erytropoetyny ma miejsce, gdy dochodzi do hipoksji (niedotlenienia), która zwrotnie stymuluje wzrost tempa syntezy erytrocytów a tym samym wzrost zaopatrzenia tkanek w tlen. Zatem wzmo¿enie jelitowej absorpcji ¿elaza jest obserwowane
tak¿e w hipoksji [12]. Spadek poziomu hepcydyny mo¿na wyjaniæ wzmo¿onym uwalnianiem ¿elaza z komórek uk³adu siateczkowo  ródb³onkowego oraz wzrostem jelitowej
absorpcji ¿elaza wywo³anej hipoksj¹, która pomaga dostarczyæ wiêcej ¿elaza dla wzmo¿onej aktywnoci erytropoetycznej. Istotnie, iniekcja erytropoetyny powoduje u myszy dramatyczny spadek ekspresji genu hepcydyny w w¹trobie [12]. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e stan
hipoksji w obu przypadkach indukuje erytropoezê oraz, ¿e regulacja ekspresji genu hepcydyny odbywa siê przez erytropoetynê [8].
Przy chronicznej niedokrwistoci wystêpuje niefizjologicznie wysokie poziomy mRNA
hepcydyny. Sugeruje to, ¿e hepcydyna jest odpowiedzialna za nieprawid³owy metabolizm
¿elaza, defekt jego wch³aniania i zatrzymywania przez makrofagi. Koncentracja hepcydyny
w surowicy wzrasta równolegle ze wzrostem poziomu hepcydyny w moczu u pacjentów
z niedokrwistoci¹ i zapaleniem, co potwierdza, ¿e hepcydyna jest g³ównym hormonem
reguluj¹cym gospodarkê ¿elaza w zapaleniu [1].
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ROLA HEPCYDYNY WE WRODZONEJ HEMOCHROMATOZIE
Rolê hepcydyny badano u ludzi dotkniêtych hemochromatoz¹, chorob¹, w której iloæ
¿elaza w organizmie jest od 5 do 10 razy wiêksza ni¿ u ludzi zdrowych. Dziedziczna hemochromatoza jest czêsto wystêpuj¹cym zaburzeniem genetycznym, zwi¹zanym z hyperabsorpcj¹ ¿elaza prowadz¹c¹ do hyperferremii, zwiêkszonego odk³adania ¿elaza w tkankach
(zw³aszcza w w¹trobie) i zmianach patologicznych prowadz¹cych do marskoci, nowotworów w¹troby, cukrzycy i zmian w miêniu sercowym. Szybkie uwalnianie ¿elaza z makrofagów mo¿e powodowaæ miejscowe uszkodzenia tkanek [11]. Homozygotyczna mutacja jest
zwi¹zana ze zwiêkszeniem wch³aniania ¿elaza w jelicie, co rezultacie nadmiaru ¿elaza
w parenchymie daje klasyczny syndrom hemochromatozy [5].
Prawdopodobnie choroba ta jest powi¹zana z niemo¿noci¹ ekspresji hepcydyny, gdy¿
w badaniach z knock-out hepcydyny wykazano ostry nadmiar ¿elaza, a przy nadekspresji
hepcydyny dochodzi do ostrego niedoboru ¿elaza. Tworzenie hepcydyny jest indukowane
przez zapasy ¿elaza i to mo¿e byæ podstaw¹, by okreliæ j¹ jako centralny hormon reguluj¹cy homeostazê ¿elaza w organizmie [5]. Korelacja pomiêdzy poziomem ferrytyny surowiczej i ekspresji hepcydyny w¹trobowej, przy normalnym poziomie nasycenia transferyn,
wskazuje ¿e podniesienie poziomu hepcydyny jest odpowiedzi¹ na odk³adanie ¿elaza i na
ostr¹ fazê [5]. Uwalnianie hepcydyny wp³ywa tak¿e na niedotlenienie (hipoksjê) oraz zapalenie poprzez zahamowanie tych procesów u pacjentów cierpi¹cych na hemochromatozê.
Zatem u pacjentów z hemochromatoz¹ zwi¹zek pomiêdzy zawartoci¹ ¿elaza w organizmie
i hepcydyn¹ jest zmieniony [11].
Przy dziedzicznej hemochromatozie nadmiar ¿elaza kumuluje siê zarówno w w¹trobie
jak i w wielu innych organach. Zgodnie z obecn¹ wiedz¹ [6, 16], bia³kiem, które odpowiada
za hemochromatozê jest HFE. W¹troba zawiera najwy¿szy poziom mRNA dla HFE, ale typ
komórek, w których nastêpuje tworzenie siê HFE jest nieznany [16]. Wyniki badañ Zhanga
i wsp. [16] wykazuj¹, ¿e najwy¿szy poziom ekspresji mRNA dla HFE jest w hepatocytach.
Udokumentowano to na komórkach w¹troby szczura. Odkryte mutacje w genach odpowiedzialnych za wytwarzanie hormonów kieruj¹cych metabolizmem ¿elaza s¹ przyczyn¹ nadmiaru ¿elaza w hepatocytach i powoduj¹ dziedziczn¹ hemochromatozê. Nadwy¿ki ¿elaza
w tej chorobie s¹ spowodowane zaburzeniami w ekspresji hepcydyny. Zmniejszenie ekspresji hepcydyny powoduje wysokie wch³anianie ¿elaza w jelicie oraz niskie zawartoci
¿elaza w makrofagach, a w efekcie wysokie zawartoci ¿elaza we krwi [16].
Wskutek spontanicznej mutacji u myszy powsta³ niedobór hepcydyny, a to spowodowa³o ostr¹ nadwy¿kê ¿elaza, podobn¹ do hemochromatozy u ludzi. W badaniach na zmutowanych myszach stwierdzono, ¿e zmieniony gen HFE mo¿e byæ przyczyn¹ nieprawid³owych
sygna³ów, które powoduj¹ zmniejszon¹ ekspresjê hepcydyny, a przez to zwiêkszone wch³anianie ¿elaza w komórkach jelitowych i przeci¹¿enie nim w¹troby i innych narz¹dów. Przypuszczalnie mutacja powoduj¹ca utratê funkcji genu HFE prowadzi do redukcji wbudowywania jonów ¿elaza do niedojrza³ych komórek krypt dwunastniczych. Komórki te wykazuj¹ nadekspresjê genów absorpcji ¿elaza, prowadz¹c do niew³aciwej gospodarki tym pierwiastkiem, co objawia siê uporczywym deficytem ¿elaza w b³onie luzowej dwunastnicy
i jednoczesnym wzrostem jego absorpcji [4, 13].
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PODSUMOWANIE
Nowo-zidentyfikowany regulator poziomu ¿elaza, hepcydyna, jest wskanikiem poziomu tego metalu w organizmie. Zawartoæ hepcydyny wzrasta u myszy, szczurów i ryb podczas ostrej fazy reakcji na bodziec [9].
Hepcydyna mo¿e byæ g³ównym hormonem reguluj¹cym zawartoæ ¿elaza, kluczowym
porednikiem niedokrwistoci stanu zapalnego i motorem zale¿noci pomiêdzy odpornoci¹ a metabolizmem ¿elaza. Badania molekularnego mechanizmu aktywnoci hepcydyny
mog¹ powiêkszyæ wiedzê o regulacji transportu ¿elaza i mog¹ przyczyniæ siê do nowych
powstania terapii hemochromatozy i anemii stanu zapalnego [4, 9].
T. K o  l a , L . C i e  l i k , M . S k i b n i e w s k i , R . W r z e s i e ñ ,
E . M . S k i b n i e w s k a , P. M i c h a l i k
HEPCIDIN  A HORMONE IN IRON METABOLISM IN MAN AND ANIMALS
PART II. THE ROLE OF HEPCIDIN IN DISEASES
SUMMARY
The main role of iron is its part in the haemoglobin composition where it stabilizes its level.
However, iron also plays a very important role in immunological processes. Hepcidin was identified
as a regulator that communicates the state of iron reserve in the organism with intestine cells responsible for the absorption. In the inflammatory states, when the organism wants to cause the alimony
iron deficit, the hepcidin production increases even a hunred folds, thus leading to anaemia. Hepcidin is also a stimulator of inflammation as an antibacterial factor produced in the liver parenchyma.
It decreases the absorption of iron in the intestines and increases the secretion of iron to the reticuloendothelial system. Experiments on animals deprived of hepcidyne and with its excess allow the
understanding of the dependence of iron homeostasis and confirm the role of hepcidin as a hormone
regulating the iron metabolism.
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Omówiono znaczenie dla organizmu i wystêpowanie w ¿ywnoci ¿elaza i manganu na podstawie najnowszego pimiennictwa. Pobranie Fe i Mn wraz z ¿ywnoci¹ w ró¿nych krajach porównano z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie normami ¿ywieniowymi. Poruszono problem wystêpowania niedoborów ¿elaza u ludzi
i metod im zapobiegania.

WSTÊP
¯elazo i mangan uznane s¹ za pierwiastki niezbêdne dla zdrowia cz³owieka, które spe³niaj¹ w organizmie wiele istotnych funkcji. Ich zapotrzebowanie dla zapewnienia prawid³owego funkcjonowania organizmu jest ró¿ne w ró¿nym wieku a zarówno nadmiar jak
i niedobór jest szkodliwy. Oba pierwiastki dostarczane s¹ do organizmu g³ównie z ¿ywnoci¹, st¹d ocena poziomu ich wystêpowania w produktach spo¿ywczych oraz ca³odziennych dietach jest niezwykle wa¿na i w wielu krajach prowadzona jest systematycznie.
UDZIA£ I FUNKCJE W ORGANIZMIE
¯elazo bierze udzia³ w transporcie i magazynowaniu tlenu, utrzymywaniu odpornoci
humoralnej i komórkowej, a tak¿e przemianie energii z ¿ywnoci. Wa¿n¹ rolê odgrywa
w odpowiednim rozwoju mózgu, miêni i innych tkanek. Prawie 2/3 ca³kowitej iloci ¿elaza w organizmie znajduje siê w hemoglobinie, przenosz¹cej tlen z p³uc do tkanek. 25%
¿elaza magazynowane jest w w¹trobie, ledzionie i szpiku kostnym w formach ³atwo uruchamialnych (ferrytyna i hemosyderyna). Pozosta³e 15% znajduje siê w mioglobinie wystêpuj¹cej w cytoplazmie komórek miêniowych, a tak¿e w wielu enzymach niezbêdnych
w metabolizmie tlenowym i innych funkcjach komórkowych [11, 12, 14].
Mangan jest sk³adnikiem i kofaktorem wielu wa¿nych enzymów, stabilizuje poziom cukru we krwi, bierze tak¿e udzia³ w prawid³owym tworzeniu koci i chrz¹stki, syntezie
i metabolizmie cholesterolu, t³uszczów i wêglowodanów, potrzebny jest równie¿ do prawi-
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d³owego funkcjonowania mózgu, miêni, krzepniêcia krwi, syntezy DNA i RNA oraz wielu
innych procesów zapewniaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie ró¿nych organów i tkanek
[11, 14].
SZKODLIWOÆ WYWO£ANA NIEDOBOREM W ORGANIZMIE
¯elazo. Pomimo doæ powszechnego wystêpowania w rodowisku, w skali globalnej
obserwuje siê wystêpowanie niedoborów ¿elaza u ludzi, którym dotkniêtych jest oko³o
2 mld ludzi na wiecie. wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, ¿e ok. 1,5% zgonów spowodowanych jest anemi¹ wywo³an¹ niedoborami ¿elaza (IDA  iron deficiency
anemia). Chorob¹ t¹ dotkniête s¹ nie tylko populacje krajów rozwijaj¹cych siê, gdzie wystêpuje powszechny niedobór ¿ywnoci, ale tak¿e, choæ w mniejszym stopniu, wysoko rozwiniêtych krajów cywilizacji zachodniej (2-8% populacji). W tym ostatnim przypadku, przyczyn upatruje siê w spo¿ywaniu produktów o du¿ym stopniu przetworzenia, zmniejszaniu
dziennych racji pokarmowych i ograniczaniu spo¿ycia miêsa [11, 14].
Obserwowanymi symptomami niedoborów ¿elaza w grupach ryzyka by³y:
 niemowlêta  os³abienie rozwoju umys³owego i motorycznego, pobudliwoæ
 dzieci  trudnoæ koncentracji, os³abienie pamiêci i zdolnoci uczenia siê, apatia, dra¿liwoæ, zmniejszenie pojemnoci oddechowej,
 doroli i m³odzie¿  obni¿enie sprawnoci fizycznej, depresja, astma, zaburzenia ¿o³¹dkowe i temperatury cia³a, migrena, zmniejszenie odpornoci na infekcje, uszkodzenia luzówki ust (zajady) i nie¿yty przewodu pokarmowego.
Mangan. Niedobór manganu u ludzi obserwowany by³ jedynie w warunkach dowiadczalnych, a jego objawami by³y: niski poziom cholesterolu we krwi, zmiana barwy w³osów
z czarnych na rude, spowolnienie wzrostu paznokci i ³uskowate zapalenie skóry. U zwierz¹t
natomiast niedoborom manganu towarzyszy szereg gronych symptomów m.in. deformacje
szkieletu, zaburzenia wzrostu i funkcji rozrodczych [11, 12].
SZKODLIWOÆ ZWI¥ZANA Z NADMIAREM W ORGANIZMIE
¯elazo. Zdarzaj¹ siê, chocia¿ sporadycznie, przypadki zatruæ ¿elazem. G³ówn¹ ich przyczyn¹ mog¹ byæ wady genetyczne powoduj¹ce zaburzenia metabolizmu i zwiêkszon¹ absorpcjê ¿elaza, a tak¿e przedawkowanie Fe wskutek spo¿ywania nadmiernych iloci preparatów mineralnych. Objawami zatrucia mog¹ byæ: wysokie cinienie krwi, choroba wieñcowa serca, artretyzm, zaburzenia gastryczne, podwy¿szone ryzyko chorób nowotworowych,
choroba Parkinsona powi¹zana z jednoczesnym wysokim pobraniem manganu. Dawka miertelna dla tego niezwykle po¿ytecznego i niezbêdnego pierwiastka, wynosi 200-250 mg/kg
masy cia³a [11, 12].
Mangan. Toksycznoæ manganu zosta³a bardzo dobrze rozpoznana w odniesieniu do
nara¿enia zawodowego. Obserwowanymi symptomami nadmiaru manganu w organizmie
by³y: bóle miêniowe, os³abienie pamiêci i refleksu, bezsennoæ, choroby umys³owe, zwiêkszone ryzyko zachorowalnoci na nowotwory, choroba w¹troby, i jak ju¿ wczeniej wspomniano, choroba Parkinsona [11, 12, 13].
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ABSORPCJA, BIOPRZYSWAJALNOÆ, INTERAKCJE
¯elazo. WHO ocenia, ¿e przeciêtna absorpcja ¿elaza z wiêkszoci diet jest rzêdu 10%,
chocia¿ mo¿e wahaæ siê od 1 do 40%. Podstawowymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na absorpcjê tego pierwiastka z po¿ywienia jest stan zapasów w organizmie, chemiczna forma
w spo¿ywanej ¿ywnoci (Fe hemowe i niehemowe) oraz ró¿ne czynniki ¿ywieniowe zwiêkszaj¹ce b¹d zmniejszaj¹ce jego przyswajalnoæ. Im mniej ¿elaza w organizmie tym jego
absorpcja jest wiêksza. Z kolei przyswajalnoæ ¿elaza hemowego jest znacznie lepsza ni¿
niehemowego i tylko w niewielkim stopniu zale¿na od czynników ¿ywieniowych (obecnoæ
wapnia w po¿ywieniu obni¿a absorpcjê) czy kulinarnych (temperatura i czas przygotowywania ¿ywnoci mog¹ przyczyniaæ siê do rozpadu hemowego kompleksu Fe). Absorpcja
¿elaza niehemowego w znacznej mierze zale¿na jest natomiast od rozpuszczalnoci jego
zwi¹zków i interakcji z innymi sk³adnikami ¿ywnoci [12,14].
Czynnikami zwiêkszaj¹cymi absorpcjê ¿elaza niehemowego s¹: miêso, kwas askorbinowy i witamina C wystêpuj¹ce w owocach, sokach, warzywach bulwiastych i liciastych,
witamina A i b-karoten oraz inne kwasy organiczne, takie jak kwas cytrynowy czy mlekowy
znajduj¹cy siê w ¿ywnoci fermentowanej, a tak¿e bia³e wino. Korzystnie mog¹ oddzia³ywaæ równie¿ niektóre procesy kulinarne (termiczne, enzymatyczne) zwiêkszaj¹ce bioprzyswajalnoæ ¿elaza niehemowego w wyniku rozk³adu fitynianów. Niekorzystny wp³yw na
absorpcjê ¿elaza niehemowego wykazuj¹ natomiast takie czynniki, jak obecnoæ: fitynianów (roliny str¹czkowe, ziarno zbó¿, orzechy, nasiona), b³onnika (warzywa, owoce), polifenoli (kawa, herbata, czerwone wino), fosforanów oraz niektórych pierwiastków (Ca, Zn)
[9, 12, 15, 19].
Mangan. Tylko niewielka iloæ manganu jest absorbowana z ¿ywnoci przez uk³ad pokarmowy (1-4%), na co wp³ywa szereg czynników ¿ywieniowych i innych. Przyswajalnoæ
manganu zmniejszaj¹ obecne w po¿ywieniu pierwiastki takie jak: Fe, Ca, Zn, P i Mg,
a tak¿e fityniany, b³onnik i niektóre witaminy (B1, B6, C). Wyp³yw okazuje siê mieæ równie¿
p³eæ, a mianowicie mê¿czyni absorbuj¹ mniej manganu ni¿ kobiety. Sugeruje siê tak¿e, ¿e
alkohol mo¿e zwiêkszaæ toksycznoæ manganu [11, 13, 14].
ZAPOTRZEBOWANIE ORGANIZMU A ZALECENIA ¯YWIENIOWE
W 1997 Rada ds. ¯ywnoci i ¯ywienia Amerykañskiej Akademii Nauk (Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences) opracowa³a now¹ rodzinê zaleceñ ¿ywieniowych odnosz¹cych siê do oceny diet indywidualnych  DRIs (Dietary Reference Intakes) [14]. Obejmuj¹ one przeciêtne zapotrzebowanie spe³niaj¹ce wymagania ¿ywieniowe
50% zdrowych osób okrelonej populacji (EAR  Estimated Average Requirement), zalecane pobranie z ¿ywnoci¹ spe³niaj¹ce wymagania ¿ywieniowe 97,5% zdrowych osób okrelonej populacji (RDA  Recommended Dietary Allowance), odpowiednie pobranie, które
zak³ada pokrycie zapotrzebowania wszystkich osób okrelonej populacji (AI  Adequate
Intake) oraz najwy¿szy tolerowany poziom pobrania z ¿ywnoci¹, wod¹ i suplementami,
nie powoduj¹cy, z du¿ym prawdopodobieñstwem, szkodliwego dzia³ania u osób w danej
grupie populacji (UL  Tolerable Upper Intake Level).
Zapotrzebowanie organizmu (EAR) i zalecane spo¿ycie (RDA) oszacowano jedynie
w odniesieniu do ¿elaza (z wyj¹tkiem populacji 0-6 miesiêcy), gdy¿ tylko dla tego pier-
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Ta b e l a I .

Zapotrzebowanie (EAR), zalecane lub odpowiednie spo¿ycie (RDA/AI), najwy¿sze tolerowane pobranie (UL) i krajowe zalecenia ¿ywieniowe dla Fe i Mn w poszczególnych grupach populacji [14, 25]
Requirements (EAR), recommended or adequate intakes (RDA/AI), upper tolerable levels (UL) and Polish recommendations for Fe and
Mn in different population groups [14, 25]
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wiastka by³a wystarczaj¹co du¿a liczba danych dowiadczalnych. Dla manganu natomiast
okrelone zosta³o jedynie odpowiednie pobranie (AI). Wartoci zaleceñ ¿ywieniowych dla
obu tych pierwiastków z uwzglêdnieniem wieku i p³ci w porównaniu do zaleceñ krajowych
przedstawiono w tabeli I.
WYSTÊPOWANIE W ¯YWNOCI
Zawartoci ¿elaza i manganu w ¿ywnoci podlegaj¹ znacznym wahaniom, a wp³ywa na
nie zarówno pochodzenie surowców jak i procesy technologiczne jakim s¹ one poddawane.
¯elazo ponadto wystêpuje w ¿ywnoci dwóch formach: hemowej i niehemowej. Bogatym
ród³em hemowej formy ¿elaza s¹ produkty pochodzenia zwierzêcego: podroby, miêso,
drób i ryby (2-70 mg/kg Fe), a niehemowej  produkty pochodzenia rolinnego: produkty
zbo¿owe (3-340 mg/kg Fe), warzywa i owoce (1-50 mg/kg Fe) oraz roliny str¹czkowe (1889 mg/kg Fe) [1, 4, 6 ,7, 8, 16, 24]. Najwiêcej manganu zawieraj¹ natomiast produkty
zbo¿owe (2-340 mg/kg Mn), roliny str¹czkowe (4-25 mg/kg), warzywa zielone (0,2-25
mg/kg Mn) oraz orzechy (4-23 mg/kg Mn) [1,4,8,10,16,24].
POBRANIE Z ¯YWNOCI¥ W RÓ¯NYCH KRAJACH
Dzienne pobranie Fe i Mn wraz z ¿ywnoci¹ przez osoby doros³e w ró¿nych krajach
wg najnowszych dostêpnych danych literaturowych przedstawione jest na Ryc. 1 i 2. Kszta³towa³o siê na poziomie od 9,6 do 16,8 mg dla Fe i od 2,2 do 5,9 mg dla Mn. Grupami
¿ywnoci wnosz¹cymi do organizmu doros³ego cz³owieka najwiêcej ¿elaza, zale¿nie od
zwyczajów ¿ywieniowych i zawartoci tego pierwiastka w produktach spo¿ywczych, okaza³y siê: pieczywo i produkty zbo¿owe (19-74%), miêso, drób i ryby (11-35%), warzywa
i produkty warzywne (7-14%), owoce i ich przetwory (1-6%), mleko i produkty mleczne
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Dietary iron intake in different countries.
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Ryc. 2. Pobranie manganu z diet¹ w ró¿nych krajach.
Dietary manganese intake in different countries.

(0-14%) oraz napoje (1-14%). Najwiêcej manganu wnosi³y natomiast produkty zbo¿owe
(32-96%), napoje (16-48%) i warzywa (3-14%).
ZAPOBIEGANIE NIEDOBOROM ¯ELAZA  WZBOGACANIE, SUPLEMENTACJA
Powszechnoæ problemów zdrowotnych wynikaj¹cych z niedoborów ¿elaza sk³oni³a wiele
krajów do podjêcia strategicznych dzia³añ. Za³o¿eniem ich jest edukacja ¿ywieniowa, zwiêkszenie konsumpcji ¿ywnoci bogatej w ¿elazo, zw³aszcza ³atwo przyswajalnego, wzbogacanie produktów spo¿ywczych stanowi¹cych podstawê diety oraz suplementacjê.
W UK, ju¿ od czasów II wojny wiatowej wprowadzone zosta³o obligatoryjne wzbogacanie m¹ki zawieraj¹cej poni¿ej 16,5 mg/kg ¿elaza. Inne produkty spo¿ywcze by³y i s¹
wzbogacane na zasadach dobrowolnoci przez producentów na poziomie 70-120 mg/kg Fe.
W USA wzbogacane s¹ w ¿elazo od¿ywki dla dzieci oraz niektóre produkty zbo¿owe dla
doros³ych. Aktualnie realizowane s¹ dwa projekty w tym zakresie: AREA 2004-2006, którego celem jest zapobieganie niedoborom ¿elaza u kobiet w wieku rozrodczym i dzieci oraz
IDEA (Iron Deficiency Elimination Action), d¹¿eniem którego jest skuteczne zmniejszenie
liczby przypadków wystêpowania IDA o jedn¹ trzeci¹ do 2010 r. Równie¿ WHO podejmuje dzia³ania na tym polu nadzoruj¹c programy wzbogacania m¹ki w ¿elazo w krajach ródziemnomorskich, Bliskiego Wschodu i Afryki. Podobne programy prowadzone s¹ w Azji
(Filipiny  wzbogacanie ry¿u, Wietnam  wzbogacanie przyprawy do ryb, Chiny  wzbogacanie sosu sojowego), krajach Ameryki £aciñskiej (Wenezuela  wzbogacanie m¹ki kukurydzianej, pszennej) i Australii (wzbogacane s¹ produkty zbo¿owe niadaniowe, pieczywo,
m¹ka, makarony, miêso, warzywa i dro¿d¿e) [2, 11]. W Polsce tak¿e prowadzone s¹ badania zwi¹zane z t¹ tematyk¹ [25].
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Suplementacjê w postaci gotowych preparatów, stosuje siê w przypadkach zdiagnozowanej choroby IDA i braku mo¿liwoci uzupe³nienia niedoborów ¿elaza poprzez spo¿ywanie odpowiednich pokarmów. Konieczna jednak jest w tym wzglêdzie rozwaga, gdy¿ nadmiar ¿elaza wprowadzany do organizmu mo¿e powodowaæ negatywne skutki uboczne od
strony uk³adu pokarmowego. Podnoszony jest równie¿ problem roli ¿elaza w tworzeniu
wolnych rodników w organizmie.
R. Jêdrzejczak
IRON AND MANGANESE IN FOOD
SUMMARY
The paper presents the literature overview of iron and manganese functions in human organism,
consequences of their «deficiency and toxicity, absorption, bioavailability and interactions with food
components. The actual data on their occurrence in food and intake data in different countries in
comparison to RDA and AI are also presented. Effective strategies that are undertaken in different
countries to combat iron deficiency in humans are also mentioned.
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ZAWARTOÆ ¯ELAZA I MANGANU W WYBRANYCH ROLINACH
JADALNYCH
IRON AND MANGANESE IN SELECTED EDIBLE PLANTS
Zak³ad Analizy ¯ywnoci
Instytut Biotechnologii Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36
e-mail: szteke@ibprs.pl
Kierownik: prof. dr hab. B. Szteke
Oznaczono zawartoæ ¿elaza i manganu w próbkach truskawek, marchwi, ziemniaków i ziarna pszenicy pobranych w latach 2001-2003 z upraw towarowych
w ró¿nych regionach kraju.

WSTÊP
¯elazo i mangan nale¿¹ do grupy pierwiastków niezbêdnych dla ludzi, a g³ównym ich
ród³em dla organizmu jest ¿ywnoæ. Zmiany zachodz¹ce w rodowisku przyrodniczym
poci¹gaj¹ za sob¹ równie¿ zmiany sk³adu rolin, co wskazuje na koniecznoæ sta³ego aktualizowania informacji o zawartoci poszczególnych pierwiastków w rolinnych produktach
spo¿ywczych [1, 2, 3]
Celem pracy by³o przeprowadzenie w ci¹gu trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych
badañ zawartoci ¿elaza i manganu w czterech gatunkach rolin reprezentuj¹cych: owoce,
warzywa, ziemniaki i ziarno zbó¿ pochodz¹ce z ró¿nych regionów Polski.
MATERIA£ I METODY BADAÑ
Próbki truskawek (129), korzeni marchwi (129), ziemniaków (129) oraz ziarna pszenicy (132)
pobrano w fazie dojrza³oci zbiorczej, bezporednio z gruntowych upraw towarowych zlokalizowanych w rolniczych regionach Polski. W ka¿dym województwie wyznaczone punkty pobierania próbek (zlokalizowane na terenie jednej gminy) by³y wspólne dla wszystkich czterech rolin. Corocznie
pobierano materia³ do badañ w województwie mazowieckim, a ponadto w 2001 roku w woj. kujawsko-pomorskim i lubelskim, w 2002 roku w woj. wielkopolskim i ma³opolskim oraz w 2003 roku
w woj. podlaskim i wiêtokrzyskim.
Truskawki myto i suszono bibu³¹, marchew, ziemniaki myto, suszono bibu³¹ i obierano a nastêpnie homogenizowano w malakserze. Ziarno pszenicy mielono w m³ynku Cyclotec 1093, Tecator. Do
mineralizacji próbek zastosowano mineralizacjê mokr¹ w uk³adzie otwartym (blok grzejny). Do
probówek odwa¿ano ok. 5 g truskawek, marchwi, ziemniaków lub ok. 2 g pszenicy, dodawano 15 ml
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mieszaniny kwasów HNO3 + HClO4 (3:1) i pozostawiano pod przykryciem do nastêpnego dnia. Próbki
mineralizowano stopniowo podnosz¹c temperaturê bloku do 200°C, a otrzymany roztwór przenoszono wod¹ do kolbki pomiarowej o poj. 50 ml. Do przygotowania próbek stosowano wodê podwójnie destylowan¹ w szkle oraz kwasy o czystoci spektralnej.
Oznaczenia zawartoci ¿elaza i manganu wykonano przy zastosowaniu p³omieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (FAAS) przy u¿yciu spektrometru Solar. ¯elazo oznaczano przy l =248,3
nm, mangan przy l = 279,5 nm. Zakres analityczny dla Fe i Mn by³ zwarty w przedziale 0,05-2,0
mg/l, a granica oznaczalnoci dla obu pierwiastków wynosi³a 0,05 mg/kg.
Ta b e l a I . Wyniki oznaczania ¿elaza i manganu w certyfikowanych materia³ach odniesienia
Results of iron and manganese determination in certified reference materials
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Zastosowana procedura analityczna zosta³a objêta systemem zapewniania jakoci analiz (AQA 
analytical quality assurance), m.in. wykonano analizy czterech certyfikowanych materia³ów odniesienia (tabela I) a procedura oznaczania ¿elaza uzyska³a akredytacjê PCA.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Wyniki oznaczeñ zawartoci ¿elaza i manganu w wybranych rolinach jadalnych zebrano w tabelach II-V, oraz przedstawiono na rycinach 1-4.
Zawartoci obu pierwiastków w zbadanych próbkach wykazuj¹ rozrzut, charakterystyczny
dla ka¿dego rodzaju roliny i oznaczanego w niej pierwiastka, okrelony wspó³czynnikiem
zmiennoci SD%. Rozrzut ten czêsto jest tak¿e zale¿ny od roku pobrania próbek. Najmniejsz¹ zmiennoæ zawartoci ¿elaza zaobserwowano dla ziemniaków (ok. 23%), co mo¿e
wskazywaæ na stabiln¹ zawartoæ tego pierwiastka w tym warzywie, a najwy¿sz¹ w przypadku truskawek (ok. 65%). Zmiennoæ zawartoci manganu w badanych próbkach jest
wyranie wiêksza ni¿ ¿elaza, i wynosi od ok. 40% dla ziarna pszenicy do ok. 90% dla
marchwi. Ilustruj¹ to wykresy wspó³zale¿noci pomiêdzy zawartoci¹ ¿elaza i manganu
w badanych rolinach (ryc. 1). Jednak zawartoci rednie i mediana oraz wartoci 90. percentyla zarówno ¿elaza jak i manganu w badanych rolinach utrzymuj¹ siê na ogó³ na
zbli¿onym poziomie w okresie trzech lat, z wyj¹tkiem truskawek, które wykazuj¹ wiêksze
zró¿nicowanie zawartoci obu metali w próbkach pochodz¹cych z kolejnych sezonów wegetacyjnych.
Wp³yw regionu pobrania próbek na zawartoæ w nich ¿elaza i manganu (ryc. 2-4) jest
zale¿ny przede wszystkim od rodzaju roliny, ale mo¿e byæ uwarunkowany jednoczenie
sezonem pobrania próbek i w pewnej mierze rodowiskowymi w³aciwociami regionu.
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Ta b e l a I I . Zawartoæ ¿elaza i manganu w truskawkach (mg/kg) w latach 2001-2003; n = 129
Iron and manganese content in strawberry fruits (mg/kg) in 2001-2003; n = 129
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Ta b e l a I I I . Zawartoæ ¿elaza i manganu w marchwi (mg/kg) w latach 2001-2003; n = 129
Iron and manganese content in carrots (mg/kg) in 2001-2003; n = 129
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Ta b e l a I V. Zawartoæ ¿elaza i manganu w ziemniakach (mg/kg) w latach 2001-2003; n = 129
Iron and manganese content in potatoes (mg/kg) in 2001-2003; n = 129
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Ta b e l a V . Zawartoæ ¿elaza i manganu w ziarnie pszenicy (mg/kg) w latach 2001-2003; n = 132
Iron and manganese content in wheat grains (mg/kg) 2001-2003; n = 132
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Ryc. 1. Wspó³wystêpowanie ¿elaza i manganu w rolinach jadalnych w latach 2001-2003.
Co-occurence of iron and manganese in edible plants in 2001-2003.
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Ryc. 2. rednie zawartoci ¿elaza w rolinach jadalnych pobranych w ró¿nych województwach
w latach 2001-2003.
Mean iron contents in edible plants in various voivodships in 2001-2003.
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Ryc. 3. rednie zawartoci manganu w rolinach jadalnych pobranych w ró¿nych województwach
w latach 2001-2003.
Mean manganese contents in edible plants in various voivodships in 2001-2003.

Np. porównuj¹c zawartoci ¿elaza w próbkach pobranych rolin w kolejnych latach w woj.
mazowieckim jest widoczne, ¿e w pierwszym roku badañ najwiêksz¹ redni¹ zawartoæ
tego pierwiastka stwierdzono w truskawkach, ale w nastêpnych dwóch latach zawartoæ ta
by³a jednakowa. Podobn¹ tendencjê mo¿na zaobserwowaæ dla marchwi, podczas gdy dla
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Ryc. 4. rednie zawartoci ¿elaza i manganu w ziarnie pszenicy pobranym w ró¿nych województwach
w latach 2001-2003.
Mean iron and manganese contents in wheat grains in various voivodships in 2001-2003.

ziemniaków najwy¿sz¹ redni¹ zawartoæ ¿elaza stwierdzono w ostatnim roku badañ. Najwy¿sze zawartoci ¿elaza w badanych rolinach stwierdzono w truskawkach z woj. kujawsko-pomorskiego, ale w województwie tym stwierdzono równie¿ najni¿sz¹ zawartoæ tego
pierwiastka w marchwi i jedn¹ z najni¿szych w pszenicy. Podobne spostrze¿enia dotycz¹
zawartoci manganu w badanych rolinach. Oznacza to, ¿e na podstawie zawartoci badanego pierwiastka w jednym gatunku roliny i w jednym sezonie wegetacyjnym nie mo¿na
wnioskowaæ o zasobnoci w ten sk³adnik ogó³u p³odów rolnych z danego regionu.
Ogólnie bior¹c, rednie poziomy ¿elaza i manganu w marchwi, ziemniakach i pszenicy,
niezale¿nie od terminu i regionu pobrania próbek utrzymywa³y siê na zbli¿onym, sta³ym
poziomie. Pewnym wyj¹tkiem okaza³y siê truskawki, dla których zmiennoæ zawartoci
badanych pierwiastków w zale¿noci od sezonu i regionu pobrania próbek by³a wiêksza.
Uzyskane wyniki oznaczania zawartoci ¿elaza w marchwi, truskawkach i ziemniakach
wskazuj¹ na ok. dwukrotnie mniejsz¹ zawartoæ tego pierwiastka od danych zawartych
w Tabelach sk³adu i wartoci od¿ywczych opublikowanych w 1983 roku [4] i nieco mniejsz¹
od danych w Tabelach z 1998 roku [5]. Wg Tabel, zawartoæ ¿elaza w truskawkach wynosi
7 i 7 mg/kg , w marchwi 9 i 5 mg/kg, w ziemniakach 10 i 5 mg/kg, odpowiednio [4, 5], oraz
w ziarnie pszenicy 38 mg/kg [5] a oznaczone w ramach tej pracy odpowiednie wartoci dla
tych rolin wynosz¹ 3,88 mg/kg, 3,55 mg/kg, 3,77 mg/kg. i 36,90 mg/kg. Mo¿e to wskazywaæ na tendencjê zubo¿enia zawartoci ¿elaza w wa¿nych surowcach jadalnych uprawianych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat. Oznaczone aktualnie zawartoci manganu i zawartoci podane w tabelach [5] znajduj¹ siê na zbli¿onym poziomie, z wyj¹tkiem truskawek, dla których wartoci oznaczone w ramach tej pracy s¹ ok. dwukrotnie wy¿sze ni¿
w podawane w tabelach (4,2 i 2,2 mg/kg)
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WNIOSKI
1. Zawartoci ¿elaza i manganu w truskawkach, marchwi, ziemniakach i pszenicy wykazuj¹ zmiennoæ, charakterystyczn¹ dla rodzaju badanej roliny i pierwiastka
2. rednie zawartoci ¿elaza i manganu w badanych rolinach, z wyj¹tkiem truskawek,
pobranych w kolejnych latach i w ró¿nych regionach s¹ na ogó³ zbli¿one,
3. Uzyskane wyniki mog¹ wskazywaæ na obni¿enie zawartoci ¿elaza w badanych rolinach jadalnych uprawianych w Polsce.
B . S z t e k e , R . J ê d r z e j c z a k , W. R ê c z a j s k a
IRON AND MANGANESE IN SELECTED EDIBLE PLANTS
SUMMARY
The contents of iron and manganese were determined in samples of strawberry fruits (129),
carrots (129), potatoes (129) and wheat grains (132), collected in 2001, 2002 and 2003, sampled
from the same sites from commercial plantations in seven various regions of Poland. Metals were
determined by the flame atomic absorption spectrometry technique (FAAS) after wet mineralization.
The system analytical quality assurance (AQA) was introduced.
Mean iron and manganese contents found in plants were: 3,88 mg/kg and 4,21 mg/kg in strawberries, 3.55 mg/kg and 1.91 mg/kg in carrot, 3.77 mg/kg and 1.35 mg/kg in potatoes and 36.9 mg/
kg and 27.8 mg/kg in wheat, respectively. Among four studied species of edible plants, sites and
period of sampling had a lowest impact on Fe and Mn contents in potatoes whereas have affect on
their contents in strawberries.
PIMIENNICTWO
1. Dybczyñski R.: Materia³y odniesienia i ich rola w zapewnieniu jakoci w nieorganicznej analizie
ladowej. W: Problemy jakoci nieorganicznej analizy ladowej w badaniach rodowiska przyrodniczego. Red.: A. Kabata-Pendias, B. Szteke, Wyd. 2. ¯AK, Warszawa, 1998, 41-78.
2. Nielson K.K., Mahoney A.W., Rogers V.C.: X-ray fluorescence and atomic absorption spectrometry measurement in foods. J. Agric. Food Chem. 1988, 36, 1211-1216.
3. Wojciechowska-Mazurek M., Kar³owski K., Starska K., Æwiek-Ludwicka K., Bruliñska-Ostrowska E.: Ocena zawartoci o³owiu w wybranych grupach produktów spo¿ywczych. Zeszyty Naukowe Komitetu PAN Cz³owiek i rodowisko 1998, 21, 339-351.
4. Piekarska J., £o-Kuczera M.: Sk³ad i wartoæ od¿ywcza produktów spo¿ywczych. PZWL, Warszawa, 1983.
5. Kunachowicz H., Nadolna J., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele wartoci od¿ywczych produktów
spo¿ywczych. Wyd. I¯¯ Warszawa, 1998.
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ZBIGNIEW MARZEC, AGNIESZKA MARZEC, STANIS£AW ZARÊBA

CA£ODOBOWE RACJE POKARMOWE RÓD£EM ¯ELAZA
I MANGANU DLA OSÓB DOROS£YCH
DAILY FOOD RATIONS AS A SOURCE OF IRON
AND MANGANESE FOR ADULTS
Katedra i Zak³ad Bromatologii
Akademia Medyczna
20-081 Lublin, ul. Staszica 4
Kierownik: prof. dr hab. S. Zarêba
W latach 1996, 1997, 1998 i 2004 przebadano ca³odobowe diety osób doros³ych pod k¹tem zawartoci ¿elaza i manganu. Diety zebrano technik¹ podwójnej porcji a ¿elazo i mangan oznaczono metod¹ atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Równoczenie oszacowano zawartoæ tych pierwiastków w dietach na
podstawie sk³adu diet opieraj¹c siê na danych tabelarycznych.

WSTÊP
Rola ¿elaza w przenoszeniu tlenu przez hemoglobinê w procesach red-ox zachodz¹cych
w cytochromach jak równie¿ powstawaniu reaktywnych form tlenu (ROS) oraz odpornoci
humoralnej i komórkowej jest niezmiernie wa¿na [3, 15]. Równie¿ mangan jest sk³adnikiem wielu enzymów bior¹cych udzia³ w regulacji metabolizmu komórkowego jako sk³adnik kinaz i fosfataz regulacyjnych czy kofaktor poza-mitochondrialnej dysmutazy nadtlenowej. Dodatkowo istotna jest zale¿noæ ¿elazo  mangan [12], poniewa¿ oba te metale
rywalizuj¹ o to samo bia³ko w surowicy (transferynê) oraz o uk³ady transportu tzw. bia³ko
nonikowe DMT 1 (divalent metal transporter).
G³ównym ród³em tych pierwiastków dla osób doros³ych nienara¿onych zawodowo na
kontakt z py³ami ¿elaza i manganu jest ¿ywnoæ, st¹d prowadzone s¹ liczne badania nad
ich pobraniem z ca³odobowymi racjami pokarmowymi ró¿nych grup ludnoci. Istniej¹ krajowe doniesienia wskazuj¹ce, ¿e w czêci populacji mog¹ wystêpowaæ niedobory ¿elaza,
zw³aszcza w grupie kobiet [2, 8, 16, 17]. Z danych zagranicznych wynika, ¿e poziomy
pobrania tego pierwiastka s¹ zbli¿one lub wy¿sze od danych krajowych zw³aszcza w grupie
kobiet [4, 19].
Celem pracy by³o okrelenie pobrania ¿elaza i manganu z ca³odobowymi racjami pokarmowymi studentów z Lublina i okolic, z którego to obszaru takich danych praktycznie nie
by³o. Postanowiono równie¿ porównaæ wyniki otrzymane drog¹ analizy duplikatów diet
z wynikami oszacowañ dla tych samych racji uzyskanymi na podstawie danych tabelarycz-
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nych w celu ustalenia stopnia pokrycia zapotrzebowania na oba pierwiastki w wietle zaleceñ ¿ywieniowych [20] oraz okrelenia kompatybilnoci obu metod oceny pobrania ¿elaza
i manganu z diet¹.
MATERIA£ I METODY
Badaniami w latach 1996, 1997, 1998, 2004 objêto ³¹cznie ca³odobowe diety 50 mê¿czyzn i 52
kobiet w wieku 20-28 lat; w sumie pobrano 187 ca³odobowych racji pokarmowych (96-diet od kobiet i 91 od mê¿czyzn). Do badañ wybrano losowo studentów, którzy ¿ywili siê w domu rodzinnym
i prowadzili tryb ¿ycia o umiarkowanym wydatku energetycznym (nie uprawiali np. wyczynowo
sportów).
Ta b e l a I .

Parametry badanych ca³odobowych diet osób doros³ych
Parameters of investigated daily diets of adults
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Do badañ pobierano ca³odobowe diety jako porcje talerzowe dañ lub produkty analogiczne ze
spo¿ywanymi przez dan¹ osobê i charakteryzuj¹ce jej sposób od¿ywiania. Ca³odobowa dieta obejmowa³a wszystkie spo¿ywane dania i produkty w³¹cznie z napojami w przeci¹gu ca³ego dnia. Dania
i produkty by³y umieszczane w plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z ¿ywnoci¹
(uprzednio moczonych przez 24 godziny w 10% kwasie azotowym (V) i p³ukanych wod¹ dejonizowan¹) i przetrzymywane w lodówce, a nastêpnego dnia dostarczane do analizy. Wszystkie dania
i produkty wa¿ono, je¿eli by³o to mo¿liwe wa¿ono równie¿ sk³adniki dañ, usuwano czêci niejadalne (koci, oci) i ca³oæ diety homogenizowano u¿ywaj¹c narzêdzi plastikowych lub tytanowych
(ostrza homogenizera). Z urednionej ca³odobowej diety wykonywano nawa¿ki do tygli kwarcowych i mineralizowano próbki na sucho w temp. 450°C. Popió³ rozpuszczano w kwasie chlorowodorowym Suprapur o stê¿eniu 10% i oznaczano mangan i ¿elazo z roztworu wodnego metod¹ p³omieniow¹ atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS). Wartoci odzysków ¿elaza i manganu sprawdzane metod¹ dodatku wzorców (do próbek diet przed mineralizacj¹) wynosi³y: dla ¿elaza od 96%
do 103% a dla manganu od 97% do 105%. B³¹d metody oceniony jako RSD dla ¿elaza zawiera³ siê
w granicach od 2,2% do 5,3% a dla manganu od 2,8% do 6,6%.
Oszacowanie pobrania przeprowadzono pos³uguj¹c siê programem FOOD opracowanym w Instytucie ¯ywnoci i ¯ywienia, opartym o krajow¹ bazê danych dotycz¹cych zawartoci pierwiastków w produktach spo¿ywczych [5]. Sk³ad jakociowy diet pochodzi³ od osób bior¹cych udzia³
w badaniach tzw. 24 godzinny zapis (dietary record) a sk³ad ilociowy z wa¿enia dañ i produktów.
W przypadku trudnoci z ustaleniem sk³adu ilociowego potraw pos³ugiwano siê tabelami sk³adu
i wartoci od¿ywczej [7].
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WYNIKI I DYSKUSJA
Parametry metodyki oznaczeñ ¿elaza i manganu nale¿y uznaæ za dobre zarówno pod
wzglêdem odzysku jak i precyzji i dlatego otrzymane wyniki pobrania rzetelnie odzwierciedlaj¹ iloci tych pierwiastków dostarczane do organizmu z racjami pokarmowymi.
Pobranie ¿elaza z domowymi racjami pokarmowymi (Tab. II) w grupie kobiet zawiera³o
siê w granicach od 10,3 mg/dobê w roku 2004 do 15,6 mg/dobê w roku 1997 i tylko w tym
roku pokryta zosta³a norma na bezpieczny poziom pobrania ¿elaza dla kobiet o umiarkowanej aktywnoci fizycznej, chocia¿ nie osi¹gniêty zosta³ poziom zalecany wynosz¹cy 18 mg/
osobê/dzieñ [20]. Nale¿y to przypisaæ najwy¿szej masie diet spo¿ywanych przez badan¹
grupê studentek w roku 1997, co znalaz³o równie¿ odbicie w najwy¿szym poziomie energii
tych diet. Natomiast w pozosta³ych latach rednie wartoci pobrania ¿elaza by³y ni¿sze od
Ta b e l a I I .

5RN

Pobranie manganu i ¿elaza z ca³odobowymi dietami kobiet (k) i mê¿czyzn (m) (rednia
arytmetyczna ± SD, zakres)
Manganese and iron intake with daily diets of women and men (mean ± SD, range)
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poziomu bezpiecznego i wynosi³y od 73,6% do 87,1% zalecanej dobowej iloci wynosz¹cej 14 mg.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e w ca³ym badanym okresie, ponad 60 badanych diet kobiet
zawiera³o iloci ¿elaza ni¿sze od poziomu uwa¿anego za bezpieczny. Tendencje takie znajduj¹ potwierdzenie w innych badaniach krajowych z których wynika, ¿e poziom pobrania
¿elaza z dietami kobiet zawiera siê najczêciej w granicach 60-75% iloci uwa¿anej za
bezpieczn¹ [2, 8, 11, 16].
Wydaje siê, ¿e Polska nie jest krajem odosobnionym odnonie do problemu niskiego
spo¿ycia ¿elaza w populacji kobiet bo problemy podobnej natury wystêpuj¹ równie¿
w Niemczech, Norwegii, Danii, Francji, Szwecji i na Tajwanie [4, 6]. Natomiast w Szwecji,
Holandii i Chinach pobranie ¿elaza by³o zbli¿one do iloci zalecanych [9] lub nawet je
przewy¿sza³o [1, 4].
Przeciêtne spo¿ycie ¿elaza w grupie mê¿czyzn nie budzi³o zaniepokojenia poniewa¿
poziom pobrania by³ wy¿szy od uwa¿anego za bezpieczny, a na ogó³ by³ zbli¿ony do normy
zalecanej wynosz¹cej (15 mg/osobê/dzieñ) [20] lub nawet j¹ przewy¿sza³. Podobne wyniki
prezentowane by³y w innych pracach zarówno krajowych jak i zagranicznych [2, 6, 10, 11
,13, 16, 18, 19]. Szczególnie w pracy Van Cauwenbergh i in. [18] zawarto bardzo obszerny
przegl¹d 34 prac z ponad 20 krajów dotycz¹cy tego zagadnienia zarówno w ca³ych populacjach oraz w grupach kobiet i mê¿czyzn.
Stosunkowo ³atwiejsza jest interpretacja wyników pobrania manganu z ca³odobowymi
dietami, poniewa¿ przeciêtne poziomy pobrania s¹ stosunkowo ma³o zró¿nicowane i zawieraj¹ siê w granicach od 4,2 mg do 4,8 mg w grupie kobiet i od 5,3 mg do 6,3 mg/osobê/
dzieñ w grupie mê¿czyzn (Tab. II).
Chocia¿ w Polsce nie ma formalnie ustalonej wartoci zalecanego pobrania uwa¿a siê, ¿e
tzw. odpowiednie i bezpieczne pobranie (ESAI) dla manganu wynosi 2,5-5 mg/osobê/dzieñ,
a niekorzystny bilans tego pierwiastka zaczyna siê pojawiaæ dopiero w chwili kiedy dobowe pobranie osi¹ga poziom poni¿ej 0,7 mg/osobê/dzieñ [14]. Europejskie zalecenia ¿ywieniowe [9] równie¿ nie s¹ cis³e, okrelaj¹c w³aciwe pobranie w zakresie od 1 do 15 mg/
osobê/dzieñ. Wartoci te oparto na braku symptomów niedoboru tego pierwiastka u osób
normalnie od¿ywiaj¹cych siê (free living subjects).
Otrzymane wyniki sugeruj¹, ¿e badane racje pokarmowe zawiera³y wystarczaj¹ce iloci
manganu. Równie¿ ryzyko przekroczenia górnego poziomu bezpiecznego jest ma³o prawdopodobne.
Wartoci pobrania ¿elaza uzyskane oboma zastosowanymi technikami nie ró¿ni³y siê
wiêcej ni¿ o 8%. Wyniki oszacowañ s¹ rednio ok. 2,4% do 7,3% zawy¿one w stosunku do
wyników otrzymanych analitycznie, a tylko w 1998 w grupie mê¿czyzn ró¿nica miêdzy metod¹
analityczn¹ i obliczeniow¹ by³a statystycznie istotna przy a = 0,05. Wiêksze ró¿nice miêdzy
wartociami rednich wystêpuj¹ miêdzy wynikami oszacowañ i analiz w przypadku manganu jednak wartoci rednie w ca³ym badanym okresie nie ró¿ni¹ siê istotnie przy a = 0,05.
WNIOSKI
1. Dzienne pobranie ¿elaza z badanymi racjami pokarmowymi by³o wystarczaj¹ce dla
mê¿czyzn ale w wiêkszoci przypadków nie pokrywa³o poziomu bezpiecznego zalecanego
dla kobiet co wymaga korekty sposobu od¿ywiania.
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2. Badane racje pokarmowe zawiera³y odpowiednie iloci manganu.
3. Obliczeniowa i analityczna metoda oceny pobrania ¿elaza i manganu z ca³odobowymi
dietami osób doros³ych daj¹ wyniki zbli¿one i mog¹ byæ stosowane zamiennie.
Z. Marzec, A. Marzec, S. Zarêba
DAILY FOOD RATIONS AS A SOURCE OF IRON
AND MANGANESE FOR ADULTS
SUMMARY
The aim of the paper was to evaluate the iron and manganese intake with daily diets of adults and
to verify the compatibility of the results obtained both by the calculation and chemical analysis. The
diets were collected using the duplicate portion method in 1996,1997,1998 and 2004 (187 diets).
The iron and manganese intake was assessed by the atomic absorption spectrometry method and
estimated by calculations on the basis of the quantitative and qualitative composition of diets based
on the national food composition tables. The average iron intake in women ranged from 10.3 to 15.6
mg/person/day and in men from 12.3 to 19.6 mg/persom/day. The daily manganese intake was 4.2
mg-5.6 mg and 5.1-6.3 mg, respectively. The studies revealed that the iron intake in womens diets
should be increased while the level of manganese was found to be sufficient. Moreover, the findings
demonstrated good compatibility of the results obtained by calculations and chemical analysis.
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W pracy przedstawiono obszarow¹ zmiennoæ wystêpowania ¿elaza i manganu w krwi 10-letnich dzieci, dziewczynek i ch³opców mieszkaj¹cych w zasiêgu
oddzia³ywania zak³adu przetwórstwa rud metali kolorowych.

WSTÊP
Zanieczyszczenie rodowiskowe na obszarze Górnego l¹ska nale¿y do najwiêkszych
w kraju. Jest to wynik dalekosiêgaj¹cej emisji py³ów przemys³owych. Miasteczko l¹skie
i Tarnowskie Góry, w wyniku kilkusetletniej eksploatacji z³ó¿ rud o³owiu, s¹ obszarami
o wyj¹tkowo du¿ym stê¿eniu metali ciê¿kich [7].
Zaburzenia stanu zdrowia wynikaj¹ce z nara¿enia na czynniki rodowiskowe mog¹ mieæ
bardzo ró¿norodny charakter. Szczególnie wra¿liwe na dzia³anie szkodliwych czynników
rodowiskowych s¹ dzieci, kobiety ciê¿arne, osoby w podesz³ym wieku [6].
Szereg metali wystêpuje w organizmach ¿ywych i spe³nia ró¿norodne funkcje fizjologiczne. Jednak wprowadzenie ich do atmosfery, zw³aszcza w du¿ych ilociach, mo¿e wywieraæ negatywny wp³yw na stan zdrowia ludzi. Szczególnego znaczenia nabiera ten problem w wieku rozwojowym, kiedy nastêpuje najbardziej dynamiczny rozwój organizmu
dziecka [4]. Oznaczenie stê¿eñ metali ciê¿kich w surowicy krwi jest dobrym wskanikiem
stopnia degradacji rodowiska tymi pierwiastkami [1, 5, 8].
Celem badañ by³a ocena zawartoci ¿elaza i manganu w osoczu krwi 10 letnich ch³opców i dziewcz¹t zamieszka³ych na terenie Miasteczka l¹skiego i Tarnowskich Gór.
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MATERIA£ I METODY
Przedmiotem badañ by³a krew pobierana od dzieci (n=1077; grupa dziewcz¹t n=510; grupa ch³opców n=567) uczêszczaj¹cych do 17 szkó³ podstawowych w rejonie Tarnowskich Gór i Miasteczka
l¹skiego. Pobierano krew ¿yln¹ do probówek systemu zamkniêtego typ. Becton Dickinson Vacutainer Systems (Vacutainer) 7 cm3, Sodium heparin.
Zawartoæ ¿elaza i manganu w krwi oznaczono metod¹ Atomowej Absorpcyjnej Spektrofotometrii za pomoc¹ aparatu Pye Unicam SP-9, SP9 Computer, SP4-01 i automatyczny zmieniacz próbek.
Krzywa wzorcowa oparta na wzorcach wodnych firmy Merck o stê¿eniach wzorców ¿elaza: 100
mg/dl i 200 mg/dl oraz manganu 3,0 mg/dm3 i 6,0 mg/dm3 by³a wykonywana ka¿dorazowo na pocz¹tku i na koñcu ka¿dej serii oznaczeñ.

WYNIKI
Czêstoæ wystêpowania ¿elaza i manganu w krwi badanych dzieci spe³nia rozk³ad normalny Gaussa. Przeciêtna zawartoæ ¿elaza oraz manganu w populacji badanych ch³opców
i dziewcz¹t by³a podobna i nie wykazywa³a statystycznie istotnych ró¿nic. Dla obu badanych grup wspó³czynniki zmiennoci by³y podobne (Tab. I.).
Najni¿sze stê¿enia ¿elaza i manganu w krwi badanych okrelone zawartoci¹ odpowiadaj¹c¹ 10 percentylowi wynosi³y w grupie dziewcz¹t 374,85 mg/g i 1,87 mg/g, a w grupie
badanych ch³opców 376,10 mg/g i 1,70 mg/g. Incydentalne najwy¿sze stê¿enia ¿elaza i manganu odpowiadaj¹ce 95 percentylowi wynosi³y w grupie dziewcz¹t 479,20 mg/g oraz 5,20 mg/g,
a w grupie ch³opców 480,00 mg/g oraz 4,90 mg/g (Tab. I).
Zawartoæ manganu w krwi badanych dzieci by³a zró¿nicowana ze wzgl¹du na miejsce
zamieszkania. Najni¿sze wartoci stê¿enia manganu w krwi dziewcz¹t wyra¿one redni¹
arytmetyczn¹ stwierdzono w szko³ach nr 10, 13, 14, 15  rzêdu 2,00 mg/g, natomiast
w grupie ch³opców w szko³ach nr 2, 13, 3, 14  rzêdu 2,05 mg/g.
Szko³y te mieszcz¹ siê po stronie przeciwzawietrznej Huty Cynku w odleg³oci od 9 do
14 km. Najwy¿sze stê¿enie manganu zaobserwowano u dzieci w szko³ach nr 9, 15, 17 
rzêdu 4,30 mg/g w grupie dziewczynek, natomiast u ch³opców w szko³ach nr 9, 15, 17, 8 
rzêdu 4,6 mg/g. Szko³y te znajduj¹ s¹ w bliskim lub bezporednim s¹siedztwie Huty Cynku
Miasteczko l¹skie.
Najwy¿sze stê¿enie ¿elaza zanotowano u dzieci w szko³ach nr 5 i 18 zarówno w grupie
dziewcz¹t jak i ch³opców. Szko³y te po³o¿one s¹ po zawietrznej stronie Huty w odleg³oci
3,7 km, gdzie obserwuje siê najwiêkszy opad ca³kowity manganu i ¿elaza.
Kolejnym rozpatrywanym zagadnieniem by³o okrelenie parametrów decyduj¹cych
o zawartoci ¿elaza i manganu w krwi badanych dzieci. Okaza³o siê, ¿e na zawartoci ¿elaza i manganu we krwi ch³opców wprost proporcjonalnie korelowa³y z zawartoci¹ Pb (0,48),
Ca (0,31) i Cu (0,32). Natomiast w grupie badanych dziewczynek te zale¿noci by³y nieistotne lub mia³y charakter odwrotnie proporcjonalny. Wród tych zaobserwowanych zale¿noci zwróciæ nale¿y uwagê na rolê ¿elaza, cynku i wapnia. Ujemny wspó³czynnik korelacji z tymi pierwiastkami waha³ siê od 0,31 do 0,45. Natomiast wspó³wystêpowanie
¿elaza w krwi badanych dzieci korelowa³o w bardzo wysokim stopniu z zawartoci¹ miedzi. Wspó³czynnik korelacji dotyczy³ dziewcz¹t i ch³opców, wynosi³ 0,97.
Odmienne korelacje stwierdzono przy analizie zawartoci ¿elaza i Mg, Ca oraz Mn.

Ta b e l a I . Charakterystyka statystyczna zawartoci ¿elaza i manganu w krwi dzieci zamieszkuj¹cych Tarnowskie Góry i Miasteczko l¹skie[mg/g]
Statistical character of occurrence of irons and manganese in blood of children living in Tarnowskie Góry and Miasteczko l¹skie[mg/g]
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Zawartoæ wapnia w krwi ch³opców koreluje z zawartoci¹ ¿elaza w krwi 10 letnich dzieci,
natomiast stê¿enie ¿elaza zmienia³o siê podobnie jak zawartoci manganu. Podkreliæ nale¿y, ¿e zawartoci ¿elaza w krwi dziewczynek zmienia³y siê wprost proporcjonalnie do zawartoci manganu.
Na rycinie 1 przedstawiono podobieñstwo wystêpowania metali w krwi dzieci zamieszkuj¹cych Tarnowskie Góry i Miasteczko l¹skie. Charakterystycznym jest, ¿e zarówno
w grupie dziewcz¹t jak i ch³opców utworzy³y siê trzy grupy podobieñstwa zawartoci pierwiastków. I tak pierwsz¹ grupê stanowi¹ Cu, Ca i Zn. W sk³ad grupy drugiej wchodz¹ Cd,
Mn i Mg. W trzeciej grupie determinuj¹cym pierwiastkiem jest zawsze o³ów.

Ryc. 1. Podobieñstwo wystêpowania pierwiastków we krwi dzieci zamieszkuj¹cych Tarnowskie
Góry i Miasteczko l¹skie.
The likeness occurence of elements in blood of children living in Tarnowskie Góry and
Miasteczko l¹skie.
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Najwiêkszym zró¿nicowaniem wobec badanych pierwiastków w krwi ch³opców i dziewczynek charakteryzowa³o siê ¿elazo (Ryc. 1). Powy¿sze spostrze¿enie dotycz¹ce ¿elaza
opisuje du¿a wartoæ odleg³oci euklidesowej. Fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie
w pojawieniu siê jednej wprost proporcjonalnej ich korelacji z zawartoci¹ ¿elaza w krwi
dziewcz¹t oraz jednej odwrotnie proporcjonalnej korelacji Fe w krwi ch³opców. Obie populacje zamieszkuj¹ w s¹siedztwie szko³y nr 17 znajduj¹cej siê w bezporednim s¹siedztwie Huty Cynku Miasteczko l¹skie.
DYSKUSJA
Interakcje zachodz¹ce we krwi miêdzy ¿elazem i manganem s¹ uzale¿nione od ich biodostêpnoci jak i sposobu rozprzestrzeniania siê w organizmie [2, 3]. Dlatego bardzo wa¿nym zadaniem jest wyznaczenie fizjologicznego poziomu tych pierwiastków w krwi dzieci, co jest mo¿liwe tylko w oparciu o badanie populacji poddanej oddzia³ywaniu emisji
rodowiskowej ¿elaza i manganu. Grupê kontroln¹ stanowi¹ 10 letnie dzieci zamieszkuj¹ce
w du¿ych odleg³ociach (od 10 do 15 km) od zak³adu przetwórstwa metali rud kolorowych.
Te fizjologiczne, t³owe wartoci, reprezentuj¹ce zawartoci odpowiadaj¹ce 10 percentylowi, uzyskane dla manganu w grupie dziewcz¹t mieszcz¹ siê w granicach od 1,60 mg/g do
2,00 mg/g. W grupie ch³opców wartoci te wynosz¹ od 1,60 mg/g do 4,20 mg/g. To rozró¿nienie p³ci w przypadku nara¿enia rodowiskowego jest wa¿ne, gdy¿ o wy¿szym poziomie
wystêpowania manganu w krwi ch³opców decydowaæ mo¿e ich wiêksza ruchliwoæ, charakter zabaw jak i wy¿sze wskaniki wentylacji oraz pojemnoci ¿yciowej p³uc.
W przypadku ¿elaza zawartoæ odpowiadaj¹ca 10 percentylowi, która jest interpretowana jako najmniejsze stê¿enie metalu (wartoæ t³owa), bêd¹cego wypadkow¹ jego metabolizmu, jak równie¿ czynników rodowiskowych, jest podobna w grupie dziewczynek i ch³opców i mieci siê w granicach od 365,00 mg/g do 400,00 mg/g. Ten niewielki zakres stê¿eñ
w warunkach emisji rodowiskowej podkrelaj¹ podobne wspó³czynniki zmiennoci wystêpowania ¿elaza rzêdu od 6% do 10% w grupie ch³opców i od 5% do 9% w grupie badanych dziewczynek.
Bardzo podobny kierunek zmian zawartoci ¿elaza i manganu wzglêdem siebie oraz
pozosta³ych pierwiastków (Cr, Cd, Cu, Ca, Zn) potwierdzaj¹ dendrogramy przedstawiaj¹ce
podobieñstwo ich wystêpowanie we krwi 10 letnich dzieci zamieszkuj¹cych Tarnowskie
Góry i Miasteczko l¹skie.
Podkreliæ nale¿y, ¿e podobne wartoci odleg³oci euklidesowych charakteryzuj¹cych
zmiennoæ wystêpowania ¿elaza we krwi dziewcz¹t i ch³opców rzêdu 2200-2400 koresponduj¹ z niewiele ró¿ni¹cymi siê wspó³czynnikami zmiennoci zawartoci ¿elaza w obu
badanych grupach dzieci. Z kolei wyranie zaznacza siê inna rola manganu we krwi
w porównaniu z ¿elazem, st¹d wartoæ wspó³czynnika zmiennoci w grupie dziewczynek
zawarta jest w granicach od 11% do 86%, a w grupie ch³opców od 13% do 45%. To spostrze¿enie znajduje swój wyraz w kszta³cie dendrogramu, który charakteryzuje pierwsz¹
grupê wyró¿nionych pierwiastków (Cu, Ca i Zn). Co wiêcej, ustalone wspó³czynniki korelacji oraz du¿e podobieñstwa stê¿eñ, które charakteryzuje ma³a wartoæ odleg³oci euklidesowych, mo¿na t³umaczyæ wspólnym pochodzeniem we krwi Cd, Cr, Mn, jako g³ównych
pierwiastków permanentnie emitowanych do atmosfery przez Hutê Cynku Miasteczko
l¹skie [7].
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WNIOSKI
1. Zawartoæ ¿elaza i manganu w krwi 10 letnich dzieci nie ró¿ni siê ze wzglêdu na p³eæ,
zmienia siê w sposób obszarowy w zale¿noci od imisji tych pierwiastków w miejscu zamieszkania wzglêdem Huty Cynku Miasteczko l¹skie.
2. Statystyczne zawartoci ¿elaza i manganu w krwi badanych dzieci mog¹ byæ uk³adem
odniesienia w prospektywnych badaniach na tym obszarze.
M . B o g u n i a , J . K w a p u l i ñ s k i , E . B o g u n i a , H . W i n i a r s k a , J . F r y d r y c h , P. S ³ o t a ,
A. Zbrojewska, B. Ahnert
THE PRESENCE OF IRON AND MANGANESE IN 10 YEARS-OLD CHILDRENS BLOOD,
LIVING IN THE AREA OF IMPACT OF NON-FERROUS METAL
ORE PROCESSING PLANT
SUMMARY
Relationship between of iron and manganese was investigated in blood of 10 years-old children
living in Tarnowskie Góry and Miasteczko l¹skie. The contents of Fe and Mn in blood of the
children changed according to the area in relation to their fallout. The average of Fe and Mn contents
described by arithmetic and geometric mean in blood of girls and boys were similar and the statistical differences were not essential. The change of Fe and Mn were placed in the range: at 412.63µg/
g 429.07 µg/g and 2.86 µg/g-3.18 µg/g in group of boys, whilst in group of girls, respectively, from
407.58 µg/g to 423.18 µg/g and from 2.86 µg/g to 3.19 µg/g. The sex of children does not influence
on content of Fe and Mn, in opposite to the place of living in relation to Plant Smelter Zinc Miasteczko l¹skie.
PIMIENNICTWO
1. Gonzales M. Banderas J.A., Raya C., Baez A., Belmont R: Quantification of lead, cadmium and
chromium by sialochemistr. Salud Publica. Mex. 1997, 39, 179-186.
2. Kwapuliñski J., Brodziak B., Bogunia M.: Relative changes of elements in the human osseous
tissue. Bulletine of environmental contamination & Toxicology 2003, 70, 6, 1089-1096.
3. Nogaj E., Brodziak B., Fischer A., Kwapuliñski J., Bogunia M., Toborek J., Gajda Z., Nogaj P.,
Olejczyk M.: Wystêpowanie cynku w z³ogach naczyñ têtniczych, w g³owach koci udowej oraz
ró¿nych rodzajach zêbów. Zeszyty Naukowe Komitetu Cz³owiek i rodowisko PAN  Cynk
w rodowisku  problemy ekologiczne i metodyczne. 2002, T.33, 497-503.
4. Pietraszkiewicz T., Rutkowski Z., Franczak T., Hasiec B., Podstawka J.: Ocena zdrowia dzieci ze
rodowiska wroc³awskiego i lubelskiego jako monitoring ekologiczny. Ped. Pol. 1993, 9, 10-15.
5. Rudkowski Z.: Rola metali ksenobiotycznych i fizjologicznych w odczynach odpornociowych.
Ped. Pol. Supl., 1999, 11, 39-44.
6. Szeszenia-D¹browska N.: Skutki zdrowotne zanieczyszczenia rodowiska. Poradnik Medyczny.
PIO, Biblioteka Monitoringu rodowiska, Warszawa 1994.
7. Zanieczyszczenie atmosfery w województwie katowickim w latach 1995-1993.: WSSE., Katowice 1996.
8. Zborowska W., Wierciñski J.: Oznaczenie o³owiu, kadmu, miedzi i cynku we w³osach dzieci
Lublina jako próba oceny zanieczyszczenia rodowiska, Roczn. PZH. 1996, 47, 217-222.
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¯ELAZO I MANGAN W PRODUKTACH SPO¯YWCZYCH
PRZEZNACZONYCH DO ¯YWIENIA NIEMOWL¥T I DZIECI
IRON AND MANGANESE IN FOOD PRODUCTS FOR INFANTS AND CHILDREN
Katedra i Zak³ad Bromatologii
Akademia Medyczna
20-081 Lublin, ul. Staszica 4
Kierownik: prof. dr hab. S. Zarêba
W wybranych sokach owocowych, warzywnych, warzywno-owocowych, zupach i daniach obiadowych warzywno-miêsnych oznaczano zawartoæ ¿elaza
i manganu metod¹ p³omieniow¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)

WSTÊP
Produkty spo¿ywcze dla niemowl¹t i ma³ych dzieci nale¿¹ do rodków spo¿ywczych
specjalnego ¿ywieniowego przeznaczenia, a w stosunku do nich stosuje siê szczególnie
ostre wymagania i kontrolê, zw³aszcza jakoci zdrowotnej. Wysoka jakoæ tych produktów
mo¿e upowa¿niaæ do zalecania ich w ¿ywieniu niemowl¹t, bowiem w tej szczególnie chronionej grupie wiekowej dzieci nie mog¹ znaleæ zastosowania te przetwory, które nie spe³niaj¹ okrelonych wymagañ i nie maj¹ odpowiedniego atestu [3, 7, 9, 11].
Celem pracy by³o zbadanie zawartoci ¿elaza i manganu w wybranych przetworach owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych i warzywno-miêsnych przeznaczonych dla
niemowl¹t w celu ustalenia stopnia pokrycia zapotrzebowania na oba pierwiastki w wietle
zaleceñ ¿ywieniowych [6].
MATERIA£ I METODY
Materia³ badany stanowi³y soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zupy oraz dania obiadowe warzywno-miêsne zakupione w handlu detalicznym na terenie Lublina w roku 2003
w okresie ich przydatnoci do spo¿ycia. Przebadano 7 gatunków soków, 7 gatunków zup oraz
8 gatunków dañ obiadowych pochodz¹cych od 4 producentów krajowych i zagranicznych.
Badano po 10 próbek z ka¿dego rodzaju produktu w dwóch równoleg³ych powtórzeniach. Odwa¿ano po 25 g badanego materia³u i mineralizowano metod¹ na sucho w piecu muflowym w temp.
450°C. Proces mineralizacji przyspieszano za pomoc¹ 30% HNO3. Popio³y rozpuszczano w mieszaninie 10% HCl i 15% HNO3 (5:1) i przenoszono ilociowo do kolb miarowych poj. 50 cm3 (kwasy
o czystoci Suprapur firmy Merck). Oznaczanie zawartoci pierwiastków przeprowadzono bezporednio z fazy wodnej u¿ywaj¹c spektrometru absorpcji atomowej Thermo Elemental Solaar M5.
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Dok³adnoæ oznaczania ¿elaza i manganu sprawdzono wykonuj¹c badania odzysków w próbkach
przetworów owocowych, warzywnych i warzywno-miêsnych (Fe  98,6%, Mn  97,3%).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zawartoci ¿elaza w sokach owocowych i warzywnych (Tab. I) waha³y siê rednio od
1,33 mg/kg (sok wieloowocowy) do 5,45 mg/kg (sok z czerwonych winogron i jab³ek)
i by³y ni¿sze [1, 8] lub porównywalne [10] do danych z pimiennictwa.
Zupy (Tab. II) zawiera³y rednio od 2,10 mg Fe/kg (rosó³ z kurczaka z ry¿em) do 3,44
mg Fe/kg (krupniczek z cielêcin¹) i wartoci te by³y ni¿sze od danych literaturowych [2, 8,
10]. W daniach obiadowych (Tab. III) oznaczono ¿elazo rednio od 2,02 mg/kg (warzywa
z kurczakiem i owocami) do 4,44 mg/kg (potrawka z cielêcin¹ i p³atkami owsianymi), które
to wartoci by³y ni¿sze od danych z pimiennictwa [2, 8, 10]. Generalnie, najni¿sze zawartoci ¿elaza zanotowano w zupach i sokach owocowych i warzywnych, wy¿sze w daniach
obiadowych.
Zalecane dzienne spo¿ycie ¿elaza dla niemowl¹t w Polsce wynosi 15 mg/osobê i uwzglêdnia ma³¹ przyswajalnoæ ¿elaza pobieranego doustnie (10-15%) [6]. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e
12-miesiêczne dziecko wa¿¹ce 10 kg i mog¹ce zjadaæ wszystkie badane produkty spo¿ywa
dziennie przeciêtnie 1 opakowanie soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego (~ 200 g), 1 opakowanie zupy (~ 170 g) i 1 opakowanie dania obiadowego warzywnomiêsnego (~ 185 g), to uwzglêdniaj¹c rednie zawartoci ¿elaza w tych produktach mo¿eTa b e l a I . Zawartoæ ¿elaza i manganu w sokach owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych (mg/kg), zakres, rednia zawartoæ (î) i odchylenie standardowe (SD)
Iron and manganese content in fruit, vegetable and fruit-vegetable juices (mg/kg), range, average content (î) and standard deviation (SD)
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my obliczyæ dzienne spo¿ycie Fe w wysokoci 0,57 mg z sokami owocowo-warzywnymi,
0,48 mg z zupami oraz 0,63 mg z daniami obiadowymi, co stanowi razem 1,68 mg Fe,
a wiêc wynosi tylko 11,2% dziennego zapotrzebowania. Jest to wysoce niezadowalaj¹ca
iloæ, gro¿¹ca niedoborem tego pierwiastka w organizmie. Spo¿ycie mleka przez niemowlê
w tym okresie ¿ycia wynosi ok. 600 g dziennie. Uwzglêdniaj¹c poziom ¿elaza w tym produkcie (0,1 mg/kg) [4] mo¿na stwierdziæ, ¿e spo¿yte mleko nie uzupe³ni niedoborów tego
pierwiastka w organizmie dziecka.
Zawartoci manganu w sokach (Tab. I) waha³y siê rednio od 0,22 mg/kg (sok marchwiowy) do 4,05 mg/kg (sok jab³kowo-jagodowy) i by³y porównywalne z danymi literaturowymi [1, 10]. W zupach (Tab. II) stwierdzono ¿elazo rednio od 0,33 mg/kg (rosó³
z indyka z kasz¹ kukurydzian¹) do 0,98 mg/kg (zupa jarzynowa z indykiem), które to wyniki by³y zgodne z danymi literaturowymi [2, 10]. Dania obiadowe (Tab. III) zawiera³y rednio od 0,42 mg Fe/kg (warzywa z królikiem) do 2,17 mg Fe/kg (potrawka z cielêcin¹
i p³atkami owsianymi), podobnie do danych literaturowych [2, 10]. Generalnie, najni¿sze
zawartoci manganu zanotowano w zupach i daniach obiadowych, wy¿sze w sokach owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych.
W Polsce nie ma ustalonego dziennego pobrania manganu dla niemowl¹t, ale opieraj¹c
siê na zaleceniach obowi¹zuj¹cych w USA mo¿na obliczyæ, czy po spo¿yciu badanych produktów przez dzieci istnieje niebezpieczeñstwo wyst¹pienia niedoboru tego pierwiastka
w ich organizmach. Wg RDA [5] zalecane dzienne zapotrzebowanie na mangan dla nieTa b e l a I I . Zawartoæ ¿elaza i manganu w zupach (mg/kg), zakres, rednia zawartoæ (î) i odchylenie standardowe (SD)
Iron and manganese content in soups (mg/kg), range, average content (î) and standard
deviation (SD)
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Tabela III. Zawartoæ ¿elaza i manganu w daniach obiadowych warzywno-miêsnych (mg/kg), zakres, rednia zawartoæ (î) i odchylenie standardowe (SD)
Iron and manganese contents in dinner vegetable-meat meals (mg/kg), range, average
content (î) and standard deviation (SD)
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mowl¹t do 1 roku ¿ycia wynosi 0,6-1,0 mg. Przyjmuj¹c podobne jak poprzednio za³o¿enia
obliczono dzienne spo¿ycie manganu przez dziecko w wysokoci 0,25 mg z sokami, 0,11
mg z zupami i 0,18 mg z daniami obiadowymi, co stanowi razem 0,54 mg Mn, a wiêc 90%
minimum zapotrzebowania. Ponadto, niemowlê w wieku ~12 miesiêcy spo¿ywa dziennie
ok.600 g mleka, co dostarcza 0,06 mg Mn, je¿eli dziecko pije tylko mleko kobiece (zawartoæ tego pierwiastka wynosi 0,01 mg/100 g mleka) lub 0,12 mg Mn, je¿eli dziecko pije
inne mleko ( 0,02 mg/100 g mleka) [4]. Je¿eli zsumujemy iloci manganu z mleka, soków,
zup i pokarmu sta³ego (0,60 lub 0,66 mg), to mo¿na powiedzieæ, ¿e wszystkie pokarmy
dostarczane niemowlêciu w ci¹gu doby zaspokajaj¹ zapotrzebowanie na ten pierwiastek
i nie powinny wyst¹piæ objawy niedoboru manganu w organizmie dziecka.
WNIOSKI
1. ¯ywienie dzieci z du¿ym udzia³em badanych produktów mo¿e doprowadziæ do stanu
niedoboru ¿elaza, natomiast powinno zaspokoiæ dzienne zapotrzebowanie dziecka na mangan.
2. Produkty ¿ywnociowe przeznaczone dla niemowl¹t i dzieci nale¿y wzbogacaæ w ¿elazo,
by zapewniæ w³aciw¹ poda¿ tego pierwiastka z ¿ywnoci¹.
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A.Marzec, Z.Marzec, S.Zarêba
IRON AND MANGANESE IN FOOD PRODUCTS
FOR INFANTS AND CHILDREN
SUMMARY
Ready to use infant food, namely 7 types of fruit and vegetable juices, 7 types of vegetable-meat
soups and 8 types of dinner vegetable-meat meals, was investigated by the flame AAS towards the
iron and the manganese content. The average levels of the iron and the manganese were respectively
- for the juices: 2.87 mg/kg and 1.26 mg/kg, for the soups: 2.83 mg/kg and 0.66 mg/kg, for the dinner
meals: 3.42 mg/kg and 0.97 mg/kg. Consumption of a single unit pack of all the 3 types of food
products will cover 11% of recommended daily iron intake and 90% of manganese.
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Zawartoæ ¿elaza w duplikatach diet dzieci i m³odzie¿y w wiêkszoci nie pokrywa³a bezpiecznego poziomu tego pierwiastka, natomiast manganu by³a wystarczaj¹ca.

WSTÊP
Choroby niedoborowe zaliczane s¹ w skali wiatowej do najpilniejszych problemów wynikaj¹cych z po¿ywienia niew³aciwej jakoci. W krajach rozwiniêtych obserwuje siê nasilenie chorób wynikaj¹cych z wadliwego zbilansowania sk³adników mineralnych diety.
Celem pracy by³o oznaczenie dziennego pobrania ¿elaza i manganu w ca³odziennych
racjach pokarmowych (CRP) zgromadzonych metod¹ podwójnej porcji.
MATERIA£ I METODY
W okresie maja i czerwca 2000 roku przez trzy kolejne dni tygodnia pobierano pod nadzorem
osoby towarzysz¹cej duplikaty ca³odziennych racji pokarmowych od trojga dzieci w wieku 10-12
lat, trojga m³odzie¿y 13-18 lat (grupa m³odzie¿y A) oraz trojga m³odzie¿y studenckiej 19-25 lat
(m³odzie¿ B). W podobny sposób pobrano równie¿ duplikaty diet we wrzeniu tego samego roku.
Racje gromadzono przez ca³y dzieñ do jednego pojemnika, po czym usuwano czêci niejadalne,
homogenizowano i mineralizowano w mieszaninie kwasów azotowego (V) i chlorowego (VII). Pierwiastki oznaczano przy u¿yciu spektrometru absorpcji atomowej Unicam 939 A A wyposa¿onego
w stacjê danych i korekcjê t³a. Metoda analizy by³a weryfikowana wobec materia³ów referencyjnych
(Tab. I). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej stosuj¹c program STATISTICA 6.0.

K.A. Skibniewska i in.
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Ta b e l a I . Wyniki analizy materia³ów referencyjnych [mg g 1 s.m.]
Results of the analysis of reference materials [mg g 1 d.m.]


0DWHULDáUHIHUHQF\MQ\


)H

0Q

:DUWR ü
:DUWR ü
FHUW\ILNRZDQD R]QDF]RQD

:DUWR ü
FHUW\ILNRZDQD

:DUWR ü
R]QDF]RQD

%&51R/\RSKLOL]HG
ERYLQHPXVFOH

r

r

r

r

%&51R/\RSKLOL]HG
ERYLQHOLYHU

r

r

r

r

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Badane ca³odzienne racje pokarmowe zawiera³y rednio 7,5 mg ¿elaza w racjach dzieci,
8,1 mg w racjach m³odzie¿y A oraz 10,8 mg w racjach m³odzie¿y studenckiej B (Tab. II).
Analiza statystyczna potwierdzi³a wy¿sze pobranie ¿elaza wiosn¹ przez grupê dzieci i m³odzie¿y A, choæ pobranie tego pierwiastka przez grupê m³odzie¿y B wiosn¹ i jesieni¹ nie
ró¿ni³o siê statystycznie. Wielkoci dziennego pobrania ¿elaza z diet¹ zawiera³y siê w szerokim zakresie, co stwierdzali równie¿ inni autorzy. Np. Marzec i in. [2] oznaczyli dobowe
pobranie tego pierwiastka przez osoby doros³e z terenu Lublina i okolic w granicach od 4,9
do 40,5 mg. Podobnie Jeromin [1] oznaczy³a rednio 7,8 mg ¿elaza (w zakresie 1,8 do 12,4
mg) w CRP studentów, mieszkañców Olsztyna, za w dietach osób doros³ych z tego regionu
 9,9 mg ¿elaza (1,6  14,0 mg). Szczególnie ma³¹ zawartoæ tego pierwiastka wynosz¹c¹
rednio 3,1 mg (1,8-4,8 mg) stwierdzi³a w po¿ywieniu studentki, która okrela³a siê mianem wegetarianki, a w rzeczywistoci g³odzi³a siê; jej dzienna rednia masa po¿ywienia
wraz z napojami wynosi³a 1,008 kg. Z kolei w badaniach ankietowych przeprowadzonych
w 2001 roku przez Ostrowsk¹ i in. [4] wród uczniów szkó³ rednich województwa mazoTa b e l a I I . Zawartoæ ¿elaza [mg] w racjach pokarmowych zgromadzonych metod¹ podwójnej porcji
Iron content [mg] in diets collected by duplicate portion method
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Dzienne pobranie ¿elaza i manganu

49

wieckiego okrelono dzienne pobranie ¿elaza na poziomie 9,5 mg dla dziewcz¹t i 14,5 mg
dla ch³opców.
Nale¿y podkreliæ, ¿e uzyskane w niniejszej pracy wyniki s¹ znacznie ni¿sze od ustalonych ostatnio w badaniach indywidualnego spo¿ycia ¿ywnoci i stanu od¿ywienia w gospodarstwach domowych [5]. Dzienne pobranie ¿elaza dla dzieci w wieku 10-12 lat okrelono
na 11,0 mg dla dziewcz¹t i 9,1 mg dla ch³opców, w grupie 13-15 lat wynosi³o ono 14,7 mg dla
dziewcz¹t i 11,3 mg dla ch³opców oraz 18,8 mg dla kobiet i 19,9 mg dla mê¿czyzn w wieku
19-25 lat.
Uzyskane w niniejszej pracy rednie wartoci odpowiadaj¹ 62,5% poziomu bezpiecznego [3] dla ch³opców i 53,6% dla dziewcz¹t w wieku 10-12 lat, 67,8% dla ch³opców i 54,3%
dla dziewcz¹t w wieku 13-15 lat oraz 97,7% dla mê¿czyzn i 76,8% dla kobiet w wieku 1925 lat.
Ta b e l a I I I . Zawartoæ manganu [mg] w racjach pokarmowych zgromadzonych metod¹ podwójnej
porcji
Manganese content [mg] in diets collected by duplicate portion method.
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s - odchylenie standardowe
F tab a 0,05 = 4,494
F tab a 0,01 = 8,531

Zawartoæ manganu w dietach dzieci oraz m³odzie¿y grup A i B wynosi³a rednio odpowiednio: 2,02 mg, 2,07 mg i 1,92 mg (Tab. III). Uzyskane wyniki s¹ zbli¿one do wartoci
uzyskanych przez Jeromin [1], która oznaczy³a rednio 2,36 mg manganu (od 0,33 do 4,77
mg) w racjach pokarmowych studentów oraz 2,62 mg Mn (w zakresie 0,56-4,81 mg)
w dietach osób doros³ych. Podobnie Marzec i in. [2] oznaczyli dzienne pobranie tego pierwiastka z CRP doros³ych mieszkañców Lublina i okolic w zakresie od 2,6 do 8,0 mg [2].
Krajowe badania przeprowadzone przez Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia okrelaj¹ dzienne
pobranie manganu przez dziewczêta w wieku 10-12 lat na 4,28 mg, a przez ch³opców w tym
wieku 3,83 mg, nastêpnie przez dziewczêta 13-15 lat 5,35, a przez ch³opców 4,42 mg,
wreszcie przez kobiety 19-26 lat  6,68 mg, a przez mê¿czyzn  4,14 mg.
Polskie normy dziennego pobrania manganu z ¿ywnoci¹ nie zosta³y okrelone. W USA
[6] zalecane dzienne pobranie manganu dla ch³opców w wieku 9-13 lat wynosi 1,9 mg,
w wieku 14-18 lat i dla mê¿czyzn w wieku 19-30 lat  2,3 mg, za dla dziewcz¹t i kobiet
w tym samym wieku odpowiednio 1,6 i 1,8 mg/dzieñ. W porównaniu do tych norm oznaczone wielkoci dziennego pobrania nale¿y uznaæ za wystarczaj¹ce.
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WNIOSKI
1. Wielkoæ dziennej poda¿y ¿elaza z po¿ywieniem ró¿nych grup ludnoci waha³a siê
w szerokich granicach, niemniej, dla znacznej czêci populacji, zw³aszcza dziewcz¹t i kobiet po¿ywienie nie zabezpiecza³o wystarczaj¹cej iloci ¿elaza.
2. Iloæ manganu w diecie badanych grup ludnoci nale¿y uznaæ za wystarczaj¹c¹.
K.A. Skibniewska, K. Markiewicz, M. Radzymiñska,
W. M o z o l e w s k i
DAILY INTAKE OF IRON AND MANGANESE BY CHILDREN AND ADOLESCENTS
SUMMARY
The duplicates of whole-day food rations contained: childrens diets on average 7.50 mg of iron
(1.85 do 11.84 mg), adolescents A diets  8.14 mg (4.18-13.77 mg) and adolescents B diets  10.75
mg Fe (3.89-24.34 mg) what was not sufficient for a big part of the population, especially girls and
women. The diets contained also respectively: 2.02 mg of manganese (0.71-3.30 mg), 2.07 mg (1.46
-3.71 mg) and 1.92 mg (0.98-3.58 mg) what should be considered adequate for the population under
the study.
PIMIENNICTWO
1. Jeromin B. Zawartoæ wybranych sk³adników mineralnych w ca³odziennych racjach pokarmowych pobranych metod¹ podwójnej porcji. Praca magisterska, ART. W Olsztynie, Wydz. Nauki
o ¯ywnoci, 1999.
2. Marzec Z., Marzec A., Zarêba Z. Ca³odobowe racje pokarmowe ród³em ¿elaza i manganu dla
osób doros³ych. Sympozjum Miêdzynarodowe ¯elazo i mangan w rodowisku  problemy ekologiczne i metodyczne. Instytut Biotechnologii Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Warszawie,
2004, 13.
3. Normy ¿ywienia cz³owieka Podstawy fizjologiczne. Red. Ziemlañski ., Wyd. PZWL, Warszawa, 26, 330, 332, 379-398.
4. Ostrowska A., Szewczyñski J., Gajewska M. Wartoæ od¿ywcza ca³odziennych racji pokarmowych uczniów szkó³ rednich z województwa mazowieckiego. Cz. II. Sk³adniki mineralne
i witaminy. ¯yw, cz³ow. Metabol. 2003, 30, 367-371.
5. Szponar L., Seku³a W., Rychlik E., O³tarzewski M., Figurska K. Badania indywidualnego spo¿ycia ¿ywnoci i stanu od¿ywienia w gospodarstwach domowych. Wyd. I¯¯ Warszawa 2003.
6. www.nal.usda.gov/fnic/etext/000105.html
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MANGAN W NIADANIOWYCH PRODUKTACH ZBO¯OWYCH
I CZIPSACH ZIEMNIACZANYCH
MANGANESE IN BREAKFAST CEREAL PRODUCTS
AND POTATOES CHIPS
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Przedstawiono wyniki oznaczeñ manganu w p³atkach zbo¿owych i czipsach
ziemniaczanych metod¹ spektrometrii absorbcji atomowej oraz oszacowano
w jakim stopniu produkty te pokrywaj¹ dobowe zapotrzebowanie organizmu cz³owieka na ten pierwiastek.

WSTÊP
W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. powsta³a tzw. ¿ywnoæ wygodna lub funkcjonalna
czasami nazywana prozdrowotn¹, gdy¿ czêsto wzbogacana jest w witaminy, makro- i mikrobiopierwiastki oraz inne substancje korzystnie wp³ywaj¹ce na stan zdrowia organizmu
cz³owieka (functional foods, nutraceuticals) [1, 2, 5, 7].
Grupê tej ¿ywnoci stanowi¹ niadaniowe p³atki zbo¿owe i czipsy ziemniaczane. Produkty te podobnie jak inne artyku³y spo¿ywcze s¹ ród³em makro- i mikroelementów. Ze
wzglêdu na ska¿enie rodowiska, a niekiedy sztuczne wzbogacanie niektórych artyku³ów
spo¿ywczych w makro- i mikrobiopierwiastki przez producentów ¿ywnoci konieczny jest
monitoring zawartoci nie tylko pierwiastków toksycznych ale i niezbêdnych, które w wiêkszej iloci s¹ szkodliwe. Jednym z takich pierwiastków jest mangan. Dlatego celowym wydawa³o siê oznaczenie zawartoci tego pierwiastka w p³atkach niadaniowych i czipsach,
oraz okrelenie w jakim procencie 100 g tych produktów spo¿ywczych pokrywa dobowe
zapotrzebowanie organizmu cz³owieka w mangan.
MATERIA£ I METODYKA
Produkty do badañ stanowi³y zbo¿owe p³atki niadaniowe i chipsy ziemniaczane zakupione
w sklepach i supermarketach woj. lubelskiego na prze³omie 2003/2004 roku. Przebadano piêæ ga-

S. Zarêba, K. Krzysiak
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Ta b e l a I . Parametry oznaczania manganu
The parameters of determination of manganese
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tunków czipsów ziemniaczanych (bekonowe, cebulowe, paprykowe, serowe i solone), trzy gatunki
musli (z orzechami, rodzynkami i tropikalne) oraz szeæ gatunków p³atków nestle (cheerios, ciniminis, corn i gold flakes, nesquik, frutina).Wszystkie produkty posiada³y aktualny termin przydatnoci do spo¿ycia. Próby w obrêbie jednego asortymentu pochodzi³y z ró¿nych serii lub od ró¿nych
producentów.
Do tygli kwarcowych odwa¿ano 20 lub 25 g produktu, spalano w p³omieniu palnika, nastêpnie
spopielano w piecu muflowym w temperaturze 400-450°C do ca³kowitego wybielenia pozosta³oci
(popio³u) i rozpuszczano w 5 cm3 15% roztworu kwasu chlorowodorowego (HCl Suprapur 30%,
firmy Merck). Roztwory przenoszono do probówek miarowych pojemnoci 25 cm3, uzupe³niono
wod¹ dejonizowan¹ i wymieszano uzyskuj¹c w ten sposób roztwór do oznaczeñ.
Oznaczenia zawartoci manganu wykonano technik¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS)
z zastosowaniem aparatu Solaar M 5 firmy Termo Elemental U.S.A., stosuj¹c parametry podane
w tabeli I. Dok³adnoæ i precyzjê oznaczeñ manganu sprawdzano wykonuj¹c badania odzysków,
które wynosi³y 98,93%. Metodê oceniono u¿ywaj¹c materia³u referencyjnego Durum wheat Flour R
11-8436 i Milk Powder No 01003 National Institute of Standards and Technology U.S.A. Wspó³czynnik zmiennoci dla oznaczeñ Mn w certyfikowanych materia³ach wynosi³ od 5,95 do 8,85%.
Przedstawione w tabeli II wyniki jako rednie z piêciu równoleg³ych oznaczeñ opracowano statystycznie przy u¿yciu programu Statistica 6.0.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zawartoæ manganu w badanych produktach wynosi³a od 0,34 do 34,87 mg/kg (Tab. II).
W grupie produktów obejmuj¹cych p³atki najwiêcej manganu zawiera³y p³atki pszenne
z rodzynkami (rednio 15,83mg/kg). Wartoci te s¹ zbli¿one do danych literaturowych
[3, 4, 6]. Sporód wszystkich badanych artyku³ów najwiêcej manganu zawiera³y musli (rednio od 19,71 do 34,87mg/kg), przy czym najwiêcej tego pierwiastka znajdowa³o siê w musli z rodzynkami, a najmniej w musli z owocami tropikalnymi. Czipsy ziemniaczane zawiera³y rednio 3,11-4,42 mg/kg najwiêksze iloci oznaczono w czipsach paprykowych, a najmniejsze w solonych przy czym iloci te s¹ porównywalne do zawartoci manganu w ziemniakach w przeliczeniu na such¹ masê [4], a wiêksze od wartoci podawanych dla czipsów
w tabelach wartoci od¿ywczej produktów spo¿ywczych [6].
Wykorzystuj¹c normy spo¿ycia manganu opracowane dla dziewcz¹t i ch³opców w wieku
13-18 lat, doros³ych kobiet i mê¿czyzn od 25 do 60 lat oraz dla kobiet ciê¿arnych i karmi¹cych przeanalizowano w jakim procencie 100 g badanych produktów pokrywa dobowe
zapotrzebowanie na ten pierwiastek. D1a wszystkich wy¿ej wymienionych grup konsumentów zapotrzebowanie manganu wynosi od 2 do 5 mg /dobê/osobê, a wiêc rednio 3,5 mg.
Dobowe zapotrzebowanie na mangan po spo¿yciu 100 g produktu pokrywane jest w 10,53
% po spo¿yciu czipsów w 19,74 % po spo¿yciu p³atków zbo¿owych i w 80,49% po spo¿yciu musli.

Mangan w produktach zbo¿owych
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Ta b e l a I I . Zawartoæ Mn w p³atkach niadaniowych i czipsach (mg/kg)
Manganese content in breakfast cereals and potatoes chips (mg/kg)
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WNIOSKI
1. niadaniowe produkty zbo¿owe i czipsy ziemniaczane s¹ znacz¹cym ród³em manganu w diecie cz³owieka.
2. Obecnoæ dodatków (rodzynki, miód, owoce, cebula, papryka) zwiêksza poziom manganu w produkcie.
3. Dzienne zapotrzebowanie na mangan by³o pokrywane w szerokich granicach w zale¿noci od rodzaju badanego produktu, najwiêcej po spo¿yciu 100 g musli (80,49%), a najmniej czipsów (10,83%).
S. Zarêba, K. Krzysiak
MANGANESE IN BREAKFAST CEREAL PRODUCTS
AND PATATOES CHIPS
SUMMARY
Manganese content was determined by the AAS metod in cereal breakfast products and potatoes
chips. The greatest amount of this element was determined in cereal products and the smallest amount in potatoes chips. Daily need for manganese intake after eating of 100 g of these products was
covered in quite a broad range from 10 to 80%.
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Opisano wyniki kilku eksperymentów, podczas których ró¿ne rodzaje chleba
poddano procesowi symuluj¹cemu in vitro trawienie enzymatyczne w przewodzie pokarmowym cz³owieka. Wykazano, ¿e iloæ uwolnionego ¿elaza i manganu
w wysokim stopniu zale¿y od wielkoci udzia³u otr¹b w m¹ce u¿ytej do produkcji
chleba.

Produkty zbo¿owe, a zw³aszcza chleb, stanowi¹ w Polsce podstawow¹ grupê produktów
spo¿ywczych w dziennym jad³ospisie. Oznacza to, ¿e s¹ spo¿ywane najczêciej w ci¹gu
dnia i w najwiêkszych ilociach. Roczne spo¿ycie pieczywa w Polsce szacuje siê na 120 kg/
osobê, z czego 80% stanowi chleb. Przyjmuje siê, ¿e przeciêtne dzienne jego spo¿ycie
wynosi 250 g, choæ ostatnimi laty obserwuje siê spadek spo¿ycia pieczywa [7].
Chleb, zw³aszcza razowy, nale¿y do produktów bogatych w sk³adniki mineralne. Obecnoæ okrywy nasiennej znacznie ogranicza pulê sk³adników mineralnych uwalnian¹ w procesie trawienia, a wiêc dostêpn¹ do wykorzystania przez organizm [1-3, 5]. Wykazano, ¿e
diety bogate w fityniany prowadz¹ do stanów niedoborowych cynku, wapnia, ¿elaza, fosforu [4].
Celem pracy by³o okrelenie puli ¿elaza i manganu uwalnianej z ró¿nych rodzajów chleba w procesie symuluj¹cym in vitro trawienie w przewodzie pokarmowym cz³owieka.
MATERIA£ I METODY
Do badañ nad uwalnianiem sk³adników mineralnych z pieczywa wykorzystano metodê enzymatycznego trawienia in vitro [10].
Materia³ stanowi³y nastêpuj¹ce gatunki chleba:

K.A. Skibniewska, £. Fornal, I. Konopka
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a) pszenny z ziarna pszenicy Roma wypieczony w warunkach laboratoryjnych z m¹ki o granulacji
0,08-0,16 mm z 10, 20, 30 oraz 50% dodatkiem otr¹b [9]  dowiadczenie I,
b) mieszany pszenno-¿ytni [6, 8]  dowiadczenie II,
c) mieszany pszenno-¿ytni z dodatkiem 5% m¹ki 6 odmian ³ubinu ¿ó³tego [12]  dowiadczenie III,
d) wypieczony w warunkach domowych po przed³u¿onym czasie fermentacji [11]  dowiadczenie IV.
Fe i Mn w chlebie oraz przes¹czu pozosta³ym po procesie trawienia oznaczono metod¹ FAAS po
spopieleniu (dowiadczenie I) lub po mineralizacji w mieszaninie kwasów: azotowego (V) i chlorowego (VII) dowiadczenie II-IV). Do badañ nad uwalnianiem sk³adników mineralnych z pieczywa
wykorzystano metodê enzymatycznego trawienia in vitro [10].

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
I. W pierwszym z eksperymentów przemielono pszenicê uzyskuj¹c oddzielnie m¹kê wyci¹gow¹ oraz otrêby [9]. Z uzyskanych sk³adników przygotowano mieszaniny, z których
wypieczono chleby o ró¿nym udziale okrywy nasiennej. Zawartoæ ¿elaza i manganu
w chlebie oraz iloæ uwolnionych w procesie in vitro sk³adników mineralnych przedstawiono na ryc. 1. Z chleba wypieczonego z m¹ki wyci¹gowej uwolnionych zosta³o 93% ¿elaza,
z m¹ki z dodatkiem 10% otr¹b  44%, z dodatkiem 20%-25%, z 30% dodatkiem  15%,
z 50% dodatkiem  7%, z m¹ki z pe³nego przemia³u  jedynie 14%. W omawianym ekspe-
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Ryc. 1. Zawartoæ ¿elaza (mg/100 g) w chlebie wypieczonym z ró¿nym dodatkiem otr¹b: 1 chleb
z m¹ki wyci¹gowej, 2  z dodatkiem 10% otr¹b, 3  z dodatkiem 20%, 4  z dodatkiem 30%,
5  z dodatkiem 50%, 6  chleb z m¹ki z pe³nego przemia³u.
Iron content [mg/100 g] in bread backed with various bran addition: 1.  white bread, 2.  with
10% of bran, 3.  with 20% of bran, 4.  with 30% of bran, 5.  with 50% of bran, 6.  bread
made of whole-grain flour.
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rymencie wykazano silny wi¹¿¹cy wp³yw sk³adników okrywy ziarna, co spowodowa³o uwolnienie niewielkiej iloci Fe z chleba razowego; z chleba z pe³nego przemia³u, zawieraj¹cego dwa razy wiêcej ¿elaza, ni¿ chleb z m¹ki wyci¹gowej, uwolnionych zosta³o ponad trzy
razy mniej ¿elaza, ni¿ z chleba bia³ego.
II. W 2000 roku [6] w sieci handlowej Olsztyna zakupiono 6 bochenków chleba mieszanego, pszenno-¿ytniego, ró¿ni¹cych siê ilociowym sk³adem surowców i sposobem przygotowania ciasta do wypieku (ryc. 2 ). rednio uwolnionych zosta³o 63,9% Fe (51,8 do 82,4%)
oraz 58,8% Mn (40,0 do 76,1%). W roku nastêpnym [8] w warunkach piekarni wypieczono
chleb zwyk³y i razowy na kwasie naturalnym i/lub z dodatkiem kultur starterowych i polepszacza kompleksowego (ryc. 3). Z chleba zwyk³ego uwolnionych zosta³o rednio 91,3%
¿elaza oraz 70% manganu, natomiast z chleba razowego odpowiednio 16% Fe oraz 8% Mn.
Zastosowany dodatek kultur starterowych i/lub polepszacza kompleksowego wp³yn¹³
w bardzo niewielkim i ró¿norakim stopniu na pulê uwolnionych mikroelementów. W eksperymencie potwierdzono dominuj¹cy wp³yw udzia³u okrywy nasiennej na wielkoæ puli uwalnianego ¿elaza i manganu.
III. Z chleba mieszanego [12] wypieczonego w warunkach piekarni z dodatkiem m¹ki
³ubinu ¿ó³tego Lupinus luteus odmiany kolejno: Lidar, Juno, Taper, Polo, Legat i Markiz
uwolnionych zosta³o rednio 22,9% Fe i 20,7% Mn (ryc. 4).
IV. W 2003 roku (Ryc. 5) z ró¿nych regionów kraju sprowadzono chleb wyrabiany
w warunkach domowych wed³ug ró¿norakich receptur, z m¹ki o nieznanych parametrach
i z zastosowaniem ró¿nych dodatków do przygotowywania ciasta [11]. Cech¹ wspóln¹ by³
rzadko spotykany obecnie d³ugi czas fermentacji ciasta przed wypiekiem (5 do 11 godzin).
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Ryc. 2. Zawartoæ ¿elaza i manganu (mg/100 g) w chlebie mieszanym z ró¿nych piekarni
(B  zawartoæ ca³kowita, A  uwolniona w procesie trawienia in vitro).
Iron and manganese content [mg/100 g] in wheat and rye bread produced in various bakeries
(B  total, A  released in digestion in vitro process).
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Zawartoæ manganu i ¿elaza (mg/100g) w chlebie zwyk³ym (1-4) i razowym (5-8) wypieczonym kolejno: na kwasie naturalnym, na kwasie z dodatkiem kultur starterowych (BIOLAC,
Biolacta Texel Polska), na kwasie dodatkiem 0,5% polepszacza kompleksowego (KONTRA,
Pol Ratien, Germany) oraz na kwasie ze szczepionk¹ i z dodatkiem polepszacza. (B  zawartoæ ca³kowita, A  uwolniona w procesie trawienia in vitro).
Iron an manganese content [mg/100 g] in wheat and rye bread white (1-4) and brown (5-8)
backed respectively: with natural leaven only, with natural leaven and starter culture (BIOLAC,
Biolacta Texel Poland), with natural leaven and with 0,5% of complex dough improver
(KONTRA, Pol Ratien, Germany), and with natural leaven, starter culture and dough improver (B  total content, A  released in digestion in vitro process).









$

%
0Q

$

%
)H

Ryc. 4. Zawartoæ manganu i ¿elaza (mg/100g) w chlebie mieszanym wypieczonym z dodatkiem 5%
m¹ki 6 odmian ³ubinu ¿ó³tego. Ostatni s³upek okrela zawartoæ badanych pierwiastków
w chlebie bez dodatku (B  zawartoæ ca³kowita, A uwolniona w procesie trawienia in vitro).
Iron and manganese content [mg/100 g] in bread backed with 5% flour addition of 6 cultivars of yellow lupin. The last column concerns bread without addition (B  total content,
A  released in digestion in vitro process).
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Zawartoæ ¿elaza i manganu (mg/100 g) w chlebie wypieczonym po przed³u¿onym czasie
ferementacji (B  zawartoæ ca³kowita, A  uwolniona w procesie trawienia in vitro).
Iron and manganese content [mg/100 g] in bread backed after prolonged fermentation process (B  total content, A  released in digestion in vitro process).

Wród badanych próbek chleba wyró¿ni³ siê chleb bezglutenowy, który zawiera³ niezmiernie ma³o manganu. Z chleba poddanego trawieniu in vitro ¿elazo zosta³o uwolnione rednio
w 56,0% (29,1 do 85,8%), natomiast mangan w 46,6% (37,5 do 55,2%). W badaniach nie
uzyskano spodziewanego wyniku, tzn. wysokiego procentu uwolnienia sk³adników mineralnych z chleba wypieczonego po przed³u¿onym czasie fermentacji.
WNIOSKI
1. Iloæ uwolnionego ¿elaza i manganu w procesie enzymatycznego trawienia in vitro
w wysokim stopniu zale¿y od wielkoci udzia³u otr¹b w m¹ce u¿ytej do produkcji chleba.
2. Pewien wp³yw na uwalnianie ma równie¿ d³ugoæ czasu fermentacji oraz rodzaj zastosowanych dodatków.
K.A. Skibniewska, £. Fornal, I. Konopka
IRON AND MANGANESE IN VITRO DIGESTION FROM BREAD
SUMMARY
Some experiments on iron and manganese releasing in a process of enzymatic digestion in vitro of
various types of bread have been presented. Amounts of iron and manganese released during digestion depended first of all on bran share in flour used for bread production. Fermentation time and
type of additives used for bread preparation have also some influence.
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¯ELAZO W TKANKACH ZWIERZ¥T I MLEKU
IRON IN ANIMAL TISSUES AND MILK
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Kierownik: prof. dr hab. J. ¯mudzki
Przeprowadzono badania zawartoci ¿elaza w tkankach zwierz¹t rzenych
(wiñ, byd³a, kurcz¹t, dziczyzny, ryb) i mleku. Badania materia³u zwierzêcego
w okresie trzech lat (2001-2003) wykaza³y, ¿e w³aciwoci osobnicze i gatunkowe w zasadniczym stopniu wp³ywaj¹ na obecnoæ tego pierwiastka w organizmie.

WSTÊP
¯elazo odgrywa podstawow¹ rolê w procesach ¿yciowych wielu organizmów. Pierwiastek ten wprowadzony do ustroju wystêpuje g³ównie w po³¹czeniu z transferyn¹. Czêæ
¿elaza jest bezporednio wykorzystywana przez komórki uk³adu erytroblastycznego do produkcji hemoglobiny. ¯elazo wprowadzone do ustroju zostaje tak¿e zmagazynowane jako
po³¹czenie ¿elaza z ferrytyn¹ w w¹trobie, szpiku kostnym, ledzionie tworz¹c pulê ¿elaza
zapasowego. ¯elazo to pozostaje w dynamicznej równowadze z ¿elazem osoczowym i ulega przekazaniu do osocza w zale¿noci od potrzeb. Zarówno wch³anianie, jak i metaboliczna funkcja ¿elaza s¹ powi¹zane z oddzia³ywaniem innych pierwiastków. Szczególnie antagonistyczne dzia³anie wykazuje kadm, o³ów, mangan, cynk. Objawy niedoboru ¿elaza wystêpuj¹ czêsto u ludzi i zwierz¹t i na ogó³ zwi¹zane s¹ z niska zawartoci¹ przyswajalnych
form tego metalu w po¿ywieniu lub zaburzeniami w procesie jego wch³aniania. Najbardziej
wra¿liwe na niedobór tego pierwiastka s¹ organizmy m³ode, zw³aszcza ciê¿arne. Depresja
w metabolizmie ¿elaza u zwierz¹t powoduje anemiê, upoledzenie rozwoju i wzmo¿on¹
podatnoæ na choroby. Maksymalny tolerowany poziom ¿elaza w diecie dla wiñ okrelono
na poziomie 3000 mg/kg, dla byd³a i drobiu na poziomie oko³o 1000 mg/kg [7, 8]. Z uwagi
na nisk¹ toksycznoæ ¿elaza, dopuszczalna zawartoæ tego pierwiastka w tkankach zwierz¹t
i ¿ywnoci zwierzêcego pochodzenia nie jest limitowana. Bior¹c pod uwagê wa¿n¹ rolê,
jak¹ odgrywa ¿elazo dla prawid³owego funkcjonowania organizmu cz³owieka i zwierz¹t
w wielu badaniach okrelano jego zawartoæ [1-4]. Opisana praca stanowi kontynuacjê badañ prowadzonych w ramach monitoringu nad zanieczyszczeniami chemicznymi tkanek
zwierz¹t i ¿ywnoci zwierzêcego pochodzenia.

62

J. Szkoda, J. ¯mudzki, A. Grzebalska

MATERIA£ I METODY
W latach 2001-2003 w ramach Monitoringu Jakoci Gleb, Rolin, Produktów Rolniczych i Spo¿ywczych zgodnie z zatwierdzonym ka¿dego roku planem pobrano do badañ próbki tkanek wiñ,
byd³a, kurcz¹t, zwierz¹t ³ownych (dziki i sarny), ryb hodowlanych (karpie, pstr¹gi) oraz mleka krowiego. Próbki do badañ pobierane by³y w 100 punktach (teren gminy), we wszystkich województwach proporcjonalnie do produkcji rolniczej na danym terenie.
Próbki do badañ pobierali lekarze Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z opracowan¹ ka¿dego roku
instrukcj¹ i dostarczali w stanie zamro¿onym wraz ze wiadectwem pochodzenia do laboratorium.
¯elazo w badanym materiale oznaczano metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacj¹ w p³omieniu acetylenowo-powietrznym [5]. Procedurê poddano walidacji a jej wiarygodnoæ
sprawdzano w regularnej kontroli wewn¹trzlaboratoryjnej z u¿yciem certyfikowanych materia³ów
referencyjnych (CRM) oraz w krajowych i miêdzynarodowych badaniach bieg³oci organizowanych
przez Instytut Chemii i Techniki J¹drowej w Polsce; Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej
(Community Reference Laboratory for residues at the Istituto Superiore di Sanita w Rzymie). Wyniki tych badañ potwierdzaj¹, ¿e laboratorium dostarcza wiarygodnych wyników (wartoci Z miêdzy
+2 a -2).

WYNIKI
Wyniki badañ zawartoci ¿elaza w tkankach zwierz¹t i mleku zestawiono w tabeli I oraz
na rycinach 1-3.
Badaniami w kierunku zawartoci ¿elaza objêto próbki miêni, w¹trób i nerek pobrane
od wiñ i byd³a, zwierz¹t ³ownych, miênie i w¹troby pobrane od kurcz¹t, miênie ryb oraz
próbki mleka krowiego. £¹cznie w okresie trzech lat badaniom poddano oko³o 6500 próbek materia³u zwierzêcego.
Najni¿sze stê¿enie ¿elaza stwierdzono w mleku krowim. Zarówno jego wartoæ rednia
(0,32 mg/kg) jak i mediana (0,29 mg/kg) by³y wielokrotnie ni¿sze od zawartoci tego pierwiastka w pozosta³ych badanych tkankach.
Zawartoæ ¿elaza oznaczona w próbkach miêni pobranych od ró¿nych gatunków zwierz¹t (Tab. I) by³a na doæ zró¿nicowanym poziome. Najbardziej zasobne w ten pierwiastek
s¹ miênie zwierz¹t ³ownych (x = 29,60 mg/kg) oraz miênie byd³a (x = 16,98 mg/kg).
Wielokrotnie ni¿sze stê¿enia ¿elaza stwierdzono w miêniach u pozosta³ych badanych gatunków zwierz¹t tj. kurcz¹t, ryb czy wiñ.
rednie stê¿enia ¿elaza w w¹trobach by³y znacznie wy¿sze od zawartoci tego pierwiastka w miêniach. Z analizy statystycznej wyników badañ przedstawionych w tabeli 1 wynika, ¿e u poszczególnych gatunków zwierz¹t zawartoæ ¿elaza kszta³tuje siê na zbli¿onym
poziomie mimo doæ znacznego rozrzutu wyników indywidualnych.
Wartoci rednie ¿elaza oraz mediany w nerkach wiñ i byd³a kszta³towa³y siê na zbli¿onym poziomie (Tab. I) mimo du¿ego rozrzutu wyników jednostkowych. W nerkach wiñ
wyniki indywidualne kszta³towa³y siê w zakresie od 7,28 do 218,09 mg/kg, za w nerkach
byd³a w zakresie od 10,70 do 306,21 mg/kg. Stê¿enia ¿elaza oznaczone w mleku oraz tkankach zwierz¹t (wiñ, byd³a, kurcz¹t i ryb) w latach 2001-2003 tylko nieznacznie ró¿ni³y siê
miêdzy sob¹ (Ryc. 1-3).
Najwy¿sze wartoci ¿elaza podobnie jak to mia³o miejsce w przypadku badania miêsni
i w¹trób stwierdzono w nerkach zwierz¹t ³ownych. Wartoæ rednia tego pierwiastka oraz
mediana wynosi³y odpowiednio: 67,75 mg/kg oraz 54,67 mg/kg.
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Ta b e l a I . Zawartoæ ¿elaza w tkankach zwierz¹t i mleku w mg/kg
Iron concentration in animal tissues and milk, mg/kg
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Ryc. 1. Zawartoæ ¿elaza w miêniach zwierz¹t i mleku w latach 2001-2003.
Content of iron in muscle animals and milk in the years of 2001-2003.
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Ryc. 2. Zawartoæ ¿elaza w w¹trobach zwierz¹t w latach 2001-2003.
Content of iron in liver animals in the years of 2001-2003.
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Ryc. 3. Zawartoæ ¿elaza w nerkach zwierz¹t w latach 2001-2003.
Content of iron in kidney animals in the years of 2001-2003.

DYSKUSJA
Z uwagi na nisk¹ toksycznoæ ¿elaza, w polskich i miêdzynarodowych uregulowaniach
prawnych, brak jest przepisów okrelaj¹cych dopuszczaln¹ zawartoæ tego pierwiastka
w tkankach zwierz¹t i ¿ywnoci zwierzêcego pochodzenia. Równie¿ w Rozporz¹dzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
zawartoci substancji niepo¿¹danych w paszach okrelono jedynie maksymalne dopuszczalne poziomy pierwiastków toksycznych tj. arsenu, o³owiu, rtêci i kadmu.
Z przedstawionych badañ wynika, ¿e w³aciwoci osobnicze i gatunkowe, system chowu
oraz sposób ¿ywienia w zasadniczy sposób wp³ywaj¹ na poziom zawartoci niezbêdnych
pierwiastków w organizmach zwierzêcych.
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Do najubo¿szych w ¿elazo produktów zwierzêcych nale¿y mleko. rednia zawartoæ
¿elaza (0,32 mg/kg) oznaczona w latach 2001-2003 by³a blisko dwukrotnie ni¿sza od wartoci otrzymanej przez autorów w badaniach wczeniejszych [6]. Stê¿enia ¿elaza oznaczone w tkankach kurcz¹t mieci³y siê w zakresach uznawanych za fizjologiczne, jednak
w miêniach by³y one znacznie ni¿sze ni¿ u pozosta³ych badanych gatunków zwierz¹t.
Z badañ prowadzonych kilka lat temu wynika, ¿e system chowu (przyzagrodowy czy fermowy) mog¹ w istotny sposób wp³ywaæ na zawartoæ ¿elaza w tkankach kurcz¹t a zw³aszcza w w¹trobach [11]. W okresie tym autorzy prowadzili równie¿ badania w kierunku zawartoci pierwiastków ladowych w tkankach wiñ i byd³a. Opisane badania wykaza³y, ¿e
stê¿enie ¿elaza oznaczone w miêniach wiñ by³o blisko trzykrotnie ni¿sze ni¿ wykazano to
w badaniach wczeniejszych [10]. Natomiast stê¿enia ¿elaza w w¹trobach i nerkach tych
zwierz¹t by³y wy¿sze od wartoci otrzymanych w tej pracy. Stê¿enia ¿elaza w tkankach
byd³a stwierdzone w tych badaniach by³y podobne do zawartoci tego pierwiastka w badaniach prowadzonych przez ¯mudzkiego i wsp. [9].
Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e miêso i podroby nale¿¹ do produktów o wysokiej
zawartoci ¿elaza. Zdaniem wielu autorów wch³anianie ¿elaza z ryb, miêsa i w¹trób jest
znacznie wy¿sze ni¿ z produktów pochodzenia rolinnego. Dzienne zapotrzebowanie doros³ego cz³owieka (10-18 mg) mo¿e byæ w znacznym stopniu zaspakajane poprzez spo¿ywanie pokarmów zawieraj¹cych miêso i jego przetwory.
WNIOSKI
1. Stê¿enia ¿elaza w tkankach zwierz¹t i mleku nale¿y uznaæ za fizjologiczne i niebudz¹ce zastrze¿eñ toksykologicznych.
2. Do najubo¿szych w ¿elazo produktów zwierzêcych nale¿y mleko.
3. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e w tkankach zwierz¹t wystêpuj¹ du¿e ró¿nice
osobnicze i gatunkowe w zawartoci tego pierwiastka.
J. Szkoda, J. ¯mudzki, A. Grzebalska
IRON IN ANIMAL TISSUES AND MILK
SUMMARY
In the years of 2001-2003, the content of iron in slaughtered animals and milk were monitored.
Iron concentrations in muscle, liver and kidney from pigs, cattle and wild game; in muscle and livers
from chicken; muscle from fishes and milk were determined by flame AAS using an air-acetylene
flame in a Varian Atomic Absorption Spectrometer.
The monitoring study indicated that the mean content of iron in milk were generally low (mean 
0.32 mg/kg). The higher concentration of this element was found in animal muscles. The levels in
muscle of pigs, chicken and fish were as follows: 6.15 mg/kg, 3.46 mg/kg and 3.32 mg/kg. Particularly higher concentration of iron was determined in muscle of cattle (mean  16.98 mg/kg) and wild
game (mean  29.60 mg/kg). The concentrations of iron determined in the individual samples of
liver and kidney in all examined animals were in wide range: in liver from 1.97 mg/kg to 170.28 mg/
kg and in kidney from 7.28 mg/kg to 306.21 mg/kg.
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Oznaczono poziom ¿elaza w mleku krowim zbiorczym pochodz¹cym ze 100
gospodarstw indywidualnych po³o¿onych w dwóch regionach po³udniowego Podlasia. Próbki mleka zbiorczego pobierano z ka¿dego gospodarstwa dwukrotnie,
w okresie zimowym i letnim. rednia zawartoæ ¿elaza w mleku okrelona dla
ca³ego materia³u wynosi³a 0,44 mg/kg wie¿ego produktu.

WSTÊP
¯elazo jest mikroelementem bardzo wa¿nym dla zdrowia cz³owieka. Jest pierwiastkiem
niezbêdnym do budowy czerwonych krwinek, bierze udzia³ w przenoszeniu tlenu i oddychaniu komórkowym. Niewystarczaj¹ca poda¿ ¿elaza a tak¿e zaburzenia w procesie jego
wch³aniania prowadz¹ do niedoboru tego pierwiastka u ludzi i zwierz¹t wywo³uj¹c takie
choroby jak niedokrwistoæ i bia³aczka. Nadmierne iloci ¿elaza mog¹ jednak równie¿ byæ
niekorzystne dla zdrowia.
ród³em ¿elaza w po¿ywieniu s¹ przede wszystkim ró¿ne gatunki miêsa i ryb. Mleko jest
ubogim ród³em ¿elaza. Spo¿ycie 1 dm3 mleka dostarcza oko³o 4% zalecanego dziennego
spo¿ycia ¿elaza dla ludzi doros³ych [5]. Nadmierne iloci ¿elaza mog¹ przechodziæ do mleka z niew³aciwie eksploatowanych naczyñ, co ma miejsce podczas jego przechowywania
lub transportu. Ska¿enie mleka ¿elazem wp³ywa jednak niekorzystnie na jego jakoæ i przydatnoæ technologiczn¹. ¯elazo bowiem katalizuje reakcje utleniania t³uszczu mlecznego,
powoduj¹c niekorzystne zmiany chemiczne, a to z kolei wp³ywa na obni¿enie wartoci
smakowych mleka i trwa³oæ jego przetworów, szczególnie mas³a i proszku mlecznego.
Ponadto ¿elazo ³¹czy siê z bia³kami mleka wytwarzaj¹c tzw. posmak metaliczny zarówno
w mleku jak i produktach z niego otrzymywanych [2].
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Celem badañ by³o okrelenie zawartoci ¿elaza w mleku krów utrzymywanych w gospodarstwach indywidualnych regionu po³udniowego Podlasia w sezonie letnim i zimowym.
MATERIA£ I METODY
Materia³ do badañ stanowi³y próbki mleka z udoju ca³odobowego od krów hodowanych w gospodarstwach indywidualnych by³ego województwa siedleckiego. Badaniami objêto 50 gospodarstw
po³o¿onych z daleka od dróg szybkiego ruchu i nie nara¿onych na wp³ywy ska¿eñ przemys³owych
oraz 50 gospodarstw zlokalizowanych wzd³u¿ drogi szybkiego ruchu Siedlce  Warszawa. Próbki
mleka zbiorczego z ka¿dego gospodarstwa pobierano dwukrotnie: w okresie zimowym i letnim.
£¹cznie pobrano 200 próbek mleka.
Mineralizacjê próbek mleka wie¿ego, po 2 równoleg³e próbki o masie 50,0 g, przeprowadzono
w piecu elektrycznym w temp. 430-450°C, po czym popió³ roztworzono w kwasie azotowym uzyskuj¹c roztwór o stê¿eniu 0,2 mol/l. Stê¿enia ¿elaza w roztworach oznaczano metod¹ atomowej
spektrometrii absorpcyjnej z atomizacj¹ w p³omieniu acetylen-powietrze (FAAS). Poprawnoæ metody sprawdzono analizuj¹c równolegle z próbkami badanymi certyfikowany materia³ odniesienia,
mleko w proszku CRM 063. Badanie odzysku przeprowadzono na próbkach mleka wie¿ego
i uzyskano odzysk 96-102%. Wyniki oznaczeñ poddano ocenie statystycznej stosuj¹c dwuczynnikow¹ analizê wariancji, uwzglêdniaj¹c¹ wp³yw sezonu i lokalizacji gospodarstwa na zawartoæ ¿elaza w mleku.

WYNIKI
Wyniki oznaczeñ zawartoci ¿elaza w badanym mleku przedstawiono w tabeli I. rednia
zawartoæ ¿elaza w mleku wynosi³a 0,44 mg/kg. Wahania zawartoci ¿elaza w pojedynczych próbach mleka mieci³y siê w zakresie od 0,21 do 1,75 mg/kg.
Ta b e l a I . Zawartoæ ¿elaza w mleku surowym (mg/kg) w zale¿noci od pory roku i lokalizacji
gospodarstwa
Iron content in milk (mg/kg) in relation to the season and farm location
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DYSKUSJA
Stwierdzony poziom ¿elaza w badanym mleku by³ ni¿szy od poziomu ¿elaza w mleku
zlewniowym (0,64 mg/l) z tego samego rejonu w roku 1994 [1]. Wy¿szy poziom ¿elaza
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(0,62 mg/kg) stwierdzili tak¿e ¯mudzki i inni [7] w mleku zbiorczym pochodz¹cym z gospodarstw w regionie zgorzelecko-bogatyñskim, oraz w próbkach mleka pobranych w zlewniach i mleczarniach z tych samych okolic: poziom ¿elaza mieci³ siê tam w granicach od
0,54 do 0,98 mg/kg. Znacznie wy¿szy poziom ¿elaza w mleku spo¿ywczym pochodz¹cym
ze sprzeda¿y detalicznej miasta Lublina stwierdzili Popko i Popko [3], wynosi³ on 7,57
mg/kg. Jak podaj¹ autorzy, mo¿e to wiadczyæ o znacznym zanieczyszczeniu mleka w toku
procesu technologicznego.
Zbli¿on¹ zawartoæ ¿elaza w mleku surowym do uzyskanej w niniejszych badaniach
podaj¹ Pijanowski [2] oraz Zapletal i Bonczar [4] (odpowiednio 0,45 mg/l i 0,44 mg/l).
Zakres zawartoci ¿elaza w mleku z 19 zlewni podleg³ych OSM w Krakowie, od 0,23 do
1,77 mg/kg, który uzyskali Zapletal i Bonczar [4] jest bardzo zbli¿ony do zakresu uzyskanego w tej pracy.
WNIOSKI
rednia zawartoæ ¿elaza w mleku krów z gospodarstw indywidualnych po³udniowego
Podlasia 0,44 mg/kg. Nie stwierdzono wp³ywu sezonu ani miejsca pobrania próbek na poziom ¿elaza w mleku.
A. Górska, K. Oprz¹dek
IRON CONTENTS IN COW MILK FROM FARMS OF SOUTH
PODLASIE REGION
SUMMARY
The level of iron in 200 samples of cow milk from farms of south Podlasie region was determined. Flame AAS method was used to measure iron concentrations. The 063 CRM reference material
was used to evaluate the analytical method. Iron contents in milk ranged from 0.21 to 1.75 mg/kg,
average 0.44 mg/kg.
PIMIENNICTWO
1. Górska A., Litwiñczuk Z.: Zawartoæ bia³ka, t³uszczu i niektórych pierwiastków w mleku towarowym w ró¿nych porach roku. Ann. UMCS, SEE Zoot. 1996, XIV, 7, 37-41.
2. Pijanowski E.: Zarys chemii i technologii mleczarstwa. T. I, PWR i L Warszawa, 1980, 107-112.
3. Popko R., Popko H.: Badania zawartoci metali w mleku i przetworach mlecznych. Prz. Mlecz.
1994, 11, 272-275.
4. Zapletal P., Bonczar G.: Zawartoæ makro- i mikroelementów w mleku surowym skupowanym
w rejonie Krakowa. Prz. Mlecz. 1993, 11, 298-300.
5. Mleczarstwo, zagadnienia wybrane. red. Ziajka St. ART Olsztyn, 1997, T1, 101-114.
6. ¯ebrowska-Rasz H.: Zanieczyszczenia chemiczne w tkankach zwierz¹t i ¿ywnoci pochodzenia
zwierzêcego. Prz. Hod. 1992,10, 1-6.
7. ¯mudzki J., Juszkiewicz T., Niewiadomska A., Szkoda J., Semeniuk St., Go³êbiowski A., Szyposzyñski K.: Chemiczne ska¿enia byd³a, mleka i jaj w regionie zgorzelecko-bogatyñskim, Med.
Wet. 1992, 48, 213-215.
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Przedstawiono rezultaty badañ zawartoci ¿elaza w ¿ó³tku jaj kurzych pochodz¹cych z dwóch rejonów województwa mazowieckiego ró¿ni¹cych siê intensywnoci¹ dzia³alnoci cz³owieka. Materia³ badawczy stanowi³y jaja od kur utrzymywanych w systemie chowu fermowego i przyzagrodowego.

WSTÊP
Jaja s¹ dobrym ród³em ³atwo przyswajalnego ¿elaza w diecie cz³owieka. System utrzymania kur ma wp³yw na jakoæ jaj, dlatego szczególnie na terenach polegaj¹cych wp³ywowi
antropopresji istnieje wyrana potrzeba ich oceny. ród³em ¿elaza dla ptactwa domowego
jest g³ównie pasza. Jednak w chowie przyzagrodowym oprócz ziarna zbó¿ i wody ¿elazo
w znacznym stopniu pobierane jest z rolin i gleby podwórzowej, natomiast w chowie
fermowym prawie wy³¹cznie dostarczane jest ze cile normowan¹ pasz¹ i wod¹. Nasilenie
czynników antropogenicznych (np. kwane deszcze, zakwaszone nawozy mineralne, nadmierny zrzut substancji organicznych) mog¹ w istotny sposób wp³yn¹æ na zachowanie siê
¿elaza w uk³adzie gleba  rolina  zwierzê [4, 10, 12].
¯elazo jest wa¿nym sk³adnikiem hemoglobiny, bierze udzia³ w procesach oddychania
komórkowego, jest aktywatorem i sk³adnikiem enzymów, spe³nia wa¿n¹ rolê w odpornoci
na choroby zakane [1, 8, 9].
W pimiennictwie fachowym istnieje niewielka liczba publikacji dotycz¹cych zawartoci ¿elaza w treci jaj kurzych z uwzglêdnieniem ró¿nego systemu chowu [3, 5, 6, 7, 13,
14], nieliczne z nich dotycz¹ ¿ó³tka. Zawartoæ ¿elaza w treci jaj uzyskanych z systemu
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fermowego kszta³tuje siê w wie¿ej masie na poziomie od 13,46 mg/kg [3] do 19,84 mg/kg
[6]. W pracy ¯mudzkiego i Szkody [14] wartoci te s¹ wyranie wy¿sze (107,25 mg/kg).
Zawartoæ ¿elaza w jajach z chowu przyzagrodowego wynosi od 18,45 mg/kg [6] do 37,18
mg/kg [13]. Zdaniem Belitza i Groscha [2] ¿elazo w jaju kurzym znajduje siê g³ównie w ¿ó³tku
(72,00 mg/kg), a w bia³ku wystêpuje w niewielkich ilociach (2,00 mg/kg).
Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu antropopresji oraz systemu chowu na zawartoci
¿elaza w ¿ó³tku jaja kurzego.
MATERIA£ I METODY
Materia³ do badañ stanowi³y jaja kurze z dwóch rejonów województwa mazowieckiego (Nadarzyn, Wêgrów) o ró¿nej intensywnoci dzia³alnoci cz³owieka. W obu rejonach kury utrzymywano
w systemie chowu przyzagrodowego i fermowego. Rejon Nadarzyna znajduje siê pod silnym wp³ywem antropopresji (sieæ dróg o du¿ym nasileniu ruchu samochodowego, galwanizernia, sieæ magazynów itp.), a rejon Wêgrowa to teren typowo rolniczy odleg³y od tras ruchu, o cechach zbli¿onych
do naturalnego rodowiska. Jaja pobrano dwukrotnie w czerwcu i wrzeniu 2001 roku, po 30 sztuk
z ka¿dego terenu i systemu chowu. W sumie do badañ u¿yto 240 jaj.
¯elazo badano w ¿ó³tku, którego 1g pobierano do mineralizacji w uk³adzie zamkniêtym, dodaj¹c
7 ml HNO3 (cz.d.a. FLUKA) i 2 ml H 2O (dejonizowanej). Mineralizacjê prowadzono w czasie 27
minut w jednostanowiskowym mineralizatorze mikrofalowym firmy Plazmatronika. Procedura
mineralizacji sk³ada³a siê z 4 etapów:
I  etap  czas: 3 min, moc 70%, P max. 20, P min. 17, Ch³odzenie 0 min;
II  etap  czas: 5 min, moc 80%, P max. 30, P min. 27, Ch³odzenie 0 min;
III  etap  czas: 5 min, moc 90%, P max. 38, P min. 35, Ch³odzenie 0 min;
IV  etap  czas: 2 min, moc 100%, P max. 45, P min. 42, Ch³odzenie 12 min.
Otrzymany mineralizat przenoszono wagowo do naczynia z HDPE uzupe³niaj¹c go do 15 g wod¹
dejonizowan¹. Równolegle wykonywano próbê odczynnikow¹ (7 ml HNO3 i 2 ml H2O). Mineralizacjê mikrofalow¹ przeprowadzono w Zak³adzie Rekultywacji Terenów Zdegradowanych SGGW. Oznaczenie zawartoci ¿elaza wykonano metod¹ p³omieniow¹ atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS)
w Zak³adzie Analiz Fizykochemicznym SGGW. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomoc¹
pakietu SATISTICA 6,0 PL stosuj¹c modu³ Anova/Manova. Istotnoæ ró¿nic pomiêdzy grupami okrelono za pomoc¹ testu najmniejszej istotnej ró¿nicy (NIR) przy poziomie istotnoci 0,05.

WYNIKI I DYSKUSJA
W badaniu z czerwca 2001 zawartoæ ¿elaza nie wykaza³a istotnego zró¿nicowania zale¿nie od rejonu badañ i systemu chowu (Tabela I). Najwy¿sze zawartoci ¿elaza w ¿ó³tku
jaj stwierdzono w chowie przyzagrodowym z rejonu Wêgrowa, ale niewiele mniej ¿elaza
by³o w ¿ó³tku z chowu fermowego z rejonu Nadarzyna, istotnie mniej ¿elaza by³o w ¿ó³tku
z chowu przyzagrodowego w Nadarzynie.
Zawartoci ¿elaza w ¿ó³tku oznaczone we wrzeniu 2001 roku ró¿ni³y siê istotnie
w zale¿noci od systemu chowu i w chowie przyzagrodowym obu rejonów by³y wy¿sze ni¿
w chowie fermowym. rednie arytmetyczne i mediany zawartoci ¿elaza, w systemie fermowym niezale¿nie od terminu pobrania kszta³towa³y siê na podobnym poziomie. Porównuj¹c zawartoci ¿elaza w ¿ó³tku w obu pobraniach mo¿na zaobserwowaæ wyran¹ ró¿nicê
w chowie przyzagrodowym z Nadarzyna. Niezrozumiale niska jest zawartoæ ¿elaza w ¿ó³tku jaj pobranych w czerwcu. Zw³aszcza, ¿e wynik ten nie jest powodowany zawartoci¹
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Ta b e l a I . Zawartoæ ¿elaza w ¿ó³tku jaj kurzych (mg/kg wie¿ej masy)
Iron content in yolk of hen eggs (mg/kg fresh matter)
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n  liczba próbek, SD  odchylenie standardowe, Q25  kwartyl 25%, Q75 kwartyl 75%
a, b  istotnoæ ró¿nic miêdzy grupami w pobraniu przy p £ 0,05

¿elaza w kilku badanych próbkach, ale zawartoci¹ ni¿sz¹ w ca³ej badanej grupie jaj, na co
wskazuje standardowe odchylenie (niskie), mediana i kwartyle.
Porównuj¹c uzyskane zawartoci ¿elaza z danymi Belitza i Groscha [2] nale¿y stwierdziæ, i¿ tylko w nielicznych próbkach zawartoæ ¿elaza w ¿ó³tku przekracza³a 72,00 mg/kg
wie¿ej masy, podan¹ przez tych autorów jako normê zawartoci dla ¿ó³tka jaj. Polskie
ustawodawstwo [11] nie normuje zawartoci ¿elaza w treci jaja.
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W przypadku ¿elaza nie mo¿na stwierdziæ jednoznacznie wp³ywu antropopresji
na zawartoæ tego pierwiastka w ¿ó³tku jaja kurzego, jednak¿e ró¿nice zawartoci ¿elaza
w jajach pochodz¹cych z obu systemów chowu wskazuj¹ na wp³yw ¿ywienia, dlatego istnieje potrzeba dalszych badañ na terenach podlegaj¹cych antropopresji.
WNIOSKI
1. Wykazano wp³yw systemu chowu na zró¿nicowanie zawartoci ¿elaza w ¿ó³tku jaja
kurzego. Zawartoæ ¿elaza by³a wy¿sza w ¿ó³tku jaj z chowu przyzagrodowego w stosunku
do chowu fermowego.
2. W jajach z chowu przyzagrodowego stwierdzono wy¿sze zawartoci ¿elaza w pobraniu wrzeniowym w stosunku do pobrania czerwcowego.
3. Przeprowadzone badania nie daj¹ jednoznacznej odpowiedzi, czy istnieje wp³yw antropopresji na zawartoæ ¿elaza w jajach kurzych.
I . M a ³ u s z y ñ s k a , T. K o  l a
IRON IN YOLK OF HENS EGGS
FROM DIFFERENT REGIONS OF MAZOWIECKIE PROVINCE
SUMMARY
The paper presents the results of investigations on the iron contents in yolk of hen eggs originating from anthropogenically differentiated regions (Nadarzyn, Wêgrów) of the Mazowieckie province. The work aimed at evaluating the effect of anthropopression and the system of poultry husbandry
on the iron content in the hen egg yolk. The investigation material included eggs from hens kept in
hen farms or individual farmyards. Eggs were collected twice in June and September 2001, 30 eggs
from each region and each system of husbandry, all together 240 eggs were subjected to analysis.
The samples was subjected to microwave mineralization. The determination of iron content was
done using the method of flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS). Results were statistically analysed with the STATISTICA 6.0 PL pack. The differences in iron content in the hen egg
depending on the system of husbandry was demonstrated. With the exception of one case, the content of iron was higher in the egg yolk obtained from the individual farmyards as compared to the
farm bred hens. In the eggs obtained from the farmyard breeding higher iron contents were observed
in eggs collected in September as compared to those from June. On the basis of the performed
investigations on the iron content in the yolk of hen egg the effect of anthropopression on that
element content can not be explicitly stated.
PIMIENNICTWO
1. Bednarek D., Kondracki M.: Biopierwiastki a odpornoæ zwierz¹t w: Wp³yw ksenobiotyków na
uk³ad odpornociowy. (red.) A.K. Siwicki. Wyd. Instytutu Rybactwa ródl¹dowego. Olsztyn.
1997, 85-94.
2. Belitz H. D., Grosch W.: Lehrbuch der Lebensmittelchemie. Berlin. Springer Verleg. 1992, 379.
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Zawartoci Ca, Mg, Fe i Cd w dwóch rodzajach miodu, nektarowym i spadziowym, pochodz¹cych z terenów niezurbanizowanych i zurbanizowanych by³y
ma³o zró¿nicowane. Jedynie iloci Cd w miodach z terenów miejskich wskazuj¹
na wp³yw zanieczyszczenia rodowiska.

WSTÊP
Miód jest produktem spo¿ywczym o du¿ej wartoci od¿ywczej i leczniczej, poniewa¿
zawiera wiele cennych sk³adników, w tym makro- i mikroelementy [3-5].
Zawartoæ mikroelementów jest uzale¿niona od rodzaju miodu i okresu zbioru oraz od
rejonu jego pochodzenia [2, 6, 7]. Niewiele uwagi powiêcono natomiast ustaleniu, czy
powy¿sze zale¿noci dotycz¹ makroelementów i ¿elaza. Dlatego celem pracy by³o okrelenie zawartoci Ca, Mg i Fe w dwóch rodzajach miodów  nektarowym i spadziowym 
pochodz¹cych z terenów niezurbanizowanych i zurbanizowanych. Ponadto oznaczono zawartoæ Cd, mog¹c¹ stanowiæ wskanik stopnia zanieczyszczenia rodowiska.
MATERIA£ I METODY
Próbki miodów pochodzi³y z pasiek znajduj¹cych siê w miejscowociach na terenach niezurbanizowanych (okolice Puszczy Boreckiej, Solskiej i Piskiej, dolina Biebrzy, Roztocze, Bieszczady, Beskid
S¹decki) i zurbanizowanych (okolice Elbl¹ga, Kielc, województwo lubelskie, Pogórze Przemyskie).
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Ogó³em pobrano 94 próbki (41 próbek miodu spadziowego  spad iglasta i liciasta i 53 nektarowego-lipowy, gryczany, wrzosowy i wielokwiatowy).
Zawartoci Ca, Mg i Fe oznaczono metod¹ ASA. Zawartoæ Cd oznaczono metod¹ odwróconej
woltamperometrii przy u¿yciu mikroelektrody rtêciowej aparatem typu 746 VA TRACE ANALYZER firmy Methrom. Metody zosta³y zwalidowane w warunkach laboratorium.
Weryfikacjê istotnoci ró¿nic miêdzy rednimi przeprowadzono z wykorzystaniem analizy wariancji wed³ug modelu, wykorzystuj¹c procedurê GLM pakietu statystycznego SAS.

WYNIKI I DYSKUSJA
Zawartoæ wapnia by³a wyranie wy¿sza w miodach nektarowych, natomiast wy¿sza
zawartoæ magnezu charakteryzowa³a miody spadziowe. Prawid³owoæ ta dotyczy³a zarówno miodów z terenów niezurbanizowanych, jak i zurbanizowanych (Tabela I). Uzyskane rednie zawartoci Ca w miodach nektarowych mieszcz¹ siê w zakresie podanym
w pimiennictwie [11], od 36 do 50 mg/kg. rednie zawartoci Ca w miodach spadziowych
s¹ nieco ni¿sze ani¿eli w nektarowych i zbli¿one do wartoci podanej przez Urena i wsp.
[12]  28,5 mg/kg.
Zawartoæ magnezu w badanych miodach by³a ni¿sza od redniej podanej w pomiennictwie [11]  55 mg/kg oraz od podanej przez Urena i wsp.[12] dla miodów spadziowych
 55,0 mg/kg. Zawartoæ ¿elaza w ró¿nych rodzajach miodu kszta³towa³a siê odmiennie
w zale¿noci od rejonu jego pochodzenia. Na terenach niezurbanizowanych wy¿sz¹ zawartoci¹ Fe cechowa³y siê miody nektarowe, a na obszarach zurbanizowanych spadziowe (Tabela I). Uzyskane wartoci nie odbiegaj¹ od podawanych w pimiennictwie [7, 12]. Ró¿nice w zawartoci omówionych powy¿ej pierwiastków by³y statystycznie nieistotne.
Poziom Cd by³ istotnie wy¿szy w miodach spadziowych ani¿eli w nektarowych, oraz
istotnie wy¿szy w obu rodzajach miodów na terenach zurbanizowanych (Tabela I). Wed³ug
Ta b e l a I . Zawartoci Ca, Mg, Fe i Cd w miodach nektarowych i spadziowycha
Contents of Ca, Mg, Fe and Cd in nectarous and honeydew honeysa
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Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia [9], dopuszczalna zawartoæ kadmu w miodzie wynosi
0,03 mg/kg. Przyjmuj¹c redni¹ zawartoæ wody w miodzie jako 20% mo¿na uznaæ, ¿e
w przeliczeniu zawartoæ tego pierwiastka w suchej masie nie powinna przekraczaæ 0,0375
mg/kg. W porównaniu z tymi wartociami zawartoæ kadmu w badanych miodach by³a bardzo niska  od 0,00005 do 0,000379 mg/kg. Lipiñska i Zalewski [7] podaj¹ zawartoæ Cd
0,002 mg/kg w przypadku miodu lipowego, 0,022 mg/kg dla miodu akacjowego i 0,005
mg/kg dla wrzosowego. Dobrzañski i wsp. [1] przy u¿yciu spektrometrii plazmowej (ICP),
ustalili redni¹ zawartoæ kadmu na 0,043 mg/kg. Gajewska i wsp. [2] podaj¹ dla miodów
krajowych i importowanych zakresy odpowiednio od 0,00 do 0,02 mg/kg ze redni¹ 0,004
mg/kg i od 0,00 do 2,60 mg/kg; ze redni¹ 0,26 mg/kg, a Sanna i wsp. [10] od 0,012 do
0,274 mg/kg. Roman [8] stwierdzi³, ¿e zawartoæ Cd w rejonie rolniczo-lenym by³a wy¿sza (0,05 mg/kg) ni¿ w rejonie po³o¿onym w pobli¿u lotniska (0,03 mg/kg). Autor t³umaczy to du¿¹ poda¿¹ tego pierwiastka do rodowiska z nawozami i rodkami ochrony rolin.
WNIOSKI
Zanieczyszczenie rodowiska na terenach zurbanizowanych nie wp³ynê³o istotnie na zawartoci Ca, Mg i Fe, spowodowa³o natomiast zwiêkszenie w zawartoci Cd w obu rodzajach miodu.
D . K a n o n i u k , W. P o d g ó r s k i , A . U n k i e w i c z - Wi n i a r c z y k
CONTENT OF Ca, Mg, Fe AND Cd IN NECTAROUS AND HONEYDEW HONEYS FROM
NON-URBANIZED AND URBANIZED AREAS
SUMMARY
Contents of Ca, Mg, and Fe in two types of honeys, nectarous and honeydew, collected from nonurbanized and urbanized areas were investigated. Also the Cd content, as a marker of the environmental contamination was determined.
The Ca concentration of was higher in nectarous honeys than in honeydew, whereas a higher
content of Mg was in honeydew honey. This difference concerned both kinds of honeys from nonurbanized areas as well as honeys from urbanized areas.
The Fe content in honeys varied depending on the regions. In non-urbanized areas a higher content of Fe was in nectarous honeys, and from urbanized areas  in honeydew honeys. The level of Cd
was significantly higher in honeydew honeys than in nectarous, and also significantly higher in both
kinds of honeys from urbanized areas.
Greater pollution of the environment in urbanized areas did not have significant influence on the
Ca, Mg and Fe contents, but did affect the content of Cd.
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Metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej oznaczono zawartoæ ¿elaza
w 176 próbkach miodów najczêciej spotykanych odmian, pochodz¹cych z ró¿nych rejonów Polski (Pomorza, l¹ska, Kujaw, Lubelszczyzny, Ma³opolski i Wielkopolski).

WSTÊP
Mikroelementy s¹ sk³adnikami niezbêdnymi do prawid³owego przebiegu procesów ¿yciowych. W miodach znajduj¹ siê wszystkie podstawowe sk³adniki mineralne. Wed³ug ró¿nych autorów ich rednia zawartoæ waha siê w granicach od 0,02 do 1,03%, przy czym
najmniej zwi¹zków mineralnych zawieraj¹ miody nektarowe (0,05-0,50%), a najwiêcej
spadziowe (0,32-1,0%). Wród miodów nektarowych najbogatszy w sk³adniki mineralne
jest miód wrzosowy, najubo¿szymi miodami s¹ natomiast rzepakowy i akacjowy. Zwi¹zki
mineralne przechodz¹ do miodów g³ównie z surowców miodowych  nektaru i spadzi. Popió³ uzyskany po spopieleniu miodu ma odczyn alkaliczny i zawiera g³ównie tlenki potasu
(ok. 50%), fosforu (ok. 20%), wapnia i sodu. W miodach wykryto te¿ ladowe iloci ¿elaza,
miedzi, jodu, cynku, manganu, srebra, chromu, molibdenu, kobaltu i innych pierwiastków.
£¹cznie w miodach wykryto 49 pierwiastków.
Sole mineralne wystêpuj¹ce w miodach wp³ywaj¹ na ich wartoæ od¿ywcz¹ i zdrowotn¹
i w znacznym stopniu mog¹ przyczyniaæ siê do uzupe³nienia niedoborów niektórych pierwiastków w diecie cz³owieka, dotyczy to zw³aszcza ¿elaza i manganu. Zawarte w miodach
pierwiastki  ¿elazo i mangan, przy odpowiednio du¿ym spo¿yciu miodu, mog¹ pokrywaæ
prawie po³owê dziennego zapotrzebowania doros³ego cz³owieka. ¯elazo pochodz¹ce
z miodu miêdzy innymi zapobiega anemii, w 62,5% jest wykorzystywane do regeneracji
hemoglobiny [3, 4].
Prawodawstwo polskie nie normuje dopuszczalnej zawartoci ¿elaza w miodach pszczelich, podobnie jak nie normuje zawartoci ¿elaza w innych rodkach spo¿ywczych. Dzienne zapotrzebowanie organizmu cz³owieka na ¿elazo wynosi od 10 do 18 mg, a u kobiet
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w ci¹¿y i przy niektórych chorobach mo¿e byæ wiêksze. Pobieranie ¿elaza z po¿ywieniem
odpowiada na ogó³ tej wartoci, ale wch³anianie mo¿e byæ niewystarczaj¹ce [6]. St¹d te¿
wa¿ne jest poszukiwanie produktów, które s¹ ród³em ³atwoprzyswajalnego ¿elaza.
Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê opracowañ dotycz¹cych zawartoci niektórych pierwiastków
w miodach podjêto badania, których celem by³o okrelenie miêdzy innymi zawartoci ¿elaza w ró¿nych odmianach miodów.
MATERIA£ I METODY
Materia³ badawczy stanowi³o 176 próbek miodów ró¿nych odmian: lipowej, rzepakowej, gryczanej, wrzosowej, wielokwiatowej, spadziowej i nektarowo-spadziowej. Miody pochodzi³y z ró¿nych
rejonów Polski, m/in. Pomorza, Kujaw, Lubelszczyzny, l¹ska, Ma³opolski i Wielkopolski. Miody
pozyskiwane bezporednio od pszczelarzy nie by³y poddawane zabiegom standaryzacji.
Zawartoæ ¿elaza w badanych próbkach oznaczono metod¹ p³omieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (ASA) po uprzedniej mineralizacji próbek na mokro w piecu mikrofalowym MARS
5X. Do mineralizacji próbek odwa¿ano 1 g miodu z dok³adnoci¹ do 0,001 g bezporednio do naczynia XP-1500. Dodawano 7,5 cm3 wody redestylowanej i 1,5 cm3 kwasu azotowego (c³ 69,5%).
Zawartoæ tygla mineralizowano w warunkach temp. 240°C i cinienia 150 psi (~1 MPa). Podczas
mineralizacji stopniowo zwiêkszano moc mikrofal od 600W do 1200W. Po mineralizacji zawartoæ
naczynia przenoszono ilociowo do kolby miarowej o pojemnoci 50 cm3, uzupe³niano wod¹ do
kreski.
W celu sprawdzenia precyzji i dok³adnoci metody stosowano certyfikowane materia³y odniesienia BCR-189 (m¹ka pe³noziarnista) i ARC/CL (marchew). Laboratorium bra³o tak¿e udzia³ w badaniach porównawczych bieg³oci IMEP 19 i IMEP 20.

WYNIKI I OMÓWIENIE
Zawartoci ¿elaza w poszczególnych odmianach miodów przedstawiono w tabeli I. Sporód badanych próbek ladowe iloci ¿elaza (<0,1 mg/kg) stwierdzono w 1 próbce miodu
nektarowego wielokwiatowego, w 1 próbce miodu nektarowego gryczanego oraz w 1 próbce miodu nektarowego rzepakowego. rednia zawartoæ ¿elaza we wszystkich analizowanych miodach wynios³a 7,65 mg/kg. Jak wynika z danych tabeli I, najwiêksz¹ zawartoæ
tego pierwiastka stwierdzono w miodach spadziowych ze spadzi iglastej, rednio 9,36 mg/
kg, najmniejsz¹ za w miodach nektarowych wielokwiatowych  6,27 mg/kg. Wród miodów nektarowych najwiêksz¹ zawartoci¹ ¿elaza charakteryzowa³y siê miody akacjowe
i gryczane.
W dostêpnej literaturze niewiele jest danych dotycz¹cych oznaczania zawartoci ¿elaza
w miodzie pszczelim. Lipiñska i in. [8] badaj¹c 31 próbek miodów ró¿nych odmian stwierdzili, ¿e rednie zawartoci ¿elaza waha³y siê w granicach od 8,4 mg/kg w miodach lipowych i spadziowych do 17,4 mg/kg w miodach nektarowo-spadziowych. Miêdzobrodzka
i in. [7] analizuj¹c zawartoæ ¿elaza w 39 próbkach miodów stwierdzili, i¿ rednie zawartoci tego pierwiastka wynosi³y od 9 mg/kg w miodach wielokwiatowych i nektarowo-spadziowych do 19 mg/kg w miodach spadziowych. Wed³ug Buliñskiego i in. [1] rednie zawartoci ¿elaza waha³y siê w granicach od 2,30 do 9,46 mg/kg, przy czym najwiêcej ¿elaza
zwiera³y miody nektarowo-spadziowe. Gliñski i in. [5] stwierdzili, ¿e rednia zawartoæ
¿elaza w polskich miodach wynosi³a 5,82 mg/kg.
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Ta b e l a I . rednia zawartoæ ¿elaza w poszczególnych odmianach miodów [mg/kg]
Average content of iron in particular honey grade [mg/kg]
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Oznaczone w niniejszej pracy iloci ¿elaza s¹ wiêc porównywalne z wartociami stwierdzonymi przez innych badaczy i potwierdzaj¹ tezê, ¿e wiêcej ¿elaza zawieraj¹ miody ciemne. Uzyskane wyniki by³y nieco wy¿sze ni¿ te podawane w pimiennictwie zagranicznym.
Jako ciekawsze mo¿na przytoczyæ wyniki uzyskane przez Yilmaz i in. [9] i Conti [2], wed³ug których rednie zawartoci ¿elaza wynosi³y odpowiednio 6,6 i 4,51 mg/kg.
WNIOSKI
1. Najwiêcej ¿elaza zwiera³y miody ciemne: spadziowe ze spadzi iglastej, a z miodów
nektarowych miody akacjowe.
2. Miód mo¿e byæ produktem spo¿ywczym stanowi¹cym istotne ród³o ³atwoprzyswajalnego ¿elaza.
A . W i l c z y ñ s k a , P. P r z y b y ³ o w s k i , E . S t a s i u k
CONTENT OF IRON IN BEE HONEY
SUMMARY
The contents of iron were determined in 176 samples of particular bee honey grades coming from
different regions of Poland. Concentrations of iron were determined by flame atomic absorption
spectrometry (FAAS), after the mineralization in microwave oven MARS 5X.
The average values for iron was 7.65 mg/kg. More iron was found in dark honeys: honeydew
honeys (9.36 mg/kg), and less in multifloral honeys (6.27 mg/kg). The determined values were comparable with those reported by others authors.
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IRON AND MAMGANESE CONTENT IN WILD MUSHROOMS AT THE AREA
OF FOREST INSPECTORATE LIPKA
Katedra Ochrony i Kszta³towania rodowiska,
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Oznaczono zawartoæ ¿elaza i manganu (metod¹ ASA) w kapeluszach i trzonach wybranych gatunków grzybów wielkoowocnikowych z rodzaju: malak,
podgrzybek, borowik, kolarz, go³¹bek, krowiak oraz muchomor. Grzyby zebrano w latach 2002 i 2003 z terenu Nadlenictwa Lipka.

WSTÊP
Owocniki grzybów mog¹ byæ bioindykatorami przydatnymi w monitorowaniu stopnia
ska¿enia gleb. Jedynym ród³em metali dla owocnika jest praktycznie tylko substrat,
w którym rozwija siê grzybnia. Bardzo czêsto stê¿enia okrelonych metali i metaloidów
w owocnikach grzybów wy¿szych wielokrotnie przekraczaj¹ wartoci stê¿eñ pierwiastków
obecnych w substracie, w którym rozwinê³a siê grzybnia. Liczne jest pimiennictwo dotycz¹ce zwiêkszonej kumulacji w owocnikach metali takich, jak: rtêæ, kadm czy o³ów [2-12].
Mniej liczne s¹ dane odnonie kumulowania ¿elaza i manganu w owocnikach grzybów [2,
8, 9, 11].
Celem wykonanych badañ by³o okrelenie zawartoci ¿elaza i manganu w 5 gatunkach
grzybów jadalnych i 2 niejadalnych zebranych na obszarze po³udniowej czêci Pomorza
Zachodniego, w powiecie z³otowskim.
MATERIA£ I METODYKA
W latach 2002-2003 na terenie nadlenictwa Lipka w województwie wielkopolskim w lasach
sosnowych, z domieszk¹ brzozy i ma³ym udzia³em wierka zebrano 7 gatunków grzybów, rosn¹cych
na glebach wytworzonych z piasków lunych oraz gliniastych lekkich. Do analiz zebrano grzyby
z gatunków: borowik szlachetny Boletus edulis Bull.Fr., podgrzybek brunatny Xerocomus badius
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(Fr. Kühn. ex Gilb., kolarz babka Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray, podgrzybek zaj¹czek Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quél., malak zwyczajny Suillus luteus (L.:Fr.) Gray, muchomor czerwony Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. i krowiak podwiniêty Paxillus involutus (Batsch: Fr.). Pobrano tak¿e próbki substratu glebowego (z warstwy 0-20 cm), na którym ros³y grzyby. Po zebraniu
owocniki grzybów oczyszczano z materia³u rolinnego i piasku, rozdzielano na kapelusze i trzony,
a nastêpnie wysuszono w temperaturze pokojowej i rozdrobniono w modzierzu. W powietrznie
suchych grzybach oznaczono zawartoæ wody w celu oznaczenia suchej masy. Próbki gleby po wysuszeniu w temperaturze powietrza przesiano przez sito o rednicy oczek 1 mm. Próbki grzybów
i gleby trawiono w mieszaninie kwasów: azotowego i nadchlorowego. Zawartoæ ¿elaza i manganu
w mineralizatach oznaczono metod¹ ASA na aparacie SOLAAR 929.
Oceny dok³adnoci i precyzji stosowanych metod i procedur analitycznych dokonano na podstawie certyfikowanych materia³ów odniesienia: INCT-TL-1 (licie herbaty) i INCT-MPH-2 (mieszanka zió³ polskich).

WYNIKI I DYSKUSJA WYNIKÓW
Zawartoæ ¿elaza w próbkach kapeluszy (K) i trzonów (T) zebranych gatunków grzybów
by³a bardzo zró¿nicowana (Tab. I). Najwiêksz¹ zawartoæ tego pierwiastka zaobserwowano w owocnikach malaka zwyczajnego (K  297, T  64 mg/kg), zebranych w 2002 roku.
Zawartoæ Fe w owocnikach malaków zwyczajnych zebranych w 2003 roku by³a prawie
5 razy mniejsza w porównaniu do zawartoci tego pierwiastka w owocnikach malaków
(K  57, T  30 mg/kg) zebranych w roku 2002 z innego stanowiska. Stosunkowo du¿¹
zawartoæ ¿elaza, zarówno w osobnikach m³odych, jak i dojrza³ych, w obydwu badanych
latach, obserwowano w muchomorze czerwonym (K od 133 do 228 i T od 111 do 185
mg/ kg) oraz krowiaku podwiniêtym (K  od 73 do 129 i T 32  122 mg/kg). Najmniejsze
iloci ¿elaza stwierdzono w kapeluszach kolarza babki (14 i 19 mg/kg) zebranych w 2002
roku.
Stwierdzono, ¿e ¿elazo wystêpuje na ogó³ w wiêkszym stê¿eniu w kapeluszach ni¿
w trzonach badanych gatunków grzybów (za wyj¹tkiem kolarza babki i m³odych osobników podgrzybka zaj¹czka), natomiast jego stê¿enie w owocnikach jest mniejsze ni¿ w substracie glebowym (tabela I).
Zawartoci ¿elaza porównywalne do oznaczonych podaj¹ Falandysz i in. [2, 8] dla malaka zwyczajnego (260 mg/kg w ca³ych owocnikach) i borowika szlachetnego (K  44,
T  33 mg/kg) zebranych w Borach Tucholskich. Znacznie wy¿sze stê¿enia Fe stwierdzono
w kapeluszach borowików (96 mg/kg) zebranych w Zaborskim Parku Krajobrazowym [9].
Zawartoæ ¿elaza w owocnikach podgrzybka brunatnego oraz kolarza babki okrelona
w badaniach w³asnych jest zbli¿ona do podawanej przez innych autorów [2, 8]. Owocniki
podgrzybka brunatnego zebrane w Borach Tucholskich zawiera³y w kapeluszach i trzonach
rednio odpowiednio 64 i 100 mg/kg, a kolarza babki odpowiednio: 38 i 32 mg/kg. Mniejsz¹
zawartoci¹ ¿elaza ni¿ stwierdzon¹ w badaniach w³asnych charakteryzowa³y siê tylko owocniki podgrzybka zaj¹czka pozyskanego w Borach Tucholskich (50 mg/kg w ca³ych owocnikach) [2, 8].
Mangan, podobnie jak ¿elazo, nie jest aktywnie pobierany i kumulowany w owocnikach
grzybów wy¿szych, a jego zawartoæ w owocnikach jest tak¿e znacznie mniejsza (do
4 razy) ni¿ pod³o¿u (tab. II). Pierwiastek ten wystêpuje na ogó³ w wy¿szych stê¿eniach
w trzonach ni¿ w kapeluszach badanych gatunków grzybów. W badaniach w³asnych stwier-
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dzono zbli¿on¹ zawartoæ tego pierwiastka w kapeluszach i trzonach badanych gatunków
grzybów (odpowiednio 10-35 mg/ kg i 12-68 mg/ kg w trzonach). W roku 2003 w wiêkszoci badanych gatunków grzybów (za wyj¹tkiem borowika szlachetnego) obserwowano
wiêksz¹ zawartoæ manganu w osobnikach bardziej dojrza³ych ni¿ w m³odszych.
Zawartoci manganu w próbkach borowików w badaniach w³asnych s¹ zbli¿one do stê¿eñ manganu borowików zebranych w powiecie Mor¹g i £ukta oraz Borach Tucholskich
(17-19 mg/kg) [2, 9]. W badaniach w³asnych, w pozosta³ych gatunkach grzybów stwierdzono wy¿sz¹ zawartoæ manganu ni¿ podawana przez innych autorów [2, 8, 9, 11].
WNIOSKI
1. Zawartoæ ¿elaza i manganu w owocnikach grzybów wy¿szych jest znacznie mniejsza
ni¿ w pod³o¿u (odpowiednio 12-120 razy oraz 1,4-3,0 razy).
2. ¯elazo wystêpuje na ogó³ w wiêkszym stê¿eniu w kapeluszach ni¿ w trzonach badanych gatunków grzybów, a w przypadku manganu obserwowano wiêksze stê¿enia tego pierwiastka w trzonach ni¿ w kapeluszach.
3. Najwiêksz¹ akumulacjê ¿elaza w badanych grzybach zaobserwowano w owocnikach
malaka, muchomora czerwonego i krowiaka podwiniêtego, mniejsz¹ w pozosta³ych gatunkach grzybów.
4. Zawartoæ manganu w kapeluszach i trzonach badanych gatunków grzybów by³a mniej
zró¿nicowana ni¿ ¿elaza.
J . P o d l a s i ñ s k a , Z . Z a b ³ o c k i , M . M r ó z , T. K u c h a r s k a
IRON AND MAMGANESE CONTENT IN WILD MUSHROOMS AT THE AREA
OF FOREST INSPECTORATE LIPKA
SUMMARY
The main aim of research was to define iron and manganese content in 7 mushroom species
(5 edible and 2 non edible). Mushrooms were collected in 2002-2003 years in forest inspectorate
Lipka and Z³otowski county. The content of iron and manganese were determined by means of ASA
method after digestion of mushrooms and soil samples with concentrated nitric and perchloric acids.
It has been stated that in general iron occurs in higher concentration in caps than in stalks of examined mushrooms, whereas the content of manganese is higher in stalks than in caps. The higher
accumulation of iron has been observed in bodies of Suillus luteus (L.: Fr.) Gray, Amanita muscaria
(L.: Fr.) Pers. and Paxillus involutus (Batsch) Fr. (caps 46-297 mg/kg, stalks 20-185 mg/kg), lower
in bodies of rest species (caps: 33-102 mg/kg, stalks 15-45 mg/kg). The manganese content in examined species of mushrooms were in low-range and at the levels of 10-35 in caps and 12-68 mg/kg
in stalks.
PIMIENNICTWO
1. Falandysz J., Siciñska B., Bona H., Kohnke D.: Metale w opieñce miodowej Armillariella mellea. Brom. Chem. Toksykol. 1992, XXV, 2, 171-176.
2. Falandysz J., Danisiewicz D., Bona H.: Metale w grzybach na terenie Borów tucholskich i lasów
Kaszubskich. Brom. Chem. Toksykol. 1994, XXVII, 2, 129-134.

90

J. Podlasiñska, Z. Zab³ocki, M. Mróz, T. Kucharska

3. Falandysz J., Danisiewicz D., Ga³ecka K.: Rtêæ w grzybach i glebie spod grzybów z terenu
Gdañska i okolic. Brom. Chem. Toksykol. 1995, XXVIII, 2, 155-159
4. Falandysz J., Kryszewski K.: Rtêæ w grzybach i substracie spod grzybów z okolic Polanowic
w gminie Gubin, woj. zielonogórskie. Roczn. PZH 1996, 47, 4, 377-388.
5. Falandysz J., Frankowska A., Wrzal M., Danisiewicz D., Apanasiewicz D.: Rtêæ w jadalnych
gatunkach grzybów zebranych w okolicy jeziora Wdzyckiego. Brom. Chem. Toksykol. 2000,
XXXIII, 4, 347-350.
6. Falandysz J.: Mercury in mushrooms and soil of the Tarnobrzeska Plain, south-eastern Poland.
J. Environ. Sci. Health 2002, A 37(3), 343-352.
7. Falandysz J., Lipka K., Gucia M., Kawano M., Strumnik K., Kannan K.: Accumulation factors of
mercury in mushrooms from Zaborski Landscape Park, Poland. Envir. International 2002, 28,
421-427.
8. Falandysz J., Szymczyk K., Ichihashi H., Bielawski L., Gucia M., Frankowska A., Yamasaki S-I.:
ICP/MS and ICP/AES elemental analysis (38 elements) of edible wild mushrooms growing in
Poland. Food Add. and Contam. 2001, 18, 6, 503-513.
9. Frankowska A., Falandysz J.: Trace elements in King Bolete Boletus edulis Bull.: Fr. III Ogólnopolska Konferencja Metale ladowe. Ich wp³yw na organizmy i rodowisko. Sopot 6-8 czerwca 2000, Book of abstracts, 227.
10. Lipka K., Falandysz J., Bielawski L., Brzostowski A.: Cynk i inne metale w grzybach wielkoowocnikowych zebranych z terenu Polski. Gdañsk. Roczn. PZH 1996, 47, 4, 377-388.
11. Malinowska E., Szefer P., Falandysz J.: Metals bioaccumulation by bay bolete, Xerocomus baduis, from selected sites in Poland. Food Chemistry 2004, 84, 405-416.
12. Statkiewicz U., Gayny B.: Poziom zanieczyszczeñ metalami niektórych grzybów jadalnych dziko
rosn¹cych. Roczn. PZH, 1994, XLV, 1-2, 27-35.

Mangan i ¿elazo w owocnikachROCZN.
kolarzaPZH,
babki2004, 55, Suplement 91-96
91

LESZEK BIELAWSKI, DOROTA DANISIEWICZ-CZUPRYÑSKA, JERZY FALANDYSZ

MANGAN I ¯ELAZO W OWOCNIKACH KOLARZA BABKI
(LECCINUM SCABRUM) ZEBRANYCH Z RÓ¯NYCH KOMPLEKSÓW
LENYCH POLSKI
IRON AND MANGANESE IN THE FRUITING BODIES OF SCABER STALK
(LECCINUM SCABRUM) COLLECTED FROM VARIOUS SITES IN POLAND
Zak³ad Chemii rodowiska i Ekotoksykologii
Wydzia³ Chemii, Uniwersytet Gdañski
80-952 Gdañsk, ul. Sobieskiego 18
Kierownik: prof. dr hab. J. Falandysz
Oznaczono zawartoci ¿elaza i manganu w owocnikach kolarza babki Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray; jednego z najpospolitszych grzybów
jadalnych rosn¹cych w Polsce. Owocniki zebrano z 12 ró¿nych kompleksów
lenych na terenie Polski latem i jesieni¹ w latach 1998-2001.

WSTÊP
Owocniki grzybów wy¿szych znane s¹ ludzkoci jako ród³o po¿ywienia od tysiêcy lat
i stanowi¹ one do dzisiaj wa¿ne uzupe³nienie jad³ospisu cz³owieka. Zainteresowanie grzybami jest ci¹gle du¿e, wiadczy o tym nie tylko rozpowszechnione zbieractwo grzybów na
terenach lenych i ³¹kach, ale równie¿ dynamicznie rozwijana gospodarka i powiêkszaj¹ca
siê konsumpcja gatunków uprawnych grzybów. Grzyby s¹ bogate w substancje mineralne,
a w tym makro- i mikroelementy. Ich zawartoæ jest ró¿na w poszczególnych gatunkach
grzybów. Ró¿nice te s¹ pochodn¹ cech genetycznych, czynników ekologicznych i zawartoci pierwiastków w glebie. Stwierdzono, ¿e owocniki grzybów zawieraj¹ znaczne iloci
potasu, sodu, fosforu, wapnia, ¿elaza, magnezu mniej natomiast miedzi, manganu, cynku,
selenu i innych pierwiastków ladowych [4].
Celem pracy by³o oznaczenie zawartoci ¿elaza i manganu w owocnikach kolarza babki
pozyskanych z ró¿nych ekosystemów lenych Polski.
MATERIA£ I METODY
Przedmiotem badañ by³y owocniki kolarza babki Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.)
S. F. Gray jednego z pospolitych grzybów jadalnych. Próbki do badañ zebrano w latach 1998-2001
z 12 odleg³ych od siebie oraz krajobrazowo i mikroklimatycznie ró¿norodnych kompleksów lenych
Polski. Miejsca zbioru próbek przedstawia rycina 1. Na próbkê sk³ada³o siê od jednego do kilku
owocników pochodz¹cych od tej samej grzybni. Do badañ selekcjonowano owocniki zdrowe,
w dobrym stanie. Bezporednio po zebraniu owocniki oczyszczano plastikowym no¿em z piasku
i pozosta³oci ció³ki oraz lici i igie³. Nastêpnie owocniki suszono przez okres kilku dni w tempera-
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turze pokojowej i transportowano do laboratorium, gdzie by³y one dosuszane w suszarce elektrycznej w temperaturze 40°C przez 24 h  do czasu uzyskania sta³ej masy. Nastêpnie osobno kapelusze
i trzony ucierano na proszek w modzierzu agatowym. W wysuszonych próbkach oznaczono zawartoæ wody metod¹ wagow¹. W tabeli IV podane wartoci przeliczone s¹ na absolutnie such¹ masê.
Do analizy pobierano po oko³o 0,5 g próbki sproszkowanych w modzierzu agatowym osobno kapeluszy i trzonów grzybów. Próbki owocników mineralizowano w systemie zamkniêtym metod¹ mokr¹
w stê¿onym kwasie azotowym (Suprapur®, Merck) z wykorzystaniem wysokocinieniowych naczyñ teflonowych (Teflon® TFM) typu XP 1500 Plus i pieca mikrofalowego MARS 5 (CEM). Zawartoæ manganu i ¿elaza ogó³em oznaczono metod¹ emisyjnej spektrometrii atomowej z indukcyjnie wzbudzon¹ plazm¹ za pomoc¹ spektrometru OPTIMA 2000 DV firmy Perkin Elmer. Parametry
pracy aparatu przedstawia tabela I. Oceny dok³adnoci i precyzji stosowanych metod
Ta b e l a I . Parametry pracy spektrometru Optima 2000 DV Perkin Elmer
Operating Condition of the ICP emission Spectrometer Optima 2000 DV Perkin Elmer
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*  wartoæ informacyjna (informative value)

Mangan i ¿elazo w owocnikach kolarza babki

1. Puszcza Augustowska
2. Okolice Kêtrzyna
3. Trójmiejski Park Krajobraz.
4. Wyspa Sobieszewska

5. Wdzydzki Park Krajobraz.
6. Lasy Wejherowskie
7. Bory Tucholskie
8. Puszcza Notecka
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9. Lasy Starachowickie
10. Kotlina K³odzka
11.Wy¿yna Lubelska
12. Lasy Gostyniñsko-W³oc³awskie

Ryc. 1. Miejsca zbioru próbek.
Localization of the sampling site.
i procedur analitycznych dokonano na podstawie analizy nastêpuj¹cych certyfikowanych materia³ów odniesienia: CTA-OTL-1, IAEA-359 INCT-TL-1 i INCT-MPH-2. Uzyskane wyniki dla materia³ów odniesienia przedstawione s¹ w tabeli II. Dla lepszej interpretacji uzyskanych wyników przeprowadzono nastêpuj¹ce testy statystyczne: nieparametryczny test znaków i test Wilcoxona dla dwóch
zale¿nych próbek u¿ywaj¹c programu STATISTICA 6.0 PL.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Wyniki oznaczeñ zawartoci ¿elaza i manganu w owocnikach kolarza babki otrzymane
w badaniach w³asnych zestawiono w tabeli IV. Stwierdzono zró¿nicowane stê¿enia badanych pierwiastków zale¿ne zarówno od miejsca zbioru próbek jak i czêci morfologicznej
owocnika.
rednie zawartoci ¿elaza w owocnikach kolarza babki wynios³o 63,0±42,1 mg/kg s.m.
w kapeluszach i 34,4±23,3 mg/kg w trzonach. We wszystkich przypadkach (n = 240) kapelusze zawiera³y wiêksze iloci badanego metalu ni¿ trzony. redni stosunek stê¿enia metalu
w kapeluszach do stê¿enia w trzonach wyniós³ 2,1±0,9. Stosunek ten obliczono uredniaj¹c
wyniki otrzymane dla próbek jednostkowych. Ró¿nica w nagromadzaniu tego pierwiastka
w ró¿nych czêciach owocnika jest statystycznie istotna (p<0,01) i mo¿na stwierdziæ, i¿
w tym samym owocniku kapelusz nagromadza efektywniej ¿elazo ni¿ trzon (nieparametryczny test znaków i test Wilcoxona dla dwóch zale¿nych próbek, tabela III). Najwiêksz¹
zawartoci¹ ¿elaza cechowa³y siê owocniki kolarza babki zebrane w okolicy Kêtrzyna.
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Ta b e l a I I I . Arkusz wyników uzyskany dla testu znaków
Results obtained for sign test
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N  liczebnoæ grupy; procent v<V  procent liczebnoci zmiennych, dla których ró¿nica pomiêdzy
stê¿eniami danego metalu w trzonie i kapeluszu owocnika ma wartoæ ujemn¹; Z  wartoæ testu
znaków; poziom p  poziom istotnoci dla testu znaków

Najmniejsze za stê¿enie rednie odnotowano w grzybach pochodz¹cych z Puszczy Augustowskiej. Wartoci rednie stê¿eñ ¿elaza w owocnikach kolarza babki do tych wykazanych w pracy stwierdzano w okazach tego gatunku na terenie po³udniowo-wschodniej Norwegii (80 mg/kg s.m.), na terenie Saarlandu (57 mg/kg s.m.), w Finlandii (23-52 mg/kg
s.m.) i na P³w. Kolskim (35-95 mg/kg s.m.) [1-3,5].
W badaniach w³asnych wartoæ rednia stê¿enia manganu w kapeluszach wynios³a
16,0±9,5 mg/kg m. s., a w trzonach 19,8±12,8 mg/kg m. s., a iloraz z wartoci stê¿enia tego
pierwiastka w kapeluszach do stê¿enia w trzonach jest równy 1,0±0,5 (0,22-3,7). Nie stwierdzono statystycznie istotnej ró¿nicy pomiêdzy stê¿eniami manganu w kapeluszach i trzonach. Najwiêksze rednie stê¿enie zaobserwowano w kapeluszach i trzonach pochodz¹cych z okolic Kêtrzyna. Najmniejsze rednie stê¿enie charakteryzowa³o zarówno kapelusze
jak i trzony zebrane w lasach w okolicy Wejherowa. Podobne stê¿enia manganu w owocnikach kolarza babki pochodz¹cych z terenów w okolicy kopalni niklu i o³owiu na P³w.
Kolskim (Rosja). odnotowali Barcan i wspó³. (od 13 do 56 mg/kg m. s.) [2]. W owocnikach
zebranych w po³udniowo-wschodniej Norwegii odnotowano mangan na poziomie 6 mg/kg
s. m. [1], natomiast pozyskanych na terenie Saarlandu (Niemcy) 9 mg/kg s.m. [5], a pochodz¹cych z Finlandii 6,6-12,0 mg/kg s.m. [3].
W Polsce, tak jak i w innych krajach Europy wschodniej, zbieranie grzybów jadalnych
jest bardzo popularne wród mieszkañców wsi i ma³ych miast. Grzyby s¹ pozyskiwane
zarówno na potrzeby w³asne, jak i do punktów skupu runa lenego. Dzienne zapotrzebowanie na ¿elaza i mangan przez doros³ego cz³owieka wynosi odpowiednio 16 i 5 (mg/osoba
doros³a/dzieñ) [6]. W dostêpnym pimiennictwie naukowym brak jest danych statystycznych o wielkoci i strukturze spo¿ycia grzybów jadalnych w kraju. Na podstawie oznaczonego, w badaniach w³asnych, stê¿enia ¿elaza i manganu w kapeluszach i trzonach kolarza
babki oraz przy za³o¿eniu spo¿ycia 100 g wie¿ych owocników, co odpowiada oko³o 10 g
suszu, obliczono wielkoci dziennego pobrania ¿elaza i manganu oraz wk³ad procentowy
owocników w wielkoæ pokrycia dziennego spo¿ycia. Do obliczeñ wziêto minimalne i maksymalne wartoci stê¿eñ odpowiedniego pierwiastka w poszczególnych czêciach owocnika. Z analizy otrzymanych wyników mo¿na wnioskowaæ, i¿ owocniki kolarza babki mog¹
wnosiæ do dziennej racji ¿ywnoci znaczn¹ dawkê ¿elaza i manganu. W przypadku spo¿ycia 100 g wie¿ych owocników ¿elazo mo¿e byæ pobrane w iloci od 0,067 do 1,96 mg
natomiast mangan w iloci od 0,033 do 0,635 mg, co odpowiada od 0,42 do 12,2 % zalecanego dziennego spo¿ycia dla ¿elaza i od 0,66 do 12,7 % dla manganu.

Mangan i ¿elazo w owocnikach kolarza babki
Ta b e l a I V .
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Stê¿enia ¿elaza oraz manganu (mg/kg m. s.) w kapeluszach i trzonach kolarza babki
z ró¿nych stanowisk na terenie Polski (rednia ± odchylenie standardowe oraz
rozstêp i mediana)
Concentrations of iron and manganese (mg/kg d. w.) in the caps and stalks of Brown
Birch collected from various sites in Poland (mean ± standard deviation, range and
median)
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96

L. Bielawski, D. Danisiewicz-Czupryñska, J. Falandysz

WNIOSKI
1. Owocniki kolarza babki s¹ wzglêdnie bogate w ¿elazo i mangan, dlatego te¿ mog¹
byæ cennym ród³em pobrania tych metali z dzienn¹ racj¹ ¿ywnoci.
2. Zawartoæ badanych metali w owocnikach kolarza babki jest bardzo zró¿nicowana
w zale¿noci od miejsca zebrania grzybów na terenie kraju.
3. W tym samym owocniku kapelusz wykazuje zawsze wiêksze stê¿enie ¿elaza ni¿ trzon.
L. Bielawski, D. Danisiewicz-Czupryñska, J. Falandysz
IRON AND MANGANESE IN THE FRUITING BODIES OF SCABER STALK
(LECCINUM SCABRUM) COLLECTED FROM VARIOUS SITES IN POLAND
SUMMARY
Concentrations of iron and manganese were determined separately in the caps and stalks of the
fruiting bodies of Brown Birch Scaber Stalk Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray collected
from different forest ecosystems in Poland in 1998-2001. Fresh mushrooms were dried in room
temperature and further dried in electrical oven at 40°C for 24 hours. Dried and pulverised samples
(0.5 g) were digested with concentrated nitric acid (65%, Suprapur®, Merck) under pressure in Teflon® TFM vessels XP 1500 Plus in microwave digestion system (Mars 5, CEM Corporation, USA).
The analysis was performed by optical emission spectrometer with inductively coupled plasma (The
PerkinElmer Optima 2000 DV, ICP-OES, USA). The analytical method used was validated using
many different certificate reference materials: CTA-OTL-1, IAEA-359, INCT-TL-1 and INCT-MPH2. There were some variations of mean iron and manganese content between the fruiting bodies
depending on the sampling site. The highest concentrations of iron and manganese were found in
fruiting bodies collected from the county of Kêtrzyn and the lowest in fruiting bodies form Augustowska Forest in the case of iron and county of Wejherowo in the case of manganese.
PIMIENNICTWO
1. Allen R. O., Eiliv S.: Concentrations of some potentially toxic metals and other elements in wild
mushrooms from Norway. Chemosphere 1978, 4, 371.
2. Barcan V. SH., Kovnatsky E. F., Smetannikova M. S.: Absorption of heavy metals in wild berries
and edible mushrooms in area affected smelter emissions. Water, Air and Soil Pollutions 1998,
103, 173.
3. Kojo M.R., Lodenius M.: Cadmium and mercury in macrofungi  mechanisms of transport and
accumulation. Angew. Botanik 1989, 63, 279.
4. Lasota W.: Grzyby jako bezpieczny produkt spo¿ywczy. Problemy Higieny 1987, 1, 29.
5. Schmitt J. A., Meisch H.U., Reinle W.: Schwermetalle in höheren Pilzen, II. Mangan und Eisen.
Z. Naturforsch. 1977, 32c, 712.
6. Señczuk W.: Toksykologia. PZWL Warszawa, 1994.

¯elazo i mangan w glebach
i ska³ach
ROCZN.
PZH, 2004, 55, Suplement 97-104
97

ZDZIS£AW M. MIGASZEWSKI1, AGNIESZKA GA£USZKA1, ARTUR MICHALIK1,
PIOTR PAS£AWSKI2

¯ELAZO I MANGAN W GLEBACH I SKA£ACH Z WYBRANYCH
PARKÓW NARODOWYCH  MAGURSKIEGO, WIÊTOKRZYSKIEGO
I WIGIERSKIEGO
IRON AND MANGANESE IN SOILS AND ROCKS OF THE SELECTED
NATIONAL PARKS  MAGURSKI, WIÊTOKRZYSKI AND WIGIERSKI
Instytut Chemii, Akademia wiêtokrzyska
25-020 Kielce, ul. Chêciñska 5
e-mail: zmig@pu.kielce.pl
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Z. Witkiewicz

1

Centralne Laboratorium Chemiczne Pañstwowego Instytutu Geologicznego
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Kierownik: dr in¿. P. Pas³awski

2

W artykule omówiono rozk³ad przestrzenny i stopieñ zmiennoci koncentracji
Fe i Mn w glebach i ska³ach trzech parków narodowych  Magurskim, wiêtokrzyskim i Wigierskim, w oparciu o opróbowanie w schemacie sztangi i obróbkê statystyczn¹ uzyskanych wyników przy u¿yciu metody ANOVA.

WSTÊP
W latach 2002-2003 na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej prowadzono badania geochemiczne gleb i ska³ oraz biogechemiczne wskaników rolinnych w trzech parkach narodowych w Polsce  Magurskim (MPN), wiêtokrzyskim (PN) i Wigierskim (WPN). Celem tych badañ by³a ocena stopnia zanieczyszczenia rodowiska przyrodniczego parków metalami ciê¿kimi i siark¹. Lokalizacja parków na
obszarach o ró¿nym stopniu antropopresji pozwoli³a na wykonanie analizy porównawczej
stopnia zanieczyszczenia rodowiska i wyznaczenie zbli¿onych do naturalnych koncentracji metali ciê¿kich i siarki [5].
W artykule przedstawiono charakterystykê geochemiczn¹ Fe i Mn w glebach i ska³ach
wymienionych parków. Wyniki badañ biogeochemicznych wskaników rolinnych omówiono w odrêbnym artykule niniejszego tomu.
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MATERIA£ I METODY
Pod wzglêdem geologicznym MPN jest po³o¿ony w obrêbie p³aszczowiny magurskiej, zbudowanej z osadów fliszowych  piaskowców magurskich z przewarstwieniami ³upków ilastych. Gleby
MPN nie wykazuj¹ du¿ej zmiennoci  dominuj¹ gleby brunatne w³aciwe wy³ugowane i oglejone
[7]. O PN stanowi¹ £ysogóry, zbudowane ze rodkowo- i górnokambryjskich piaskowców i mu³owców kwarcytycznych z wk³adkami ³upków ilastych. Na pó³noc od wymienionego pasma rozci¹ga
siê Dolina Wilkowska, w pod³o¿u której wystêpuj¹ sylurskie ³upki ilaste pokryte glinami plejstoceñskimi. Pó³nocn¹ granicê parku stanowi grzbiet górski (Góra Bukowa, Psarska, Miejska i Che³mowa), zbudowany z piaskowców kwarcytycznych dewonu dolnego, lokalnie (Góra Zapusty) z dolomitów dewonu rodkowego. W partiach wyniesionych PN dominuj¹ rankery oraz gleby brunatne
kwane i w³aciwe, natomiast w Dolinie Wilkowskiej  gleby brunatne kwane oglejone, czarne
ziemie, gruntowo-glejowe [2]. WPN jest pokryty osadami zlodowacenia ba³tyckiego  glinami
i piaskami fluwioglacjalnymi z g³azami narzutowymi [1]. Na obszarze parku przewa¿aj¹ gleby rdzawe i bielicowe.
Lokalizacjê punktów opróbowania w badanych parkach wyznaczono wed³ug schematu sztangi,
przypominaj¹cego silnie sp³aszczon¹ literê H. D³ugoæ jej ramion zale¿a³a od wielkoci i kszta³tu
oraz topografii badanych parków (ryc. 1). Ogó³em w ka¿dym parku wyznaczono 16 punktów opróbowania.
Próbki gleb pobierano zgodnie z metodyk¹ stosowan¹ w S³u¿bie Geologicznej USA [3, 4, 5, 6]
oraz zaleceniami dla Mapy Geochemicznej Europy [8]. Przygotowanie próbek i procedurê analityczn¹ opisano w odrêbnej publikacji [5].
Zmiennoæ koncentracji Fe i Mn w glebach okrelono na podstawie niewywa¿onej, gniazdowej
analizy wariancji (ANOVA). Metoda ta umo¿liwi³a podzia³ ca³kowitej zmiennoci naturalnej na szereg zwi¹zanych z odleg³oci¹ elementów sk³adowych (poziomów wariancji). Pierwsze trzy poziomy
wariancji by³y zwi¹zane z ró¿nicami wystêpuj¹cymi miêdzy kolejnymi badanymi podobszarami (ryc.
1). Poziom czwarty odzwierciedla³ ró¿nice miêdzy dwoma blisko po³o¿onymi punktami opróbowania (0,51,0 km). B³¹d analityczny (poziom pi¹ty) odpowiada³ zmiennoci chemicznej miêdzy dwiema analizami tej samej próbki i waha³ siê od 0 do 6% Gdy iloæ próbek zawieraj¹cych pierwiastek
poni¿ej granicy oznaczalnoci stanowi³a powy¿ej 20% ich ca³kowitej iloci, wówczas ograniczono
siê tylko do statystyki sumarycznej  redniej geometrycznej (G), odchylenia geometrycznego (OG)
oraz zakresu obserwowanego i oczekiwanego na poziomie ufnoci 0,05; ostatni zakres wyznacza
wzór G/OG2 do G´OG2 (Tab. I, II).

WYNIKI
Wyniki statystyki sumarycznej i analizy wariancji przedstawiono w tabelach I i II. Rycina 1 ilustruje w formie graficznej rozk³ad przestrzenny Fe i Mn w badanych parkach. Na
obszarze Magurskiego Parku Narodowego (MPN) Fe i Mn wykazuj¹ najwiêksz¹ zmiennoæ sk³adu chemicznego w interwale 1,0-km (poziomie wariancji 4) i to we wszystkich
badanych poziomach glebowych  Ol, Ofh i A. W wiêtokrzyskim Parku Narodowym (PN)
najwiêksza zmiennoæ sk³adu chemicznego Fe w obrêbie poziomu Ol jest zwi¹zana g³ównie z interwa³em 0,5-km (poziomem 4), natomiast w poziomach Ofh, A i B z interwa³em
2,5-km (poziomem 3). Najwiêksza wariancja Mn w Ol i Ofh wi¹¿e siê z interwa³em 0,5-km,
a w A i B z interwa³em 2,5-km. W Wigierskim Parku Narodowym (WPN) najwiêksza zmiennoæ sk³adu chemicznego Fe w obrêbie poziomów Ol i A jest zwi¹zana g³ównie z interwa³em 1,0-km (poziomem 4), natomiast w poziomach Ofh i B z interwa³em 2,0-km (poziomem 3). Mn wykazuje brak wyranej zmiennoci w obrêbie poziomów: Ol (1,0-km, 2,0-

¯elazo i mangan w glebach i ska³ach

Ryc. 1. Rozk³ad koncentracji Fe i Mn w poziomie A na obszarach badanych parków.
Distribution of Fe and Mn concentrations in the horizon-A of the study national parks.
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Ta b e l a I . Statystyka sumaryczna i ANOVA dla koncentracji Fe (w mg/kg) w wybranych poziomach glebowych Magurskiego, wiêtokrzyskiego
i Wigierskiego Parku Narodowego
Summary statistics and ANOVA for concentrations of Fe (in mg/kg) in selected soil horizons of Magurski, wiêtokrzyski (Holy Cross Mts)
and Wigierski National Parks
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Ol  poziom organiczny ció³ki, Ofh  poziom organiczny butwinowy (detrytyczno-epihumusowy), A  poziom próchniczny, B  poziom iluwialny
(wmywania), G  poziom glejowy, R  ska³a macierzysta; m = iloæ próbek z zarejestrowan¹ zawartoci¹ danego pierwiastka, n = ca³kowita iloæ próbek,
*wa¿ne na poziomie ufnoci 0,05
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Ta b e l a I I . Statystyka sumaryczna i ANOVA dla koncentracji Mn (w mg/kg) w wybranych poziomach glebowych Magurskiego, wiêtokrzyskiego
i Wigierskiego Parku Narodowego
Summary statistics and ANOVA for concentrations of Mn (in mg/kg) in selected soil horizons of Magurski, wiêtokrzyski (Holy Cross
Mts) and Wigierski National Parks
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km, 4,0-km), Ofh (1,0-km, 12,0-km) i B (2,0-km, 1,0-km). Najwiêksza wariancja Mn wystêpuje w poziomie A i jest zwi¹zana z interwa³em 1,0-km.
DYSKUSJA
Najwy¿sze zawartoci Fe rejestruje siê w MPN, a najni¿sze w WPN. We wszystkich
badanych parkach Fe wykazuje stopniowy wzrost koncentracji w miarê posuwania siê
w g³¹b profilu (tab. I). Wp³yw czynnika geologicznego zaznacza siê szczególnie wyranie
w MPN, gdzie zawartoci Fe w poziomie B niewiele obiegaj¹ od lokalnego klarka piaskowców magurskich (rednio 15496 mg/kg). Wniosek ten potwierdzaj¹ wyniki ANOVA, wskazuj¹ce na zwi¹zek najwiêkszej wariancji z najmniejszym interwa³em (poziomem 4). Rycina
2A ilustruje rozk³ad koncentracji Fe w poszczególnych stanowiskach badawczych MPN.
Najwy¿sz¹ zawartoæ Fe (32500 mg/kg) zarejestrowano w dolinie, po³o¿onej w strefie granicznej ze S³owacj¹ (stan. VIII). Nale¿y wiêc przypuszczaæ, ¿e w MPN zaznacza siê te¿
wp³yw czynnika antropogenicznego, co potwierdzaj¹ badania igie³ sosny w skaningowym
mikroskopie elektronowym. W obrazach SEM stwierdzono obecnoæ znacznej iloci typowych sferycznych py³ów przemys³owych, odpowiadaj¹cych pod wzglêdem sk³adu mineralnego glinokrzemianom Ca, Fe, K, Mg, Na, jak równie¿ tlenków (i wodorotlenków) Fe bli¿ej nieokrelonego pochodzenia. Poniewa¿ najwiêksz¹ koncentracjê tych py³ów stwierdzono w po³udniowej czêci parku, to nale¿y s¹dziæ, ¿e ród³em zanieczyszczeñ mog¹ byæ
zak³ady metalurgiczne zlokalizowane we wschodniej S³owacji [5]. W pozosta³ych dwóch
parkach pewne zró¿nicowanie w rozk³adzie Fe (ryc. 1C,E) wi¹¿e siê g³ównie z urozmaiconym sk³adem litologicznym pod³o¿a skalnego, obejmuj¹cego kwarcyty, piaskowce i mu³owce kwarcytyczne (miejscami z rozproszon¹ i ¿y³kow¹ mineralizacj¹ pirytow¹), ³upki
ilaste, utwory polodowcowe (PN) oraz gliny zwa³owe, i³y, mu³ki i zwydmione piaski fluwioglacjalne (WPN). Wyrana dodatnia anomalia Fe pochodzenia geologicznego (15900
27300 mg/kg w poziomie A) wystêpuje w Lesie Serwis na obszarze PN (stan. IX-X). Jest
ona niew¹tpliwie zwi¹zana ze z³o¿em pirytu, syderytu i hematytu w Rudkach (ryc. 1C).
Z kolei w PN zaznacza siê niewielki wp³yw antropogeniczny, o czym wiadczy obecnoæ
wewn¹trz aparatów szparkowych igie³ sosny pojedynczych sferycznych cz¹stek py³ów przemys³owych oraz tlenków Fe i Ti [5].
Koncentracje Fe w badanych parkach odpowiadaj¹ naturalnym (geologicznym) zawartociom tego pierwiastka w poziomach glebowych O2 (420022000 mg/kg) i C (30000
41000 mg/kg) z Kenai National Wildlife Refuge (Alaska) [3].
Najwy¿sze zawartoci Mn ujawniaj¹ poziomy A i B w MPN, a najni¿sze w WPN.
W przeciwieñstwie do Fe, najwy¿sze koncentracje Mn zarejestrowano w poziomie Ol trzech
badanych parków (tab. II). W WPN obserwuje siê systematyczny spadek zawartoci Mn w
g³¹b profilu glebowego, natomiast w pozosta³ych dwóch parkach spadek koncentracji tego
pierwiastka do poziomu A, a nastêpnie wzrost w poziomie B (w s¹siedztwie stropu piaskowców magurskich lub kwarcytów wiêtokrzyskich). Zwraca uwagê podwy¿szona koncentracja Mn w poziomach organicznych Ol i Ofh ze PN w stosunku do podcielaj¹cych
poziomów A i B oraz kwarcytów, o wiele wy¿sza ni¿ odpowiednio w MPN. Wyrana dodatnia anomalia Mn pochodzenia geologicznego wystêpuje w Lesie Serwis (stan. IX-X) i Czarnym Lesie (stan. VII-VIII) na obszarze PN (ryc. 1D). Jej obecnoæ potwierdza analiza
profilu IX, w którym nie stwierdzono znacznego zró¿nicowania w koncentracji Mn miêdzy
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poziomami Ol i B (odpowiednio 3040 i 3186 mg/kg). Brak wyranej zmiennoci w rozk³adzie przestrzennym Mn w WPN wiadczy o wystêpowaniu w pod³o¿u osadów polodowcowych o mniej zró¿nicowanej zawartoci Mn (tab. 2, ryc. 1F). Badania SEM nie ujawni³y
obecnoci na powierzchniach lub w aparatach szparkowych igie³ sosny py³ów zawieraj¹cych minera³y Mn, co mo¿e wykluczaæ wp³yw róde³ antropogenicznych [5]. O rozk³adzie
Mn w profilach glebowych wydaj¹ siê decydowaæ g³ównie czynniki geologiczne oraz procesy geochemiczne i biogeochemiczne (w tym sk³ad taksonomiczny rolin na danym obszarze).
Najwy¿sze koncentracje Mn w poziomie Ol wykazuj¹ niewielk¹ korelacjê dodatni¹ (r 2 =
0,20 w MPN) z zawartoci¹ Mn w 2-letnich (2000) ig³ach sosny z tych samych stanowisk
badawczych. Koncentracje Mn w badanych parkach s¹ wy¿sze od zawartoci naturalnych
tego pierwiastka w poziomach glebowych O2 (1402300 mg/kg) i C (440-980 mg/kg)
z Kenai National Wildlife Refuge (Alaska) [3].
Najwy¿sz¹ korelacjê dodatni¹ miêdzy Fe i Mn notuje siê w poziomie glebowym A 
kolejno w PN (r2 = 0,58), MPN (r2 = 0,31) i WPN (r2 = 0,16). Wyran¹ korelacjê dodatni¹
miêdzy Fe i Mn (r2 = 0,87) stwierdzono te¿ w piaskowcach magurskich oraz w nadleg³ych
poziomach B lub C (r2 = 0,46). Kwarcyty wiêtokrzyskie ujawniaj¹ niewielk¹ ujemn¹ korelacjê FeMn (r2 = -0,12), a nadleg³e poziomy A, B lub C  korelacjê dodatni¹ (r2 = 0,12).
Ró¿nica ta wynika z domieszek ró¿nych minera³ów ¿elaza  w sk³adzie kwarcytów wiêtokrzyskich przewa¿a piryt (FeS 2), natomiast piaskowców magurskich i nadleg³ych poziomach glebowych dominuj¹ uwodnione tlenki i wodorotlenki Fe i Mn.
W poziomie glebowym A badanych parków (ryc. 1), z wyj¹tkiem Fe w WPN, stwierdzono istnienie niewielkiej dodatniej korelacji miêdzy pH oraz koncentracjami omawianych
metali. Wartoci r2 dla Fe wynosz¹ 0,24 (MPN), 0,35 (PN) i 0,00 (WPN), natomiast dla
Mn  0,33 (MPN), 0,69 (PN) i 0,37 (WPN).
WNIOSKI
1. Najwiêksza wariancja zawartoci Fe i Mn gleb jest zwi¹zana g³ównie z najmniejszymi
interwa³ami (poziomami wariancji 4 i 3), co wiadczy o znacznej zmiennoci chemizmu
pod³o¿a skalnego.
2. Najni¿sze koncentracje Fe (z wyj¹tkiem poziomu Ol) i Mn rejestruje siê w WPN.
3. Rozk³ad przestrzenny Fe jest zwi¹zany g³ównie ze sk³adem litologicznym pod³o¿a
skalnego, a Mn tak¿e z jego obiegiem biogeochemicznym, prowadz¹cym do wyranej akumulacji tego pierwiastka w poziomach organicznych Ol i Ofh.
Z . M . M i g a s z e w s k i , A . G a ³ u s z k a , A . M i c h a l i k , P. P a s ³ a w s k i
IRON AND MANGANESE IN SOILS AND ROCKS OF THE SELECTED NATIONAL
PARKS  MAGURSKI, WIÊTOKRZYSKI AND WIGIERSKI
SUMMARY
This report presents the results of summary statistics and ANOVA for concentrations of Fe and
Mn in soils and rocks of Magurski, wiêtokrzyski and Wigierski National Parks. The largest chemical variability of Fe and Mn concentrations is linked to the smallest distances, i.e. level 4 and 3. The
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lowest concentrations of Fe (except for the horizon-Ol) and Mn are recorded in Wigierski National
Park. The spatial distribution of Fe is associated primarily with the bedrock lithology, and Mn also
with biogeochemical processes.
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Kierownik: prof. dr hab. in¿. L. Nowak
Przedstawiono wyniki badañ ca³kowitych zawartoci ¿elaza i manganu
w wierzchnim, orno  próchnicznym poziomie gleb u¿ytkowanych rolniczo
w regionie dolnol¹skim.

WSTÊP
¯elazo i mangan to pierwiastki o wzglêdnie du¿ej czêstotliwoci wystêpowania w skorupie ziemskiej, koncentruj¹ce siê g³ównie w ska³ach magmowych. Ich zawartoæ w glebach
zale¿y od pochodzenia geologicznego i sk³adu mineralogicznego ska³y macierzystej, procesów wietrzenia i procesów glebotwórczych, sk³adu granulometrycznego, a tak¿e w znacznym stopniu uwarunkowana jest wp³ywem czynników antropogenicznych [3, 4]. Du¿a mobilnoæ i zachowanie siê tych metali w glebach warunkowane jest szeregiem czynników,
wród których wymieniæ nale¿y odczyn, warunki oksydacyjno-redukcyjne, substancjê organiczn¹, rodzaj minera³ów ilastych, obecnoæ kationów i anionów oraz mikroorganizmów.
O dostêpnoci dla rolin decyduje nie tyle ca³kowita zawartoæ ¿elaza i manganu w glebie,
ile czynniki wp³ywaj¹ce na ich rozpuszczalnoæ, a zw³aszcza odczyn.
Celem niniejszej pracy by³o okrelenie i ocena zawartoci ¿elaza i manganu w glebach
ornych Dolnego l¹ska rozpatrywana w ujêciu typów, kategorii agronomicznych i kompleksów przydatnoci rolniczej. Okrelono tak¿e zale¿noci pomiêdzy koncentracjami tych
pierwiastków, a podstawowymi w³aciwociami gleb, tj. pH, zawartoci¹ czêci sp³awialnych, frakcji koloidalnej i próchnicy. Przeledzono równie¿ zmiany w zawartoci ¿elaza
i manganu w g³êbszej warstwie (40-60 cm) profilu glebowego.
MATERIA£ I METODY
Materia³em analitycznym by³y próbki glebowe pochodz¹ce z obszaru województwa dolnol¹skiego pobrane z reprezentatywnych punktów siatki 2 x 2 km (wg. metodyki IUNG  Pu³awy)
w latach 1992-1997 przez Okrêgow¹ Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹ we Wroc³awiu. Z warstwy wierzchniej (0-20 cm) gleb ornych pobrano próbki z 2351 punktów pomiarowych, a z g³êbszej (40-60 cm)
warstwy profilu glebowego 539 próbek, mniej wiêcej z co 4-go punktu badawczego.
W próbkach glebowych okrelono sk³ad granulometryczny metod¹ Bouyoucosa w modyfikacji
Casagrandea  Prószyñskiego, pH w 1 mol KCl·dm-3 potencjometrycznie, zawartoæ próchnicy metod¹
Tiurina oraz ogóln¹ zawartoæ ¿elaza i manganu metod¹ AAS po mineralizacji gleby wod¹ królewsk¹ [1, 2].
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Zdecydowana wiêkszoæ gleb (ponad 60%) wykazywa³a odczyn bardzo kwany i kwany, a ponad 72% stanowi³y gleby rednie i ciê¿kie. Badane gleby zasobne by³y w próchnicê; w 65% by³y
zbiorem gleb mineralnych, a w 35% mineralno-próchnicznych.
Zawartoæ ¿elaza i manganu oceniono uwzglêdniaj¹c wystêpuj¹ce w regionie dolnol¹skim g³ówne
typy gleb (Ryc. 1), kompleksy przydatnoci rolniczej, oznaczone na ryc. II jako kompleksy pszenne
(1-3), ¿ytnie (4-7), pastewne (8-9) i górskie (10-13) oraz niektóre jej w³aciwoci (Ryc. 3-6).
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metod¹ analizy wariancji, uwzglêdniaj¹c regresjê
jedno- i wieloczynnikow¹ z prawdopodobieñstwem 95% z wykorzystaniem programu komputerowego Statistica 5.0 PL  (Tab. II).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Gleby orne Dolnego l¹ska s¹ zró¿nicowane genetycznie, typologicznie i gatunkowo.
W zdecydowanej wiêkszoci badan¹ populacjê reprezentowa³y gleby brunatnoziemne (60%)
i bielicoziemne (30%). G³ównymi typami by³y wystêpuj¹ce w regionie gleby bielicowe
(28%), p³owe (25%) i brunatne (36,5%), w mniejszoci czarne ziemie (6%) i mady (4%)
oraz gleby torfowe i murszowe (0,5%). Zró¿nicowanie gleb w wyrany sposób oddzia³ywa³o na niejednolitoæ ich w³aciwoci okrelonych w badaniach w zakresie stwierdzonego
pH, zawartoci próchnicy i sk³adu granulometrycznego, jak równie¿ na ogóln¹ zawartoæ
¿elaza i manganu (Tab. I).
Ta b e l a I . W³aciwoci gleb
Properties of soils
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Wierzchnia (0-20 cm) warstwa analizowanych gleb charakteryzowa³a siê szerokim przedzia³em zawartoci badanych metali (Tab. I), ze redni¹ dla ¿elaza 10,7 g·kg-1, a manganu
478,8 mg·kg-1. Wartoci te s¹ zbli¿one do podawanych przez innych autorów (6, 7). Odrzucenie 5% wartoci skrajnych wyników wyranie zawêzi³o przedzia³ koncentracji Fe (2,023,2 g·kg-1) i Mn (123-962 mg·kg-1) w glebach. Zawiera³ siê on wówczas w granicach oszacowanej naturalnej zawartoci ¿elaza i podwy¿szonej manganu w glebach (5), przy nieznacznie obni¿onych rednich (10,0 g Fe·kg-1 i 452,6 mg Mn·kg-1). Uwzglêdniaj¹c wartoci
graniczne stwierdzonych koncentracji ¿elaza i manganu wykazano, ¿e zosta³y one przekroczone odpowiednio w 1,7 i 4,8% próbek glebowych.
W wystêpuj¹cych w regionie typach gleb rednie zawartoci pierwiastków by³y zró¿ni-
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cowane, przy czym najwy¿sze koncentracje ¿elaza i manganu odnotowano w madach, co
mo¿na t³umaczyæ ich pochodzeniem (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Zawartoæ ¿elaza i manganu w g³ównych typach gleb Dolnego l¹ska.
The content of iron and manganese in soils of Lower Silesia.

Zwraca uwagê wyrównany poziom zawartoci ¿elaza i manganu w glebach najlepszych
kompleksów pszennych, zdecydowanie niski w kompleksach ¿ytnich oraz stosunkowo wysoka zawartoæ tych metali w glebach kompleksów pastewnych i górskich (Ryc. 2).
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Ryc. 2. Zawartoæ Fe i Mn w glebach w zale¿noci od kompleksu przydatnoci rolniczej.
The content of Fe and Mn in soils in dependence of agricultural complex.
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Na poziom zawartoci ¿elaza i manganu w glebie wp³yw mia³y okrelone w badaniach
jej w³aciwoci. rednie koncentracje tych pierwiastków wyranie wzrasta³y w glebach
wy¿szych kategorii agronomicznych. Tak¿e wy¿szy poziom próchnicy powodowa³ wyrany wzrost zawartoci tych metali. Nie obserwowano natomiast wp³ywu pH ( Ryc. 3-6).
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Ryc. 3. Zawartoæ Fe i Mn w glebie w zale¿noci od pH.
The content of Fe and Mn in soils dependence of pH.
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Ryc. 4. Zawartoæ Fe i Mn w glebie w zale¿noci od zawartoci czêci sp³awialnych.
The content of Fe and Mn in soils in dependence on the contents of silt and clay.
)H








J
N
J

J 
N
J 
P















0Q

























,áNRORLGDOQ\Z

!









!

,áNRORLGDOQ\Z

Ryc. 5. Zawartoæ Fe i Mn w glebie w zale¿noci od zawartoci frakcji < 0,002 mm.
The content of Fe and Mn in soils in dependence on the contents of particles < 0,002 mm.
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Ryc. 6. Zawartoæ Fe i Mn w glebie w zale¿noci od zawartoci próchnicy.
The content of Fe and Mn in soils in dependence on the contents of humus.

Analiz¹ statystyczn¹ wykazano istotne dodatnie zale¿noci miêdzy iloci¹ czêci sp³awialnych (frakcja<0,02 mm) i i³u koloidalnego (frakcja< 0,002 mm), a zawartoci¹ ¿elaza
i manganu w badanych glebach. Obserwowano równie¿ nieznacznie zaznaczaj¹cy siê dodatni wp³yw próchnicy. Wartoci wspó³czynników korelacji i determinacji okrelaj¹cych te
zale¿noci wskazuj¹ na zwi¹zek tych pierwiastków z tymi cechami gleby (Tab. II).
Ta b e l a I I . Zale¿noæ miêdzy zawartoci¹ ¿elaza i manganu a w³aciwociami gleb
Relationship between the iron and manganese content and soil properties
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x1  pH
x2  frakcja<0,02 mm
x3  frakcja<0,002 mm
x4  próchnica
*R  wspó³czynnik korelacji prostej istotny przy: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001;
n. s. ró¿nice statystycznie nieistotne
**R2  wspó³czynnik determinacji wyra¿ony w %
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Ca³kowita zawartoæ ¿elaza i manganu w analizowanych glebach by³a istotnie skorelowana z zawartoci¹ innych oznaczanych pierwiastków ladowych. Si³a korelacji w warunkach glebowych Dolnego l¹ska zmniejsza³a siê w nastêpuj¹cym porz¹dku dla:
Fe: Cr (0,575) > Ni (0,504) > Mn (0,495) > Zn (0,440) >Pb (0,267) > Cu (0,197) > Cd
(0,077)
Mn: Fe (0,495) > Cr (0,400) > Zn (0,360) > Ni (0,355) > Pb (0,255) > Cu (0,184) > Cd
(0,075).
Regresj¹ wielokrotn¹ oceniono jednoczesne oddzia³ywanie analizowanych czynników
na kszta³towanie siê zawartoci ¿elaza i manganu w glebie, wykazuj¹c zaznaczaj¹cy siê
wp³yw czêci sp³awialnych, i³u koloidalnego i próchnicy. Kumuluj¹cy wp³yw tych czynników wyra¿ony zosta³ wy¿szym wspó³czynnikiem korelacji wielokrotnej, który dla ¿elaza
wyniós³ RFe=0,61, a dla manganu RMn=0,45.
Analiza porównawcza zawartoci ¿elaza i manganu na g³êbokoci 0-20 i 40-60 cm profilu glebowego w 539 punktach badawczych wykaza³a, ¿e warstwa orna gleby charakteryzowa³a siê ni¿sz¹ redni¹ zawartoci¹ ¿elaza (10,6 g·kg-1) i jednoczenie wy¿sz¹ zawartoci¹ manganu (468,5 mg·kg-1) w porównaniu do zawartoci tych pierwiastków w podglebiu
(odpowiednio 11,3 g·kg-1 Fe i 439,0 mg·kg-1 Mn). Statystycznie nie wykazano istotnoci
ró¿nic w zawartociach pierwiastków miêdzy warstwami.
WNIOSKI
1. Gleby orne Dolnego l¹ska wykazywa³y naturaln¹ zawartoæ ¿elaza i nieznacznie
podwy¿szon¹ manganu.
2. Stwierdzono zró¿nicowanie zawartoci ¿elaza i manganu w zale¿noci od kompleksu
przydatnoci rolniczej i typu gleby.
3. Czêci sp³awialne i ich frakcja koloidalna istotnie dodatnio oddzia³ywa³y na poziom
zawartoci ¿elaza i manganu w glebie.
4. ¯elazo i mangan wykazywa³y istotne dodatnie korelacje z innymi metalami ladowymi (Cr, Ni, Zn, Cu, Pb, Cd).
A. Kucharzewski, L. Nowak
IRON AND MANGANESE IN ARABLE SOILS OF LOWER SILESIA
SUMMARY
The paper presents the results of soil studies in the provinces of Lower Silesia, on the general
contents of iron and manganese in the upper arable-humus layer of mineral and mineral-humic soils.
The substantial differentiation of soils in the Lower Silesia region with respect to genetic, topological and species characteristics reflects in diversity of the properties studied. The reaction of the
soils was within the range pH 3.0  8.1, humus content 0.2-40.4%, whereas the granulometric composition indicated at overbalance (more than 70%) of heavy and medium soils with respect to the
remaining agronomic chategories. The total content of iron varied within the broad range 0.4-144.1
g·kg-1, the mean being 10.7 g, whereas of manganese in 9.7  3730 mg/kg, the mean being 478.8 mg.
A topological differentiation in the elements content was found, indicating at their marked accumulation in alluvial soils, as well as a markedly higher content in soils of mountainous complexes.
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Statistical analysis has shown that there is a clear relation between iron and manganese on the one
hand and soil characteristics on the other, especially with soil size fractions (RFe = 0.56 and RMn =
0.43), colloidal clay (RFe = 0.55 and RMn = 0.38) and a bit lower with humus (RFe = 0.30 and RMn =
0.19). Significantly positive correlations were also indicated between iron and manganese and other
heavy metals, especially chromium, nickel, zinc and lead.
No significant differences were found in iron and manganese concentrations in the upper soil
level with respect to subsoil, which indicates lack of the impact of anthropogenic factors.
PIMIENNICTWO
1. Anonim: Metody badañ laboratoryjnych w Stacjach Chemiczno-Rolniczych. Cz.I. Badanie gleb.,
Wyd. WSChR-Wroc³aw, 1969, 1-98.
2. Bolibrzuch E., Ga³czyñska B., Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Tar³owski P., Wi¹cek K.:
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ciê¿kie, siarka i wwa., Bibl. Mon. rod., Warszawa 1995, 1-41.
6. Perlak Z.: Ró¿nicowanie siê zawartoci metali ciê¿kich w profilach gleb ³¹kowych Doliny Odry
w rejonie Bytomia Odrzañskiego. Cz. II. ¯elazo, mangan, nikiel i chrom., Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol., 2000, 471, 1099-1107.
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Monografia t. II, 2003, 135-140.
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ROZMIESZCZENIE FORM ¯ELAZA W GLEBACH P£OWYCH
JAKO WSKANIK PROCESU GLEBOTWÓRCZEGO
THE DISTRIBUTION OF IRON FORMS IN LUVISOLS AS AN INDICATION
OF SOIL FORMING PROCESSES
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Wydzia³ Rolniczy ATR
85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyñska 6
e-mail: hjawor@atr.bydgoszcz.pl
Kierownik: prof. dr hab. H. D¹bkowska-Naskrêt
Na podstawie profilowego rozmieszczenia form ¿elaza okrelono wskaniki
pedo- i litogenezy dla nieca³kowitych gleb p³owych z Pojezierza Dobrzyñskiego.

WSTÊP
Pojezierze Dobrzyñskie zosta³o ukszta³towane podczas zlodowacenia pó³nocnopolskiego, okrelanego przez Lindnera i wsp. [8] zlodowaceniem Wis³y. W po³udniowo-zachodniej czêci Pojezierza wystêpuj¹ gleby p³owe wytworzone z utworów py³owych, czêsto
niejednorodnych, które powsta³y w wyniku przesortowania materia³ów zwa³owych przez
wody lodowcowe i polodowcowe [ 4].
Okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy ska³¹ macierzyst¹ gleb a efektem oddzia³ywania procesów glebotwórczych ma szczególne znaczenie w glebach wykazuj¹cych niejednorodnoæ profilu, gdzie powstaje problem prawid³owej interpretacji w³aciwoci oraz genezy tych gleb. O procesach pedogenezy w glebach mo¿na wnioskowaæ na podstawie iloci
i rozmieszczenia wolnych (w wyci¹gach dithionitowo-cytrynianowych) i aktywnych (amorficznych) form ¿elaza [6, 7].
Celem badañ by³o okrelenie, na podstawie zawartoci i profilowego rozmieszczenia
form ¿elaza, wskaników pedo- i litogenezy dla nieca³kowitych gleb p³owych z terenu Pojezierza Dobrzyñskiego.
MATERIA£ I METODY
Badaniami objêto dwie uprawne, nieca³kowite gleby p³owe, wytworzone z utworów py³owych
z obszaru Pojezierza Dobrzyñskiego, ukszta³towane podczas zlodowacenia ba³tyckiego, stadia³u Wis³y,
fazy poznañskiej [5, 8]. Lokalizacjê wyselekcjonowanych profili glebowych okrelono z wykorzystaniem systemu GPS.
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Badania terenowe oraz podstawowe analizy materia³u glebowego (uziarnienie, odczyn, C-organiczny) wykonano metodami powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie. Próbki glebowe pobrano z wyodrêbnionych poziomów genetycznych: 5 w profilu nr 1 i 4 w profilu nr 2. Poprawnoæ
uzyskanych wyników analiz weryfikowano w oparciu o materia³ referencyjny TILL-3 [1].
Metod¹ ASA oznaczono nastêpuj¹ce formy ¿elaza: (a) ¿elazo ca³kowite (Fet) po ekstrakcji
w mieszaninie kwasów HF i HClO4 [2], (b) ¿elazo wolne (Fed) w wyci¹gu dithionitowo-cytrynianowym wg Mehra- Jackson«a [8], (c) ¿elazo amorficzne (Feo) w szczawianie amonu wg Tamma [10].
Dla zobrazowania przebiegaj¹cych w badanych glebach nieca³kowitych procesów litoi pedogenezy wyliczono nastêpuj¹ce wskaniki: (a) stopieñ uruchomienia ¿elaza (Fed/Fet), (b) wskanik aktywnoci ¿elaza (Feo/Fed), (c) zawartoæ ¿elaza krystalicznego (Fek = Fed-Feo), (d) udzia³
¿elaza wolnego i amorficznego w ¿elazie ogó³em.
Oba profile uprawnych gleb p³owych maj¹ charakter reprezentatywny dla rozpatrywanego obszaru z typow¹ sekwencj¹ poziomów genetycznych (Tabela I). Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ drugi profil jest
wstawka piasku (1cm) pomiêdzy poziomami luvic i argillic oraz przejcie zaciekowe i brak oglejenia. Ró¿norodnoæ makroskopowych cech morfologicznych wskazuje na profilow¹ zmiennoæ w³aciwoci gleb, co znajduje odbicie miêdzy innymi w ich uziarnieniu. Poziomy próchniczne oraz
iluwialne maj¹ uziarnienie odpowiadaj¹ce py³owi zwyk³emu (wg PTG 1989) o zawartoci czêci
sp³awialnych od 21% do 28 %, w tym i³u koloidalnego od 8% do 12%, natomiast w poziomach
eluwialnych i ska³y macierzystej wystêpuje glina lekka pylasta (Tabela I). Analiza sk³adu granulometrycznego wskazuje na wyran¹ niejednorodnoæ obu gleb, która mo¿e byæ wywo³ana zarówno
zjawiskami zwi¹zanymi z litogenez¹ (wstawka piasku, nieci¹g³oæ litogeniczna) jak i procesem ilimeryzacji (przemieszczenie i³u koloidalnego), maj¹cym wyrany wp³yw na budowê profilow¹ analizowanych gleb.
Odczyn gleb mieci³ siê w zakresie od pHKCl 6,65 do pHKCl 7,54 w profilu nr1 oraz od pHKCl 4,90
do pHKCl 5,70 w profilu nr 2. Zawartoæ C  organicznego w poziomach próchnicznych, wynosi³a
odpowiednio: 9,3 g×kg-1 w profilu 1 i 10,6 g×kg-1 w profilu 2 (Tabela I).
Zawartoæ ¿elaza ca³kowitego ( Fet ) waha³a siê w zakresie od 12,25 g×kg-1 do 29,05 g×kg-1
(Tab. II ) z wyranym wzbogaceniem poziomów iluwialnych i zubo¿eniem poziomów luvic. Rozmieszczenie w profilu ¿elaza ca³kowitego, ma przebieg podobny, jak rozmieszczenie frakcji ilastej,
co mo¿e wskazywaæ na wtórn¹ iluwiacjê ¿elaza do poziomu Bt razem z frakcj¹ ilast¹ [13].
Podobnie jak zawartoci ¿elaza ca³kowitego zmienia³y siê w profilach zawartoci ¿elaza wolnego
(Fed), których rozmieszczenie zwi¹zane by³o ze zmieniaj¹cym siê poziomem genetycznym (Tab. II).
Najwiêksze zawartoci tej formy ¿elaza stwierdzono w poziomach Bt, przy zubo¿eniu poziomów
eluwialnych, co wskazuje na wspó³czenie zachodz¹ce procesy glebotwórcze [8]. Udzia³ ¿elaza
wolnego w stosunku do ¿elaza ca³kowitego przyjmowa³ najwiêksze wartoci w poziomach argillic,
natomiast w poziomach powierzchniowych i ska³y macierzystej wartoci te by³y wyranie ni¿sze
i zbli¿one do siebie, co potwierdza wp³yw procesu p³owienia na wartoæ tego wskanika. Parametr
ten obrazuje przebiegaj¹ce procesy transformacji materia³u glebowego, z uwzglêdnieniem uwalniania tlenków ¿elaza w trakcie wietrzenia krzemianów.
Zawartoæ form amorficznych ¿elaza zmienia³a siê w profilach gleb, z widocznym zubo¿eniem
w tê formê poziomów Eet i wyran¹ kumulacj¹ w poziomach E/B i Bt (Tabela II). Najwiêksze nagromadzenie tej formy ¿elaza wystêpuje w poziomach wzbogacenia. Najmniej form amorficznych zawiera ska³a macierzysta w profilu 1. Wed³ug Cornella i Schwertmana [1] na rozmieszczenie form
¿elaza maj¹ wp³yw w³aciwoci fizyko-chemiczne. Zale¿noæ miêdzy zawartoci¹ ¿elaza amorficznego a zawartoci¹ ¿elaza ca³kowitego dobrze obrazuj¹ stosunki Feo/Fet. S¹ one najni¿sze w poziomach ska³y macierzystej i nieznacznie wy¿sze w poziomach Bt, jednak ich rozk³ad w profilach jest
bardzo wyrównany.
Iloci krystalicznych tlenków ¿elaza w badanych glebach s¹ ni¿sze ni¿ form amorficznych
(Tab. II). Najwiêksze zawartoci krystalicznych tlenków ¿elaza, stwierdzono w poziomach ska³y
macierzystej ( 0,39 g×kg-1 i 0,44 g×kg-1). W profilu 2 znaczne iloci tej formy ¿elaza wystêpowa³y
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Ta b e l a I . W³aciwoci fizyko-chemiczne i sk³ad granulometryczny poziomów genetycznych gleb p³owych
Physico-chemical properties and texture of genetic layers of Luvisols
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Tekstura wg PTG: p³z- py³ zwyk³y, gl- glina lekka, glp- glina lekka pylasta.
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Ta b e l a I I . Zawartoæ ró¿nych form ¿elaza w poziomach genetycznych gleb p³owych
Contents of various iron forms in genetic layers of Luvisols

1XPHU
SURILOX


%DFKR
U]HZR


*OHZR

3R]LRP 0L 
JHQH
V]R ü
W\F]Q\ >FP@

)HW

)HR

)HG

)HN

JÂNJ 

)HG)HW )HR)HW )HR)HG



$S

















(W

















(%

















%W

 













&

!















$S

















(HW

















%W

 

























&

!



Objanienia symboli podano w metodyce.

w poziomach powierzchniowych. W wiêkszoci poziomów genetycznych tych gleb przewa¿a³y formy amorficzne tlenków ¿elaza w porównaniu do form krystalicznych, co mo¿na t³umaczyæ inhibituj¹cym wp³ywem materii organicznej na procesy krystalizacji tych po³¹czeñ w glebie [12].
Dla okrelenia wskanika aktywnoci ¿elaza [12]) okrelono stosunek ¿elaza amorficznego do
¿elaza wolnego (Feo/Fed), który umo¿liwi³ okrelenie wspó³zale¿noci miêdzy aktywnymi formami
¿elaza a ich formami krystalicznymi [3]. W badanych glebach wskanik ten przyjmowa³ wiêksze
wartoci w profilu 1, w zakresie od 0,97 w poziomie Bt do 0,44 w poziomie C, a w profilu 2 od 0,76
 w Bt do 0,42  w Eet. Wskaniki aktywnoci ¿elaza by³y wyrównane w obrêbie profili, co wskazuje na znaczny udzia³ form amorficznych ¿elaza. Stwierdzenie przez Schwertmana [12] i Raczuk [11]
najwiêkszych wartoci tego wskanika w poziomach próchnicznych, nie znajduje potwierdzenia
w przeprowadzonych badaniach (Tabela II).
Analiza ca³kowitej zawartoci ¿elaza w profilach gleb p³owych oraz jego form wolnych i amorficznych (aktywnych) stanowi dodatkowe, obok innych analiz gleboznawczych, ród³o informacji o
procesach zachodz¹cych w glebach. Ma szczególne znaczenie w odniesieniu do gleb wystêpuj¹cych
na obszarze o nieci¹g³oci litologicznej.

WNIOSKI
1. W poziomach genetycznych gleb p³owych stwierdzono wyrane wzbogacenie poziomów iluwialnych i zubo¿enie poziomów luvic w ¿elazo ca³kowite. Rozmieszczenie w profilach ca³kowitej zawartoci ¿elaza, ma uk³ad podobny, jak rozmieszczenie frakcji ilastej.
2. Zawartoci ¿elaza wolnego i amorficznego równie¿ zmienia³y siê w profilach, co wi¹zaæ nale¿y z przebiegaj¹cym w tych glebach procesem p³owienia, czyli przebiegiem pedogenezy.
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3. Zale¿noci miêdzy zawartoci¹ ¿elaza aktywnego a zawartoci¹ ¿elaza ca³kowitego
wskazuj¹ na wyrane zró¿nicowanie miêdzy poziomami powierzchniowymi a poziomami
le¿¹cymi g³êbiej, co wi¹zaæ nale¿y z litogenez¹.
H. Jaworska, M. Kobierski
THE DISTRIBUTION OF IRON FORMS IN LUVISOLS AS AN INDICATION
OF SOIL FORMING PROCESSES
SUMMARY
Iron plays an important role in the pedogenesis. Distribution of its forms in soil can be qualitative
and quantitative indexes of soil the transformation status. Different iron forms in soils of the Pojezierze Dobrzyñskie region were determined.
The total iron content (Fet) ranged from 1225 g/kg to 2905 g/kg and indicated anenrichment in
the Bt horizon, and an impoverishment in the luvic horizon. Distribution of Fet in the soils was
similar to that of the clay fraction. Similarly, changing free and amorphous iron contents was connected with genetic horizon variability. Differences between active and total iron content in the
surface horizons and subsurface horizons were observed.
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OCENA ZNACZENIA TLENKÓW ¯ELAZA I MANGANU W SORPCJI
METALI CIÊ¯KICH W GLEBACH ZANIECZYSZCZONYCH,
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FUNCTION OF IRON AND MANGANESE OXIDES IN THE SORPTION OF HEAVY
METALS IN POLLUTED SOILS AS RELATED TO THE SEQUENTIAL EXTRACTION
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Przedstawiono wyniki ilustruj¹ce udzia³ frakcji zwi¹zanych z tlenkami
¿elaza i manganu w ca³kowitej zawartoci Cu, Pb, Zn oraz metaloidu As w 20
próbkach gleb zanieczyszczonych, na przyk³adzie stref ochronnych hut miedzi
oraz rejonu polimetalicznego z³o¿a ¯eleniak w Górach Kaczawskich

WSTÊP
G³ównymi sorbentami metali ciê¿kich w glebach, w warunkach przyrodniczych Polski
s¹ minera³y ilaste i substancja organiczna, tj. sk³adniki kompleksu sorpcyjnego o najwiêkszej pojemnoci sorpcyjnej wobec kationów. Uwodnione tlenki ¿elaza i manganu posiadaj¹
znacznie mniejsz¹ wymienn¹ pojemnoæ sorpcyjn¹ kationów [2, 4], jednak równie¿ wi¹¿¹
metale ciê¿kie, zarówno wystêpuj¹ce w roztworze glebowym w formie kationowej, jak anionowej lub skompleksowanej, przy czym mechanizm sorpcji wymiennej ma znaczenie mniejsze ni¿ sorpcja specyficzna oraz wspó³str¹canie [4, 5]. W efekcie tych procesów metale
ciê¿kie mog¹ tworzyæ formy okludowane w uwodnionych tlenkach manganu i ¿elaza o ró¿nym stopniu krystalizacji. Tlenki ¿elaza s¹ uwa¿ane w glebach za g³ówne sk³adniki sorbuj¹ce metale obecne w formach anionowych, np. chromiany, molibdeniany czy arseniany [36]. Zagadnienie sorpcji zosta³o bardzo dobrze rozpoznane dla uk³adów modelowych, a zdolnoæ sorpcyjna czystych, syntetycznie preparowanych tlenków, takich jak getyt, hematyt,
ferryhydryt, birnezyt, zale¿nie od ich w³aciwoci i warunków syntezy, by³a przedmiotem
wielu opracowañ [1-5]. Wykazano ponadto, ¿e mo¿liwa jest penetracja jonów metali w g³¹b
cz¹stek uwodnionych tlenków ¿elaza, np. getytu [1]. Mnogoæ czynników wp³ywaj¹cych na
wi¹zanie metali w rzeczywistych uk³adach glebowych sprawia, ¿e w ró¿nych glebach znaczenie uwodnionych tlenków manganu i ¿elaza dla wi¹zania metali ciê¿kich jest silnie zró¿nicowane. Celem niniejszej pracy by³o przedstawienie zró¿nicowanego udzia³u tlenków
manganu oraz amorficznych i krystalicznych tlenków ¿elaza w sorpcji metali ciê¿kich
w glebach zanieczyszczonych, zale¿nie od rodzaju metalu, jego pochodzenia oraz w³aciwoci gleby.
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MATERIA£ I METODY
Próbki pobrano w 6 punktach na obszarach stref ochronnych hut miedzi Legnica i G³ogów
(z 2 poziomów: 5-15 cm i 30-40 cm) oraz w 6 punktach (w tym w 4  tylko z poziomów powierzchniowych) w rejonie z³o¿a ¯eleniak w Górach Kaczawskich, gdzie eksploatowano i przetwarzano
polimetaliczne rudy zawieraj¹ce m.in. As, Cu, Pb i Zn. W pobranych próbkach gleb oznaczono
podstawowe w³aciwoci: sk³ad granulometryczny, zawartoæ wêgla organicznego i odczyn
(w 1 M KCl). Zbli¿one do ca³kowitych zawartoci metali ciê¿kich: Cu, Pb, Zn, Mn i Fe,
a w próbkach z rejonu ¯eleniaka tak¿e As, oznaczono po shomogenizowaniu próbek i ich mineralizacji w stê¿onym kwasie nadchlorowym, prowadzonej z zawracaniem sch³odzonych par. Koncentracje As i Pb w roztworach po mineralizacji oznaczano metod¹ ICP-AES, a koncentracje pozosta³ych metali  metod¹ p³omieniow¹ AAS na spektrofotometrze PU 9100X. Procedurê mineralizacji
i oznaczanie metali prowadzono w 2 powtórzeniach, z których obliczano wartoci rednie. Wynik
oznaczenia traktowano jako precyzyjny, jeli wzglêdne ró¿nice miêdzy powtórzeniami nie przekracza³y 2%. Dla oceny poprawnoci i wiarygodnoci oznaczeñ ca³kowitych zawartoci metali
w glebach zastosowano 3 certyfikowane materia³y referencyjne: WEPAL Soil Reference Material
RTH 912 (Swiss Loess Soil), RSM 2709 (San Joaquin Soil) oraz RSM 2711 (Montana Soil), a tak¿e
materia³y referencyjne wewnêtrzne. Wyniki oznaczeñ uzyskane dla materia³ów referencyjnych
w ¿adnym z przypadków nie ró¿ni³y siê od wartoci certyfikowanej wiêcej ni¿ o 5%.
Do wyodrêbnienia form metali zasorbowanych w glebie specyficznie, a tak¿e okludowanych
w tlenkach manganu oraz w amorficznych i krystalicznych tlenkach ¿elaza zastosowano metodê
sekwencyjnej ekstrakcji wg Zeiena i Brümmera [7], w której formy te wydzielane s¹ jako pojedyncze, operacyjnie zdefiniowane, frakcje. Odczynniki stosowane do ekstrakcji zestawiono w tabeli I.
Koncentracje pierwiastków w ekstraktach oznaczano tymi samymi metodami, co w roztworach po
mineralizacji. Procedurê sekwencyjnej ekstrakcji prowadzono w 2 powtórzeniach, a wyniki uznawano za poprawne, jeli wzglêdne ró¿nice miêdzy powtórzeniami nie przekracza³y 5%. Dla ka¿dej
próbki obliczono odzysk metali, definiowany jako stosunek sumy zawartoci metali w 7 frakcjach,
do zawartoci ca³kowitej oznaczanej bezporednio. Wyniki ekstrakcji sekwencyjnej uznawano za
satysfakcjonuj¹ce, jeli odzysk pierwiastka pozostawa³ w granicach 80-120%. Tak du¿y zakres tolerancji przyjmowany jest czêsto dla sekwencyjnej ekstrakcji, zw³aszcza dla tych procedur,
w których wyodrêbnia siê wiele frakcji. W przypadku próbki 8A odzysk As pozostawa³ poni¿ej 80%
i wyniós³ 73%. Na podstawie uzyskanych wyników sekwencyjnej ekstrakcji obliczono udzia³y proTa b e l a I . Frakcje metali w sekwencyjnej ekstrakcji wg Zeiena i Brümmera (7)
Metal species in sequential extraction acc. to Zeien and Brümmer (7)
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centowe metali sorbowanych przez tlenki manganu (frakcja 3), amorficzne tlenki ¿elaza (frakcja 5)
oraz krystaliczne tlenki ¿elaza (frakcja 6) w ca³kowitych zawartociach metali w glebach. Obliczono
tak¿e wspó³czynniki sorpcji metali przez wymienione 3 grupy tlenków, definiuj¹c je jako stosunek
iloci danego metalu obecnego w danej frakcji do iloci oznaczanego w tej frakcji manganu (f3) lub
¿elaza (f5 i f6).

WYNIKI I DYSKUSJA
Dane dotycz¹ce w³aciwoci gleb oraz ca³kowitych zawartoci metali zestawiono w tabeli II. Gleby stref ochronnych hut miedzi wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie sk³adu granulometrycznego i innych w³aciwoci. Wraz ze wzrostem udzia³u frakcji ilastej ronie w nich
Ta b e l a I I . W³aciwoci gleb i ca³kowite zawartoci metali
Soil properties and total metal concentrations

1U
$
$
$
$
$
$
%
%
%
%
%
%
$
%
$
%





8G]LDá
7\S
IUDNFMLPP
*UXSD JOHE\
S+


)


%U:Z 

/*20 /


3R]LRP\
/


$
)


)


)



/*20 %U:Z 
3R]LRP\ /


%
/


)



)


)


)


)


5HMRQ )


HOH 

QLDND %U:Z 
%U:Z 

%U:Z 

%U. 


&RUJ






















&DáNRZLWH]DZDUWR FLPHWDOLPJNJ
0Q





















)H &X 3E =Q $V
    QR
    QR
    QR
    QR
    QR
    QR
    QR
    QR
    QR
    QR
    QR
    QR
    
    
    
    
    
    
    
    

Symbole zastosowane dla typów (i podtypów) gleb:
BrK  gleba brunatna kwana, BrW  gleba brunatna w³aciwa, BrWw  gleba brunatna w³aciwa
wy³ugowana, L  gleba p³owa, F  mada rzeczna
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Ryc. 1. Specjacja Cu, Pb i Zn w badanych glebach.
Speciation of Cu, Pb, and Zn in soils.
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Ryc. 2. Specjacja As w badanych glebach rejonu ¯eleniaka
Speciation of As in soils from the vicinity of Zelezniak

tak¿e zawartoæ ca³kowita Fe i Mn. Poziomy powierzchniowe (A) tych gleb zawieraj¹ du¿e
iloci Cu i Pb, (w zakresie  odpowiednio: 248-1080 mg/kg Cu oraz 99-383 mg/kg Pb),
pochodz¹cych g³ównie z depozycji py³ów hutniczych. Poziomy podpowierzchniowe (B)
zawieraj¹ natomiast znacznie mniejsze iloci metali, przede wszystkim pochodzenia pedogenicznego. Gleby rejonu ¯eleniaka równie¿ wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie w³aciwoci.
Próbki powierzchniowe (A) pobrane w punktach 7 i 8, zawieraj¹ materia³ pochodzenia
aluwialno-deluwialnego, naniesiony g³ównie przez wody strumienia Olszanka z wy¿ej po³o¿onych partii stoków, dlatego obserwuje siê w tych punktach silne zró¿nicowanie w³aciwoci, w tym sk³adu granulometrycznego, miêdzy poziomami powierzchniowymi i podpowierzchniowymi. We wszystkich próbkach z rejonu ¯eleniaka stwierdzono wysokie zawartoci As, w zakresie 96-12700 mg/kg, ale tak¿e wysokie koncentracje Pb, Zn i Cu. Najsilniej wzbogacone w metale by³y próbki gleb 8A oraz 10 (tabela II).
Wyniki sekwencyjnej ekstrakcji wskazuj¹, ¿e udzia³ form poszczególnych metali sorbowanych przez tlenki Mn i Fe jest silnie zró¿nicowany i waha siê w szerokich granicach, co
ilustruj¹ wykresy (ryc.1, 2) oraz zbiorcze dane zestawione w tabeli III. Tlenki manganu
wi¹¿¹ <1-30 % ca³kowitej zawartoci Cu, 1-26 % Pb, 4-27% Zn oraz <1% As. Amorficzne
tlenki ¿elaza wi¹¿¹ 3-24% Cu, 1-54% Pb, 3-25% Zn oraz 42-90% As, a tlenki krystaliczne:
3-29% Cu, 1-53% Pb, 9-34% Zn oraz 5-46% As. Silne zró¿nicowanie przedstawionych
wyników jest niew¹tpliwie efektem zró¿nicowania ca³kowitych zawartoci metali oraz w³aciwoci gleb, w tym m.in. ich warunków powietrzno-wodnych i obecnoci komponentów
odpowiadaj¹cych za sorpcjê metali ciê¿kich.
Porównanie procentowych udzia³ów poszczególnych form metali ciê¿kich w poziomach
powierzchniowych LGOM-u i ¯eleniaka wskazuje, ¿e w glebach zanieczyszczonych emisjami hutniczymi tlenki manganu maj¹ znacznie wiêkszy udzia³ w sorbowaniu Cu i Pb ni¿
ma to miejsce w glebach dawnego obszaru górniczego rud polimetalicznych. Przyczyny
takiego zró¿nicowania nie s¹ jasne, a ich jednoznaczne okrelenie wymaga³oby wykonania
specyficznych badañ.
Wyniki analiz pozwalaj¹ na sformu³owanie stwierdzenia, ¿e tlenki manganu MnOx maj¹
znacznie mniejszy udzia³ w sorbowaniu Cu, Pb i Zn ni¿ tlenki ¿elaza FeOx, zarówno amorficzne, jak i krystaliczne. Znaczniejszy udzia³ MnOx w sorpcji metali zaznaczy³ siê jedynie
w przypadku Zn dla próbek 8A i 10, silnie wzbogaconych w ten pierwiastek (ryc. 1). Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e udzia³y procentowe metali sorbowanych w poszczególnych frakcjach
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Ta b e l a I I I . Udzia³ frakcji metali zasorbowanych/okludowanych przez tlenki Mn i Fe w ca³kowitej
zawartoci metali (%)
Contributions of metal fractions sorbed / occluded by Mn and Fe oxides, to total metal
concentrations (%)
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Ta b e l a I V. Wspó³czynniki sorpcji metali na tlenkach Mn i Fe, mg/g
Coefficients of metal sorption on Mn and Fe oxides, mg/g
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nie odzwierciedlaj¹ faktycznej zdolnoci sorpcyjnej, a jedynie odpowiadaj¹ aktualnym warunkom panuj¹cym w glebie, okrelonym przez dop³yw metali ciê¿kich oraz zró¿nicowan¹
zawartoæ tlenków Mn i Fe w ró¿nych glebach (tabela II). Dlatego wydaje siê, ¿e bardziej
obiektywn¹ miar¹ zdolnoci sorpcyjnej (zdolnoci okludowania metali) s¹ obliczone wskaniki sorpcji (tabela IV), które informuj¹ o relacjach ilociowych miêdzy metalem sorbowanym (okludowanym) i wi¹¿¹cymi go tlenkami Mn i Fe. Wartoci tych wskaników wykazuj¹ w badanych glebach bardzo du¿e zró¿nicowanie. Uwagê zwracaj¹ szczególnie wysokie wartoci wspó³czynników sorpcji na tlenkach Mn, stwierdzone dla Cu i Pb w poziomach A gleb rejonu hut miedzi oraz dla Pb i Zn w glebach rejonu ¯eleniaka. Maksymalne
wartoci wspó³czynników sorpcji Pb i Zn na tlenkach manganu przekraczaj¹ 1000 mg/1 g
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Mn, tzn. osi¹gaj¹ maksymalne wartoci zdolnoci sorpcyjnej birnezytu podawane przez
niektóre ród³a literaturowe [5, 6]. Obliczone wspó³czynniki sorpcji uk³adaj¹ siê w szeregu: MnOx > FeOx amorficzne > FeOx krystaliczne, co jest zgodne z danymi literaturowymi dotycz¹cymi zdolnoci sorpcyjnych tlenków Fe i Mn [2,4,5].
Wyniki sekwencyjnej ekstrakcji arsenu w glebach rejonu ¯eleniaka pokazuj¹ odmienny
obraz sorpcji tego pierwiastka na uwodnionych tlenkach Fe i Mn. Arsen, tworz¹cy w glebach formy anionowe, wi¹zany jest g³ównie przez tlenki ¿elaza (ryc. 2), co potwierdzaj¹
liczne doniesienia literaturowe. Udzia³ tlenków Mn w wi¹zaniu arsenu jest znikomy. Odzwierciedlaj¹ to wartoci wspó³czynników sorpcji, które  w przypadku sorpcji i okludowania arsenu przez tlenki Mn  s¹ wielokrotnie ni¿sze, ni¿ analogiczne wspó³czynniki dla
metali kationowych (Cu, Pb, Zn), ze redni¹ wynosz¹c¹ 24 mg/g Mn. Jednoczenie wartoci wspó³czynników sorpcji arsenu na tlenkach Fe, zarówno amorficznych jak i krystalicznych, s¹ wielokrotnie wy¿sze ni¿ wartoci odpowiednich wspó³czynników sorpcji Cu, Pb
lub Zn, i wynosz¹ rednio 112 i 21 mg/g Fe.
WNIOSKI
1. Udzia³ tlenków Mn oraz amorficznych i krystalicznych tlenków Fe w wi¹zaniu metali
ciê¿kich w glebach jest silnie zró¿nicowany i uwarunkowany z³o¿onymi czynnikami
2. Udzia³ Cu i Pb wi¹zanych przez tlenki Mn jest w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi znacznie wy¿szy ni¿ w glebach rejonu ¯eleniaka. Zale¿noæ ta wymaga
wyjanienia.
3. Wspó³czynniki sorpcji Cu, Pb i Zn na tlenkach Mn i Fe pozwalaj¹ na utworzenie
szeregu wydajnoci sorpcji: Mn >> Fe am. > Fe kr.
4. Arsen wi¹zany jest w glebie g³ównie przez amorficzne tlenki Fe, a wspó³czynniki
sorpcji As mo¿na uszeregowaæ nastêpuj¹co: Fe am. >> Mn ~ Fe kr.
A. Karczewska
FUNCTION OF IRON AND MANGANESE OXIDES IN THE SORPTION OF HEAVY METALS IN POLLUTED SOILS AS RELATED TO THE SEQUENTIAL EXTRACTION
SUMMARY
Presented are the contributions of fractions bound to iron and manganese oxides in total concentrations of Cu, Pb, Zn, and As in 20 samples of polluted soils collected in two regions: the protection
zones of copper smelters and the vicinity of metal ore mining center Zelezniak in the Kaczawskie
Mts. Sequential extraction was carried out according to the method by Zeien and Brummer, in which
7 fractions were separated; in this number those specifically bound (f2), occluded in manganese
oxides (f3), as well as occluded in amorphous (f5) and crystalline (f6) iron oxides. Speciation results
differed widely among the soils. Metal species bound to manganese oxides made up 1-20% of total
Cu, 1-26% Pb, 4-27% Zn, and <1% As; those bound to amorphous iron oxides composed 3-24% Cu,
1-54% Pb, 3-25% Zn, and 42-90% As; whereas those bound to crystalline iron oxides constituted
3-29% Cu, 1-53% Pb, 9-34% Zn, and 5-46% As.
On the basis of f3, f5 and f6 fractions, sorption coefficients were calculated which determine
the capacities of soil components to bind metals. Those coefficients, figured up for cationic metals
make the following order: MnOx >> FeOx am.> FeOx cr., whereas the sequence of As sorption
coefficients is: FeOx am.>> MnOx ~ FeOx cr.

126

A. Karczewska
PIMIENNICTWO

1. Brümmer G.W., Gerth J., Tiller K.G.: Reaction kinetics of the adsorption and desorption of
nickel, zinc and cadmium by goethite. I. Adsorption and diffusion of metals. J. Soil Sci. 1988,
39, 37-52.
2. Dixon J.B., Weed S.B. (ed.).: Minerals in soil environment. SSSA Book Series, Madison, Wisconsin, 1989, 1244.
3. Karczewska A., Spiak Z., Borggaard O.K., Raben-Lange B.: Chromate sorption and reduction on
humic acids and iron oxides. W: The role of humic substances in the ecosystem and environmental protection, Proceedings of the 8th IHSS, PTHS Wroc³aw, 1997, 753-758.
4. McBride M.B.: Environmental chemistry of soils. Oxford University Press, New York, NY, 1994.
5. McKenzie R.M.: The adsorption of lead and other heavy metals on oxides of manganese and iron.
Aust. J. Soil Res. 1980, 18, 61-73.
6. Schwertmann U., Cornell R.M.: Iron oxides in the laboratory. Preparation and characterization.
VCH Verlag, Weinheim, Germany, 1991.
7. Zeien H., Brümmer G.W.: Ermittlung der Mobilität und Bindungsformen von Schwermetallen in
Böden mittels Sequentieller Extraktionen. Mitt Dtsch Bodenkundl Gesellsch, 1991, 66/I,
439-442.

Analiza sekwencyjna ¿elaza
i manganu
ROCZN.
PZH, 2004, 55, Suplement 127-132
127

JACEK CZEKA£A, ANDRZEJ MOCEK, MONIKA JAKUBUS, WOJCIECH OWCZARZAK

ANALIZA SEKWENCYJNA ¯ELAZA I MANGANU W KOMPOSTACH
Z UDZIA£EM OSADU CIEKOWEGO I ODPADU TYTONIOWEGO
SEQUENTIAL ANALYSIS OF IRON AND MANGANESE IN COMPOST
CONSISTED OF SEWAGE SLUDGE AND TOBACCO WASTE
Katedra Gleboznawstwa
Akademia Rolnicza w Poznaniu
60-623 Poznañ, ul. Mazowiecka 42
Kierownik: prof. dr hab. A. Mocek
Badano zmiany frakcji ¿elaza i manganu w kompostach samego osadu ciekowego oraz z dodatkiem odpadu przemys³u tytoniowego. Udzia³ metali w poszczególnych frakcjach operacyjnych ró¿ni³ siê w zale¿noci od rodzaju kompostu i czasu inkubacji.

WSTÊP
Osady ciekowe, przed zastosowaniem w rolnictwie, poddaje siê czêsto kompostowaniu
z ró¿nymi dodatkami organicznymi [8, 9, 13]. Zachodz¹ce przemiany maj¹ korzystny wp³yw
na przekszta³cenia substancji organicznej i zmniejszenie toksycznoci wielu zwi¹zków organicznych, bêd¹cych sk³adnikami osadów. Mniej wiadomo, natomiast, o zmianach po³¹czeñ metali ciê¿kich zachodz¹cych podczas kompostowania osadu ciekowego. Celem pracy by³o okrelenie zmian we frakcjach ¿elaza i manganu podczas inkubacji samego osadu
oraz z dodatkiem odpadu tytoniowego.
MATERIA£ I METODY
Dowiadczenie inkubacyjne obejmowa³o kombinacje z samym osadem oraz mieszaninê osadu
z odpadem tytoniowym w proporcji 50% + 50% (v/v). Przeprowadzono je w warunkach temperatury
pokojowej w okresie 98 dni, a podstawowe w³aciwoci obu komponentów przedstawiono w tabeli I.
Ca³oæ dobrze wymieszano, umieszczaj¹c w pojemnikach plastikowych o objêtoci 10 dm3. Mieszanie materia³ów powtarzano dodatkowo co dwa tygodnie. Komposty w okresie badawczym utrzymywano w wilgotnoci 50-60%. Analizy wybranych w³aciwoci materia³ów wyjciowych wykonano nastêpuj¹cymi metodami :
l pH-H O  konduktometrycznie,
2
l popió³ surowy  po spaleniu materii organicznej w piecu muflowym w temperaturze 550°C,
l ca³kowit¹ zawartoæ wêgla organicznego metod¹ oksydometryczn¹,
l ca³kowit¹ zawartoæ azotu metod¹ Kjeldahla,
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Ta b e l a I . Wybrane w³aciwoci osadu ciekowego i odpadu tytoniowego
Selected properties of sewage sludge and tobacco waste

:\V]F]HJyOQLHQLH
S++ 2
& &
1 ±1
&1
)H
0Q


RUJ

RUJ

RJ

WRW

-HGQRVWND
±
JNJVP'0
JNJVP'0
±
PJNJVP'0
PJNJVP'0

2VDG FLHNRZ\







2GSDGW\WRQLRZ\







l ¿elazo i mangan metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej, po wczeniejszej mineralizacji
próbek w temp. 550°C i roztworzeniu pozosta³oci w HF, a nastêpnie rozpuszczeniu pozosta³oci
w roztworze 6 mol/dm3 HCl,
l analizê sekwencyjn¹ kompostów pobranych w 1 i 98 dniu dowiadczenia wykonano metod¹
Zeiena i Brümmera [16]. Wyró¿nia ona siedem frakcji:
Fr.I  ³atwo rozpuszczalna, Fr. II  wymienna, Fr. III zwi¹zana z tlenkami manganu (MnOx), Fr.
IV  zwi¹zana z substancja organiczn¹, Fr. V  zwi¹zana z amorficznymi tlenkami ¿elaza (FeOx),
Fr.VI  zwi¹zana z krystalicznymi tlenkami ¿elaza (FeOx), Fr. VII  rezydualna.

WYNIKI
Przemiany po³¹czeñ ¿elaza i manganu w inkubowanych materia³ach by³y zró¿nicowane
i odmienne dla ka¿dego pierwiastka. ¯elazo charakteryzowa³o siê mniejsz¹ dynamik¹ przemian (Ryc. 1) w porównaniu do manganu ( Ryc. 2). Z danych wynika (Ryc. 1), ¿e ju¿ w dniu
za³o¿enia dowiadczenia, ¿elazo wystêpowa³o przede wszystkim we frakcjach po³¹czeñ
trudno rozpuszczalnych (Fr. V do VII), stanowi¹cych w sumie 68,2% ogólnej jego zawartoci (12,053 g/kg s.m.). W przypadku manganu wartoæ ta wynosi³a 43,6% (141,0 mg/kg
s.m.). Uwagê zwraca zró¿nicowane rozmieszczenie obu pierwiastków w poszczególnych
frakcjach. Po³¹czenia ¿elaza z amorficznymi tlenkami ¿elaza (Fr.V) stanowi³y 24,5%, a na
powierzchni silnie skrystalizowanych tlenków ¿elaza (Fr.VI) 10,8% ogólnej iloci pierwiastka. Dla manganu wartoci te wynosi³y odpowiednio 7,7% i 6,8% (Ryc. 2). Druga ró¿nica ujawni³a siê w po³¹czeniach uwa¿anych za ³atwo rozpuszczalne, reprezentowanych
przez frakcje I-III. Udzia³ ¿elaza w ich sumie wynosi³ zaledwie 0,20%, a manganu 15,1%
zawartoci ogólnej.
Nie stwierdzono wiêkszych zmian udzia³u po³¹czeñ ¿elaza w poszczególnych frakcjach
z czasem kompostowania samego osadu, które ujawni³y siê z kolei w manganie. Zmiany te
dotyczy³y g³ównie po³¹czeñ manganu ze zwi¹zkami organicznymi (Fr.IV), których udzia³
zmniejszy³ siê w okresie badañ 39,3% do 19,0% po zakoñczeniu badañ. Podobny trend
wykaza³ mangan zwi¹zany z frakcj¹ amorficznych i skrystalizowanych tlenków ¿elaza
(Fr. V i VI). Stwierdzono natomiast brak wiêkszych ró¿nic udzia³u ¿elaza we frakcji rezydualnej (Ryc. 1), które z kolei wyst¹pi³y w manganie. Udzia³ tych po³¹czeñ (Fr.VII) manganu wzrós³ z 29,1 do 57,5% (Ryc. 2).
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Ryc. 1. Procentowy udzia³ ¿elaza we frakcjach kompostu w procesie kompostowania (1 i 98 dzieñ).
Percentage share of iron in fractions of compost during composting process (1st and 98rd day).
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Ryc. 2. Procentowy udzia³ manganu we frakcjach kompostu w procesie kompostowania (1 i 98 dzieñ).
Percentage share of manganese in fractions of compost during composting process (1st and
98rd day).
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Dodatek odpadu tytoniowego do osadu ju¿ w pierwszym dniu przyczyni³ siê do zwiêkszenia udzia³u ¿elaza ( 44 krotnie) i manganu (czterokrotnie) w po³¹czeniach ³atwo rozpuszczalnych (Fr. I-III). Zmniejszy³ siê natomiast udzia³ ¿elaza w po³¹czeniach z amorficznymi tlenkami tego pierwiastka (Fr.V). W pierwszym dniu wyniós³ on 24,5% w samym
osadzie i 10,7% w mieszaninie osad + odpad tytoniowy oraz 24,7% i 13,5% w dniu zakoñczenia badañ. Z kolei we frakcji rezydualnej (Fr.VII) ujawni³ siê niewielki wzrost udzia³u
¿elaza po dodaniu odpadu tytoniowego tylko w 1 dniu (z 32,9 do 41,2 %). W przypadku
manganu nast¹pi³o znacz¹ce zmniejszenie siê jego udzia³u w omawianej frakcji z 29,1%
w samym osadzie do 15,0% po dodaniu odpadu tytoniowego. W 98 dniu odpowiednio
z 57,5 do 13,1%. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e odpad tytoniowy dodany do osadu spowodowa³ zdecydowanie wiêksze i g³êbsze zró¿nicowanie zmian w po³¹czeniach manganu, które
odby³y siê g³ównie kosztem po³¹czeñ trudno rozpuszczalnych.
DYSKUSJA
Osady ciekowe kompostowane bez dodatków organicznych nie ulegaj¹ wiêkszym przemianom chemicznym, co spowodowane mo¿e byæ brakiem ³atwo dostêpnych dla drobnoustrojów po³¹czeñ wêgla i azotu [1]. Skutkiem tego jest ma³a liczebnoæ drobnoustrojów
i grzybów w osadzie oraz niska aktywnoæ mikrobiologiczna obserwowana przed i po kompostowaniu samego osadu [11]. Dodatek bioodpadów do osadów poprawia relacje miêdzy
wêglem i azotem [2, 9,14], sprzyja wzmo¿onej aktywnoci drobnoustrojów [11,14] oraz
obserwuje siê zmiany ilociowe i jakociowe zwi¹zków próchnicznych i azotu w kompostach [2,3].
W procesie kompostowania osadu ciekowego z materia³ami organicznymi uczestnicz¹
równie¿ metale ciê¿kie wystêpuj¹ce w osadach w ró¿nych po³¹czeniach i zmiennym udziale w poszczególnych frakcjach [7]. To z kolei mo¿e mieæ wp³yw na mobilnoæ danego
pierwiastka po wprowadzeniu do gleby, i jego potencjaln¹ dostêpnoæ dla rolin.[ 6, 12].
Ujawnione w pracy ró¿nice w chemizmie ¿elaza i manganu potwierdzaj¹ wczeniejsze
doniesienia [5] i s¹ one wynikiem miêdzy innymi w³aciwoci obu pierwiastków. ¯elazo
wystêpuje czêsto na trzecim stopniu utlenienia [10], którego po³¹czenia s¹ s³abo rozpuszczalne, tak w glebie, jak i w kompostach [5]. W odniesieniu do badanych materia³ów dotyczy to przede wszystkim form ¿elaza znajduj¹cych siê we frakcji rezydualnej oraz amorficznych i skrystalizowanych formach tlenkowych. Dlatego zaobserwowane zmiany udzia³u ¿elaza po dodaniu odpadu tytoniowego mia³y miejsce przede wszystkim w obrêbie tych
frakcji. Z kolei przemiany manganu by³y odmienne, bowiem z po³¹czeñ trudno rozpuszczalnych oraz z frakcji organicznej pierwiastek ten pod wp³ywem odpadu tytoniowego zosta³ przemieszczony g³ównie do po³¹czeñ ³atwo rozpuszczalnych. Zmiany te determinowane by³y czêciowo odczynem, którego wartoæ dla osadu wynosi³a w pierwszym dniu pH
7,6 a w 98 dniu 6,1, dla kompostu odpowiednio pH 8,0 i 9,0 . Wed³ug Hermsa [5] odczyn
odgrywa istotn¹ rolê w przemianach manganu, co wi¹zane jest miêdzy innymi z wystêpowaniem manganu na trzech stopniach utlenienia [10] i tworzeniem siê jego wielu form.
Du¿e znaczenie w tych przemianach odgrywa równie¿ materia organiczna, szczególnie ³atwo
mineralizuj¹ca siê, oraz produkty jej rozk³adu, z którymi mangan tworzy po³¹czenia kompleksowe, ³atwo rozpuszczalne przy pH 7-8 [5]. Maj¹c na uwadze sk³ad chemiczny odpadu
tytoniowego, jak i uzyskane wyniki mo¿na w pe³ni potwierdziæ przytoczone wy¿ej konklu-
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zje [5] odnonie roli materii organicznej w przemianach manganu. Tym bardziej, ¿e zwi¹zki te przy jednoczenie niewielkim wi¹zaniu manganu przez tlenki ¿elaza w badanym materiale mog³y mieæ wraz z odczynem znacz¹c¹ rolê w transformacji pierwiastka do frakcji
uwa¿anych za ³atwo rozpuszczalne.
WNIOSKI
1. ¯elazo w samym osadzie wystêpowa³o przede wszystkim w po³¹czeniach trudno rozpuszczalnych niezale¿nie od czasu inkubacji, a dodatek odpadu tytoniowego spowodowa³
zmiany udzia³u pierwiastka g³ównie w powy¿szych frakcjach w tym i rezydualnej.
2. Mangan w odró¿nieniu od ¿elaza charakteryzowa³ siê intensywniejszymi przemianami, szczególnie w kompocie z dodatkiem odpadu tytoniowego. Nast¹pi³ du¿y wzrost udzia³u
manganu we frakcjach ³atwo rozpuszczalnych a jego spadek we frakcji rezydualnej.
J . C z e k a ³ a , A . M o c e k , M . J a k u b u s , W. O w c z a r z a k
SEQUENTIAL ANALYSIS OF IRON AND MANGANESE IN COMPOST CONSISTED
OF SEWAGE SLUDGE AND TOBACCO WASTE
SUMMARY
The incubation experiment were conducted with sewage sludge solely and jointly with tabacco
waste. Results show that iron and manganese have undergone different transformations. Iron in the
sewage sludge occurred basically in less soluble chemical forms and the addition of tabacco influenced changes only within these bonds. On the other hand, manganese in the sludge was found mainly
in the residual and bounds organic fraction. The addition of tabacco waste have notably increased the
pool of readily soluble manganese.
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Oznaczono formy ¿elaza i cynku w glebach nawadnianych ciekami komunalnymi na polach irygowanych Wroc³aw  Osobowice metod¹ ekstrakcji sekwencyjnej wed³ug Zeiena i Bruemmera. Stwierdzono, ¿e ¿elazo wystêpuje g³ównie
w krystalicznych formach tlenków i wodorotlenków oraz w po³¹czeniach organicznych. Cynk zwi¹zany jest w tlenkach ¿elaza i po³¹czeniach organicznych, ale
nawet do 47% ca³kowitej zawartoci stanowi¹ formy mobilne w rodowisku glebowym.

WSTÊP
Wieloletnie nawadnianie ciekami komunalnymi wi¹¿e siê z dostarczeniem do gleby
znacznych iloci substancji organicznej oraz makro- i mikrosk³adników, które w pierwszej
kolejnoci intensywnie pobierane s¹ przez roliny uprawiane na polach irygowanych, lecz
w czêci podlegaj¹ stopniowej akumulacji, g³ównie w powierzchniowej warstwie gleb [3].
Badania prowadzone na polach irygacyjnych we Wroc³awiu  Osobowicach, gdzie nawadnianie ciekami trwa ponad 100 lat, wykaza³y wyrane nagromadzenie cynku w warstwie
próchnicznej niektórych gleb [9], wykraczaj¹ce ponad poziom dopuszczalny w glebach
u¿ytkowanych rolniczo [7]. W takiej sytuacji istotne jest pytanie o formy cynku w rodowisku glebowym oraz o wp³yw podstawowych komponentów i w³aciwoci fizykochemicznych gleby na aktywnoæ tego metalu. Z licznych prac dotycz¹cych form cynku w glebach
wynika, ¿e istotn¹ rolê w sorpcji tego pierwiastka odgrywaj¹ tlenki i wodorotlenki ¿elaza
[5]. Relacje miêdzy ¿elazem i cynkiem w glebach nawadnianych ciekami komunalnymi
mog¹ kszta³towaæ siê odmiennie ni¿ w innych glebach, w których koncentracja ¿elaza jest
relatywnie sta³a. W glebach pól irygowanych ciekami zawartoæ ¿elaza wykazuje znacznie
wiêksz¹ dynamikê wynikaj¹c¹ zarówno z wnoszenia ¿elaza ze ciekami, jak te¿ z du¿ej
mobilnoci zredukowanych form ¿elaza w warunkach nadmiernego uwilgotnienia gleby [8].

134

C. Kaba³a, J. Wilk

Celem podjêtych prac by³o okrelenie form wystêpowania cynku w glebach poddanych
d³ugotrwa³emu, intensywnemu nawadnianiu ciekami komunalnymi w nawi¹zaniu do form
¿elaza oraz podstawowych w³aciwoci fizykochemicznych gleb pól irygacyjnych we Wroc³awiu-Osobowicach.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAÑ I METODYKI
Kompleks pól irygacyjnych miasta Wroc³awia, zajmuj¹cy obecnie powierzchniê oko³o
1050 ha, uruchomiony zosta³ w 1881 roku na 415 ha i rozbudowany w latach 1921-1934
o kolejne 635 ha [3]. Do roku 2000 obci¹¿enie ciekami wynosi³o oko³o 5000 mm/rok, lecz
po uruchomieniu centralnej oczyszczalni cieków sukcesywnie spada (oko³o 2000 mm/rok
w roku 2002). Pola irygacyjne po³o¿one s¹ w dolinie rzeki Odry, na obszarze wystêpowania
mad rzecznych, w przewadze lekkich (piaszczystych), ale z lokaln¹ domieszk¹ gleb wytworzonych z glin, lub nawet i³ów. rednia roczna suma opadów atmosferycznych (dla stulecia
1901-2000) wynosi 583 mm [4]. Niemal ca³y obszar pól irygacyjnych jest u¿ytkowany
rolniczo, jako intensywne ³¹ki 2-3 kone [3].
Do analizy wytypowano 5 gleb nawadnianych ciekami, ró¿ni¹cych siê uziarnieniem
i w³aciwociami fizykochemicznymi (numery próbek: 3-7), oraz 2 gleby z obszaru s¹siaduj¹cego z polami irygacyjnymi (numery próbek: 1 i 2)  jako próby kontrolne, to jest
reprezentuj¹ce gleby nie nawadniane ciekami (Tabela I). Próbki z poziomu próchnicznego
(g³êbokoæ 5-15 cm) pobrano w czerwcu 2002 roku. W próbkach oznaczono sk³ad granulometryczny zgodnie z norm¹ PN-R-04033 (metod¹ areometryczno-sitow¹), pH w wodzie
destylowanej i 1 mol.l-1 KCl (potencjometrycznie) oraz zawartoæ wêgla organicznego (metod¹ Tiurina). Specjacjê form ¿elaza i cynku wykonano metod¹ Zeiena i Bruemmera [11]
z wydzieleniem 7 frakcji, których uproszczone zestawienie zamieszczono w Tabeli II. Oznaczenie zawartoci metali w wyci¹gach wykonano technik¹ AAS, z wykorzystaniem referencyjnych materia³ów glebowych o certyfikowanej ca³kowitej zawartoci ¿elaza i cynku. Przy
analizie wyników frakcjonowania metali nale¿y pamiêtaæ o licznych udokumentowanych
ograniczeniach stosowanych metod, a w szczególnoci, ¿e wydzielane frakcje s¹ zdefinioT a b e l a I . Podstawowe w³aciwoci fizykochemiczne badanych gleb
Selected basic properties of soils under investigation
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wane operacyjnie i tylko w przybli¿eniu okrelaj¹ chemiczn¹ naturê form metali [1, 6,
10]. Ponadto, w zastosowanej metodzie u¿yto wody królewskiej do ekstrakcji reziduum
(VII frakcja), co powoduje, ¿e suma frakcji nie daje zawartoci realnie ca³kowitej, lecz
tylko zbli¿on¹ do niej (szczególnie w przypadku ¿elaza).
WYNIKI
Gleby pobrane do analiz ró¿ni¹ siê przede wszystkim sk³adem granulometrycznym, który zmienia siê od piasku (próba 3), poprzez glinê piaszczyst¹ (próby 4, 5 i 6) do gliny
(próba 7). Próby kontrolne wykazywa³y uziarnienie gliny piaszczystej i gliny lekkiej (Tabela II). Zawartoæ wêgla organicznego jest doæ wysoka i bardziej nawi¹zuje do uziarnienia
gleb, ni¿ do faktu nawadniania ciekami. W glebach pól irygowanych waha siê od 0,89%
T a b e l a I I . Schemat sekwencyjnego frakcjonowania metod¹ Zeiena i Bruemmera (1989)
Procedure of the sequential fractionation by Zeien and Bruemmer (1989)
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(gleba piaszczysta) do 3,60% (gleba gliniasta). W glebach po³o¿onymi poza polami irygowanymi zawartoæ wêgla organicznego wynosi 2,08-2,40%. Odczyn gleb nawadnianych
ciekami jest na ogó³ obojêtny lub lekko kwany (w zakresie pH H2O od 5,3 do 7,3), natomiast gleb nie nawadnianych  kwany (pH 4,5-5,2).
Zarówno w glebach kontrolnych, jak i nawadnianych ciekami, ¿elazo wystêpuje g³ównie w formach relatywnie s³abo rozpuszczalnych i mniej aktywnych, tj. we frakcji rezydualnej oraz w amorficznych i krystalicznych formach tlenkowych (Tabela III). Udzia³ frakcji
rezydualnej jest w glebach nawadnianych ciekami wyranie ni¿szy ni¿ w glebach kontrolnych, wy¿szy jest natomiast udzia³ ¿elaza we frakcjach tlenkowych (V i VI). O ile
w glebach kontrolnych we frakcjach tych znajduje siê 50-61% ¿elaza ca³kowitego (tj.
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T a b e l a I I I . Frakcje ¿elaza w glebach nawadnianych ciekami komunalnymi we Wroc³awiuOsobowicach
Iron fractions in soils irrigated with municipal wastewater in Wroc³aw-Osobowice
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* Zawartoæ Fe (mg.kg-1 gleby) w kolejnych frakcjach analizy sekwencyjnej.
** Udzia³ (%) frakcji w ca³kowitej zawartoci Fe.

sumy ¿elaza wyekstrahowanego na wszystkich etapach analizy), to w glebach irygowanych
od 54 do 77%, przy czym wysoki procent ¿elaza tlenkowego (oko³o 77% Fe ca³kowitego)
wystêpowa³ zarówno w glebach piaszczystych (próbka 3), jak i gliniastych (próbki 4 i 5).
W glebach nie nawadnianych ciekami iloci ¿elaza w formach krystalicznych oraz w formach amorficznych s¹ w przybli¿eniu zbli¿one. Natomiast w niektórych glebach nawadnianych ciekami zaobserwowano wyran¹ przewagê ¿elaza w formach krystalicznych ponad formami amorficznymi. W glebie gliniastej (próbka 4) przewaga ta jest ponad czterokrotna, natomiast w glebie piaszczystej (próbka 3)  nawet piêciokrotna. W glebach irygowanych ciekami, szczególnie gliniastych, wiêkszy jest te¿ udzia³ ¿elaza w formie zwi¹zanej z substancj¹ organiczn¹ (4,6-7,9% ¿elaza ca³kowitego w glebach irygowanych wobec
2,5-6,3% w glebach nie nawadnianych). Marginalne znaczenie maj¹ natomiast formy naj³atwiej rozpuszczalne (frakcje I-II), w których wystêpuje od 0,03 do 0,47% ¿elaza.
Próba statystycznego oszacowania opisanych zjawisk powiod³a siê jedynie po³owicznie,
g³ównie z powodu zbyt ma³ej liczby próbek i znacznej zmiennoci porównywanych parametrów (Tabela IV). Prawdziwa zale¿noæ miêdzy uziarnieniem gleby (mierzonym zawartoci¹ i³u koloidalnego) a iloci¹ ¿elaza we frakcjach III, IV i V oraz VII (rezydualnej)
okaza³a siê w badanym zbiorze istotna statystycznie tylko w ostatnim przypadku (r=0,92,
przy p<0,05). Zawartoæ substancji organicznej w glebie ma prawdopodobnie wp³yw na
zawartoæ ¿elaza we frakcjach IV, V oraz VII. Z kolei wp³yw odczynu gleb na zawartoæ
¿elaza wykazano jedynie w przypadku frakcji II (specyficznie sorbowanej). Szczególnie
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T a b e l a I V . Wspó³czynniki korelacji (r) miêdzy zawartoci¹ frakcji ¿elaza a podstawowymi w³aciwociami gleb nawadnianych ciekami komunalnymi. W tabeli podano wszystkie wartoci r>0,50, bez wzglêdu na ich istotnoæ statystyczn¹
Coefficients of correlation (r) between the concentration of iron fractions and basic
properties of soils irrigated with municipal wastewater. All r>0,50, irrespectively of
statistical significance, are given in a table
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* Istotne statystycznie przy p<0,05.

podkreliæ nale¿y brak zale¿noci miêdzy iloci¹ ¿elaza we frakcji VI (tlenki krystaliczne) a uziarnieniem, odczynem i zasobnoci¹ w próchnicê gleb nawadnianych ciekami. Na
podkrelenie zas³uguje te¿ zwi¹zek miêdzy iloci¹ ¿elaza w najbardziej mobilnych frakcjach I i II (r=0,79, nie istotny statystycznie) oraz równoczenie I i VI (R=0,69) oraz II i VI
(r=0,69). Istotny statystycznie wspó³czynnik korelacji miêdzy frakcj¹ VI a ca³kowit¹ zawartoci¹ ¿elaza (r=0,92 przy p<0,05) potwierdza decyduj¹cy wp³yw akumulacji ¿elaza
w tej frakcji na ca³kowit¹ zawartoæ metalu w glebach nawadnianych ciekami.
Cynk w glebach kontrolnych wystêpuje g³ównie we frakcji rezydualnej (68-78% cynku
ca³kowitego), która w glebach irygowanych stanowi jedynie od 16 do 42%, mimo znacznie wy¿szych bezwzglêdnych zawartoci tego pierwiastka (Tabela V). Udzia³ frakcji zwi¹zanych z substancj¹ organiczn¹ (IV) oraz okludowanych na tlenkach ¿elaza (V i VI) jest
w glebach nie irygowanych zbli¿ony (poni¿ej 10% cynku ca³kowitego). Z kolei w glebach nawadnianych ciekami odsetek cynku w formach okludowanych na tlenkach ¿elaza
2-4 krotnie przewy¿sza udzia³ cynku we frakcji skompleksowanej organicznie. Maksymalnie do 38,5% cynku (w próbce 6) wystêpowa³o w formie zwi¹zanej z tlenkami ¿elaza (³¹cznie
we frakcjach V i VI) oraz do 12,4% w formie skompleksowanej organicznie (frakcja IV,
w próbce gleby nr 5). Tylko w glebie nr 6 frakcje okludowane na tlenkach ¿elaza lub organicznie skompleksowane stanowi¹ dominuj¹ce formy cynku. W pozosta³ych próbkach gleb
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T a b e l a V . Frakcje cynku w glebach nawadnianych ciekami komunalnymi we Wroc³awiu-Osobowicach
Zinc fractions in soils irrigated with municipal wastewater in Wroc³aw-Osobowice
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T a b e l a V I . Wspó³czynniki korelacji (r) miêdzy zawartoci¹ frakcji cynku a podstawowymi
w³aciwociami gleb nawadnianych ciekami komunalnymi i formami ¿elaza. W tabeli podano wszystkie wartoci r>0,50, bez wzglêdu na ich istotnoæ statystyczn¹
Coefficients of correlation (r) between the concentration of zinc fractions and basic
properties of soils irrigated with municipal wastewater and iron fractions. All r>0,50,
irrespectively of statistical significance, are given in the table
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irygowanych ciekami znaczny odsetek ca³kowitej zawartoci cynku stanowi¹ formy ³atwo
rozpuszczalne: frakcja I do 23,6%, frakcja II do 22,9% oraz frakcja III do 10,5% cynku
ca³kowitego (Tabela V). Dla porównania udzia³ form ³atwo ekstrahowalnych w glebach
nie nawadnianych ciekami nie przekracza 10,5% (frakcje I+II) lub 18% (³¹cznie frakcje
I+II+III).
Zawartoæ cynku (ca³kowita oraz poszczególnych frakcji z wyj¹tkiem frakcji VI) wykazuje zwi¹zek z zawartoci¹ i³u koloidalnego w glebie (Tabela VI). Korelacja ta zosta³a
statystycznie potwierdzona jedynie dla zawartoci ca³kowitej i frakcji V (r=0,89 oraz 0,95,
odpowiednio). Podobne zale¿noci (opisane zbli¿onymi wartociami wskaników korelacji) stwierdzono pomiêdzy zawartoci¹ cynku a iloci¹ substancji organicznej. Zale¿noæ ta
z ca³¹ pewnoci¹ nie wystêpuje jedynie w przypadku cynku naj³atwiej rozpuszczalnego
(frakcja I) oraz okludowanego na krystalicznych tlenkach ¿elaza (frakcja VI). Ujemne wspó³czynniki korelacji (nie istotne statystycznie) stwierdzono ponadto dla pierwszych czterech
frakcji cynku i odczynu gleby, co zdaje siê potwierdzaæ rolê kwasowoci gleby w uruchamianiu/immobilizacji cynku [5].
Naj³atwiej ekstrahowalne frakcje cynku nie wykazuj¹ w zasadzie zale¿noci od ¿elaza,
zarówno ca³kowitego, jak i wybranych frakcji (skompleksowanych organicznie, okludowanych na tlenkach ¿elaza). wiadczy to o decyduj¹cym wp³ywie intensywnego nawadniania
ciekami i odczynu gleby, a prawdopodobnie równie¿ potencja³u oksydo-redukcyjnego na
wysok¹ koncentracjê ruchliwych form cynku. Zwraca te¿ uwagê brak zwi¹zku miêdzy ca³kowit¹ zawartoci¹ cynku a ca³kowit¹ zawartoci¹ ¿elaza lub zawartoci¹ najwa¿niejszej
VI frakcji ¿elaza (tabela 6). Co prawda wspó³czynniki korelacji pomiêdzy frakcjami V cynku i ¿elaza oraz frakcjami VI cynku i ¿elaza przyjmuj¹ wysokie wartoci (r=0,82 oraz r=0,72,
odpowiednio), lecz wobec ma³ej liczby analizowanych próbek nie s¹ istotne statystycznie
przy p<0,05.
DYSKUSJA
Przytoczone wyniki analizy specjacyjnej wskazuj¹ na istotny wp³yw d³ugotrwa³ego nawadniania ciekami komunalnymi na kszta³towanie siê zawartoci ¿elaza w glebie oraz
w pewnym stopniu ods³aniaj¹ mechanizmy akumulacji tego metalu. Nawadnianie ciekami
nie powoduje drastycznego wzrostu iloci ¿elaza najbardziej aktywnego (wymiennego).
Nie stwierdzono te¿ wzrostu iloci ¿elaza zwi¹zanego w formach krzemianowych. Najwyraniejszy wzrost wystêpuje w obrêbie frakcji IV (¿elazo skompleksowane organicznie)
oraz szczególnie VI (¿elazo w krystalicznych formach tlenkowych). Niestety wobec braku
pewnoci co do selektywnoci ekstrakcji, nie mo¿na jednoznacznie okreliæ chemicznej
postaci ¿elaza ekstrahowanego we frakcji VI. Wprawdzie w analizowanych glebach okresowo istniej¹ warunki dla krystalizacji zwi¹zków ¿elaza [8], ale z badañ eksperymentalnych wynika [1] ¿e na etapie ekstrakcji frakcji tlenkowej mog¹ byæ rozpuszczane nie tylko
w³aciwe tlenki i wodorotlenki krystaliczne, ale te¿ niektóre po³¹czenia organiczne, nie
poddaj¹ce siê ekstrakcji na wczeniejszych etapach. Brak korelacji miêdzy iloci¹ ¿elaza
w formie tlenków i wodorotlenków a uziarnieniem gleby, jej odczynem oraz zasobnoci¹
w substancjê organiczn¹ wskazuje na decyduj¹cy wp³yw d³ugotrwa³oci i intensywnoci
nawadniania ciekami na przyrost ca³kowitej iloci ¿elaza w glebie oraz, prawdopodobnie,
silne zdolnoci sorpcyjne tlenkowych i wodorotlenkowych zwi¹zków ¿elaza, przejmuj¹-
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cych w okrelonych warunkach sorpcyjne funkcje i³u koloidalnego i zwi¹zków próchnicznych.
Inaczej ni¿ w wiêkszoci doniesieñ dotycz¹cych form i ruchliwoci cynku w glebach
nawadnianych ciekami [2, 5], które podaj¹ przewagê form okludowanych na tlenkach ¿elaza
i glinu, w glebach pól irygowanych Wroc³awia dominuj¹ formy najbardziej ruchliwe. Jednoczenie iloci cynku w formach skompleksowanych organicznie oraz okludowanych na
tlenkach i wodorotlenkach s¹ w wartociach bezwzglêdnych znacznie wy¿sze ni¿ w glebach kontrolnych, nie nawadnianych ciekami. Jednak¿e korelacje pomiêdzy zawartoci¹
cynku a iloci¹ ¿elaza (ca³kowit¹ i wybranymi formami) s¹ statystycznie s³absze, ni¿ z niektórymi w³aciwociami gleb, co potwierdza wiêksz¹ rolê koloidalnych krzemianów i substancji próchnicznych ani¿eli tlenków ¿elaza w wi¹zaniu cynku.
WNIOSKI
Analiza specjacyjna ¿elaza i cynku w glebach d³ugotrwale nawadnianych ciekami komunalnymi we Wroc³awiu-Osobowicach pozwala wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wskutek irygacji ciekami wzrasta zawartoæ ¿elaza w glebach, g³ównie poprzez akumulacjê krystalicznych form tlenkowych i wodorotlenkowych oraz ¿elaza skompleksowanego organicznie.
2. Najbardziej mobilne frakcje ¿elaza (³atwo rozpuszczalne, wymienne i specyficznie
sorbowane) stanowi¹ niewielki u³amek ca³kowitej ekstrahowalnej iloci ¿elaza (0,03-0,47%).
3. Wzrost zawartoci cynku w glebie nawadnianej ciekami odbywa siê poprzez akumulacjê ró¿nych form, z przewag¹ frakcji okludowanej na tlenkach ¿elaza. Ca³kowita zawartoæ cynku w glebach irygowanych ciekami bardziej jednak jest zale¿na od zawartoci i³u
koloidalnego i substancji organicznej, ni¿ iloci tlenków i wodorotlenków ¿elaza.
4. Znaczna czêæ cynku wystêpuje w formach mobilnych (do 42% cynku ca³kowitego, tj.
do 126 mg kg-1 gleby), ³atwo dostêpnych dla rolin i potencjalnie toksycznych.
C. Kaba³a, J. Wi l k
SEQUENTIAL EXTRACTION OF IRON AND ZINC IN SOILS IRRIGATED
WITH MUNICIPAL WASTEWATER
SUMMARY
Zinc and iron forms were inwestigated by the sequential extraction procedure of Zeien and Bruemmer as well as some basic chemical properties of soils under long-term irrigation with municipal
wastewater in Wroc³aw-Osobowice. Five soils irrigated with wastewater (sandy, sandy-loamy and
loamy textures) and two control soils on the non-irrigated area were selected for comparison. Iron
occurred mainly in the weakly soluble forms both in control soils and in soils irrigated with wastewater. The percentage of a residual fraction was lower in irrigated soils comparing to control soils,
higher was however the percentage of iron occluded in the crystalline oxides (up to 77% of total Fe).
Similarly increased the percentage of organically complexed iron. The most labile forms have only
marginal importance (0,03-0,47% of total Fe). The percentage of zinc in a residual fraction was
significantly lower in the soils irrigated with wastewater (15-40% of total Zn) comparing to control
soils (up to 70% of total Zn). The percentage of zinc occluded in iron oxides 2-4 fold exceeded
a content of organically complexed zinc in the irrigated soils. In spite of significant zinc binding the
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percentage of mobile forms is very high (up to 47% of the total Zn) in some soils continuously
irrigated with wastewater.
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JACEK CZEKA£A

WP£YW WYBRANYCH CZYNNIKÓW W WIELOLETNIEJ UPRAWIE
ROLIN NA ZAWARTOÆ ROZPUSZCZALNYCH FORM MANGANU
I ¯ELAZA W POZIOMIE PRÓCHNICZNYM GLEBY P£OWEJ
INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE CONTENT OF SOLUBLE
MANGANESE AND IRON AT THE HUMIC LAYER OF A LESSIVE SOIL
IN A LONG-TERM PLANT CULTIVATION
Katedra Gleboznawstwa
Akademia Rolnicza w Poznaniu
60-623 Poznañ, ul. Mazowiecka 42
Kierownik: prof. dr hab. A. Mocek
W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badañ dotycz¹cych zmian ilociowych rozpuszczalnego manganu i ¿elaza w glebie w zale¿noæ od udzia³u
zbó¿ w p³odozmianie, deszczowania i nawo¿enia azotem. Wykazano, ¿e sporód
badanych czynników istotny wp³yw na zawartoæ obu pierwiastków mia³y tylko
p³odozmiany oraz wspó³dzia³anie czynnika wodnego z azotem.

WSTÊP
Zawartoæ ¿elaza ogólnego w glebach Polski wynosi rednio od 8,0 do 18,0 g/kg, a manganu ogólnego od 0,1 do 13,0 g/kg [12]. Jednak¿e z iloci ogólnych pierwiastków tylko
niewielka czêæ jest dostêpna bezporednio dla rolin [7, 15].Wynika to miêdzy innymi
z oddzia³ywania wielu czynników na aktualne stê¿enie pierwiastków w roztworze glebowym [1], jak i tworzenia ró¿nych ich form o zmiennej rozpuszczalnoci [10]. Sporód czynników maj¹cych wp³yw na przemiany obu pierwiastków w glebie dobrze poznany jest wp³yw
odczynu i sk³adu granulometrycznego, mniej oddzia³ywanie rolin i deszczowania. Dlatego celem pracy by³o okrelenie wp³ywu wieloletniej, zró¿nicowanej uprawy rolin, czynnika wodnego i nawo¿enia azotem na zawartoæ ¿elaza i manganu rozpuszczalnych w roztworze 1 mol/dm3 HCl.
MATERIA£ I METODY
Dowiadczenie polowe zlokalizowane w Z³otnikach k/Poznania (szer.geogr. 52° 29, d³. geogr.
16°50) nale¿y do Katedry Uprawy Roli i Rolin AR w Poznaniu. Za³o¿one zosta³o 1972 r. na glebie
p³owej (Albic Luvisols) wytworzonej z piasków gliniastych i glin zwa³owych. Gleba w poziomie
próchnicznym charakteryzuje siê 13-14% zawartoci¹ czêci sp³awialnych, zawartoci¹ wêgla organicznego w granicach od 4,40 do 8,13 g/kg i odczynem od pH od 4,0 do 6,8 w zale¿noci od lokali-
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zacji poletek replikacyjnych. Dowiadczenie trójczynnikowe w uk³adzie split-plot by³o w czterech
powtórzeniach dla ka¿dej kombinacji. Czynnikiem pierwszego rzêdu by³y p³odozmiany o zró¿nicowanym udziale zbó¿ (0, 25, 50, 75 i 100%), drugiego rzêdu czynnik wodny (obiekty deszczowane
i nie deszczowane). Deszczowanie stosowano w warunkach spadku wilgotnoci w warstwie ornej
(0-30 cm) gleby poni¿ej 70% pojemnoci polowej wodnej. W zale¿noci od roku i roliny, dawki
wody kszta³towa³y siê w granicach od 40 do 160 mm rocznie. Czynnikiem trzeciego rzêdu by³ azot
mineralny (cztery poziomy), którego rednie dawki (kg N/ha) niezale¿nie od rolin w czteroletnich
zmianowaniach wynosi³y dla poszczególnych p³odozmianów : A  0,0; 70,0; 140,0; 210,0; B  0,0;
62,5; 125,0; 187,5; C  0,0; 52,5; 105,0; 157,5; D  0,0; 57,5; 115,0; 167,5; E  0,0; 50,0; 100,0;
150,0. Bli¿sz¹ charakterystykê dowiadczenia przedstawiono w pracy Czeka³y i in.[5].
Po 26 latach dowiadczenia pobrano próbki glebowe z warstwy ornej (0-30 cm) ka¿dej roliny
koñcz¹cej dany p³odozmian lask¹ Egnera w iloci 15 pojedyñczych pobrañ. Po wymieszaniu materia³u glebowego do analiz wykonano próbkê redni¹ z ka¿dego poletka. Glebê po wysuszeniu
i roztarciu przesiano przez sito o rednicy oczek 2 mm. Odczyn gleby oznaczono w roztworze 1 mol/
dm3 KCl potencjometrycznie a ¿elazo i mangan rozpuszczalny w roztworze 1 mol/dm3 HCl [8] metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

WYNIKI
Dzia³anie czynników dowiadczenia na zawartoæ rozpuszczalnego ¿elaza i manganu
w glebie by³o zró¿nicowane a sporód czynników dowiadczenia istotny wp³yw dla obu
pierwiastków mia³y tylko p³odozmiany. Wykazano równie¿ wspó³dzia³anie czynnika wodnego z azotem. W przypadku ¿elaza istotnoæ dzia³ania p³odozmianów by³a na poziomie
p= 0,05 przy wartoci F= 3,08 a dla wspó³dzia³ania wymienionych wy¿ej czynników F=
2,99. Z kolei dla manganu istotnoæ ujawni³a siê na poziomie p= 0,01 i wartociach odpowiednio F= 9,05 i 4,99.
Zawartoæ ¿elaza rozpuszczalnego w poziomie próchnicznym kszta³towana wp³ywem
p³odozmianów niezale¿nie od pozosta³ych czynników wynosi³a od 872,6 mg/kg gleby
w glebie z 50% udzia³em zbó¿ do 1003,0 mg/kg w p³odozmianie zbo¿owym (Tabela I).
Z kolei dla manganu przy tej samej tendencji miêdzy obiektami iloci te wynosi³y odpowiednio 145,1 i 190,0 mg/kg gleby (Tabela I). Analizuj¹c z kolei kombinacje z udzia³em
Ta b e l a I . Zawartoæ rozpuszczalnego manganu i ¿elaza w poziomie próchnicznym gleby w zale¿noci od udzia³u zbó¿ w p³odozmianach (mg/kg)
Content of soluble Mn and Fe in soil humic relation on share of cereals in crop rotation
(mg/kg)
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Ta b e l a I I . Wspó³dzia³anie czynnika wodnego i nawo¿enia azotem na iloci ¿elaza i manganu
ekstrahowanych 1 mol/dm3 HCl w poziomie próchnicznym gleby
Interaction of water factor and nitrogen fertilization on the contents of iron and manganese extracted with 1 mol/dm3 at the soil humic layer
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zbó¿ nie stwierdzono wyranej tendencji do wzrostu lub zmniejszania iloci ekstrahowanych form obu pierwiastków. Wykazano natomiast, ¿e w warunkach braku zbó¿ w p³odozmianie (A) nast¹pi³o zmniejszenie zawartoci ¿elaza o 11,6% i manganu o 14,8% w porównaniu do iloci stwierdzonej w p³odozmianie zbo¿owym (E).Tendencja ta by³a podobna
do tej, jaka mia³a miejsce w p³odozmianach z 50 i 75% udzia³em zbó¿.
Jak zaznaczono wczeniej wp³yw czynnika wodnego i azotu ujawni³ siê tylko w ich wspó³dzia³aniu, jednak w wiêkszym stopniu dla manganu ni¿ ¿elaza (Tabela II). Deszczowanie
zwiêkszy³o zawartoæ rozpuszczalnoæ form obu pierwiastków ale tylko w glebie kombinacji z udzia³em zbó¿, natomiast w p³odozmianie z udzia³em rolin pastewnym (A) nast¹pi³
spadek zawartoci ¿elaza o 5,0% i manganu o 4,8% w porównaniu do obiektów nie deszczowanych. Poza tym zastosowane dawki azotu w wieloleciu nie mia³y istotnego wp³ywu
na jednoznaczny kierunek zmian ilociowych manganu i ¿elaza na obiektach z i bez deszczowania.
DYSKUSJA
Przemiany ¿elaza i manganu w glebach nale¿¹ do z³o¿onych, co wynika miêdzy innymi
z ich zmiennej wartociowoci oraz roli odczynu i potencja³u redox w przemianach obu
pierwiastków [15, 19]. Skutkiem tego jest miêdzy innymi wystêpowanie manganu i ¿elaza
w ró¿nych formach [14]. Przemiany te maj¹ charakter dynamiczny, o czym wiadcz¹ porednio zmiany ilociowe pierwiastków w roztworze glebowym w okresie wegetacji rolin
[16]. Tempo i kierunek tych zmian zale¿y równie¿ od uprawianych rolin. Dzia³anie to
mo¿e byæ bezporednie, zwi¹zane z gromadzeniem sk³adników przez roliny i ich pobraniem z plonem [6, 13] oraz porednie przez zmianê w sk³adzie kationowym kompleksu
sorpcyjnego, a wiêc i odczynu gleby. Potwierdzaj¹ to wczeniejsze badania Czeka³y [2],
który wykaza³, ¿e w warunkach wieloletniej uprawy rolin w p³odozmianach bez udzia³u
zbó¿ nast¹pi³ istotny, 32,5% spadek iloci kationów zasadowych w kompleksie sorpcyjnym
gleby. Skutkiem tego by³o obni¿enie siê odczynu gleby w poziomie próchnicznym do pH
5,05 w porównaniu do odczynu p³odozmianu zbo¿owego (pH 6,42). Taki przebieg procesów musia³ mieæ wp³yw na ró¿nicowanie siê form manganu i ¿elaza w glebie, które ujawni-
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³y by siê prawdopodobnie w wiêkszym stopniu przy zastosowaniu roztworów specyficznych o ³agodniejszym dzia³aniu [3]. Pomin¹æ nie mo¿na równie¿ dzia³ania klimatu, szczególnie opadów, które zwiêkszaj¹c uwilgotnienie gleby wp³ywaæ mog¹ na wiêksz¹ dostêpnoæ sk³adników dla rolin, a wiêc i pobranie z plonem [19]. Tym bardziej, ¿e zdaniem
niektórych badaczy [17] wilgotnoæ, odczyn i niski potencja³ redox zmniejszaj¹ miêdzy
innymi stopieñ utlenienia pierwiastków. Jednak¿e wyniki badañ pochodz¹ce z tak d³ugiego
przedzia³u czasowego nie potwierdzi³y istotnego dzia³ania tego czynnika w odniesieniu do
manganu i ¿elaza.
Nie stwierdzono równie¿ istotnego wp³ywu nawo¿enia azotowego na iloci rozpuszczalnego manganu i ¿elaza. Z kolei Malhi i in [16] wykazali wzrost rozpuszczalnoci obu pierwiastków pod wp³ywem nawo¿enia mineralnego bêd¹cego konsekwencj¹ zmian odczynu
gleby. Jak zaznaczono wczeniej w pracy takiego zwi¹zku nie wykazano.
Uzyskane wyniki dowiod³y i potwierdzi³y z³o¿onoæ przemian, jakim mangan i ¿elazo
podlegaj¹ w glebie. Wyjanieniem tego zjawiska mo¿e byæ miêdzy innymi wystêpowanie
obu pierwiastków, a szczególnie ¿elaza g³ównie w po³¹czeniach trudno rozpuszczalnych,
co w swoich badaniach wykazali inni autorzy [10]. Jakubus [9] z kolei stwierdzi³a du¿e
podobieñstwo w rozmieszczeniu ¿elaza i manganu we frakcjach gleby, przy wiêkszym jednak udziale ¿elaza ni¿ manganu we frakcji nierozpuszczalnej. Nie zmienia to faktu stosunkowo s³abego dzia³ania badanych czynników, g³ównie deszczowania i nawo¿enia azotem
na ilociowe ró¿nice miêdzy badanymi obiektami w zawartoci rozpuszczalnego w roztworze 1 mol/dm3 HCl manganu ¿elaza i bior¹c pod uwagê iloci obu sk³adników w glebie
wykazano, ¿e badane czynniki nie spowodowa³y zmiany klasy zasobnoci gleb w ¿elazo
i mangan. Bez wzglêdu na czynnik dowiadczenia by³a to zasobnoæ rednia.
WNIOSKI
1. Zawartoci rozpuszczalnego ¿elaza i manganu w poziomie próchnicznym gleby by³y
istotnie determinowane tylko czynnikiem p³odozmianowym, a we wspó³dzia³aniu czynnika
wodnego z nawo¿eniem azotem.
2. Najwiêksz¹ iloæ ¿elaza i manganu rozpuszczalnego stwierdzono w poziomie próchnicznym gleby p³odozmianu zbo¿owego a ujawnione ró¿nice by³y istotne w stosunku do
pozosta³ych obiektów z wyj¹tkiem p³odozmianu z 25% udzia³u zbó¿, bez wyranej tendencji zmian pod wp³ywem nawo¿enia azotem.
3. W obiektach deszczowanych iloci ¿elaza i manganu rozpuszczalnego by³y wy¿sze od
4,7 do 5,9% w porównaniu do iloci obiektów nie deszczowanych.
J. Czeka³a
INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE CONTENT OF SOLUBLE
MANGANESE AND IRON AT THE HUMIC LAYER OF A LESSIVE SOIL IN
A LONG-TERM PLANT CULTIVATION
SUMMARY
Field trials were carried out on a lessive soil since 1972 in order to evaluate the influence of crop
rotation with different share of cereals, sprinkling irrigation and nitrogen fertilization on the content
of soluble forms of iron (Fe) and manganese (Mn) at the humic soil layer. It was found that only crop
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rotations have most significantly influence on the Fe and Mn contents, whereas sprinkling irrigation
jointly with nitrogen fertilization, the less. Higher amounts of soluble Fe and Mn were recorded in
the soil under cereal rotation. The interaction of the water factor and nitrogen contributed to a significant increase of the amount of both elements in the variant without sprinkling and nitrogen fertilization. No significant relationships between the amounts of soluble Fe and Mn versus pH were
obtained despite changes in soil reaction for the particular experimental objects.
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Przedstawiono rozk³ad przestrzenny i stopieñ zmiennoci zawartoci Fe i Mn
w ig³ach i korze sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz plechach epifitycznego porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl. na obszarze trzech polskich parków
narodowych o zró¿nicowanym wp³ywie zanieczyszczeñ: Magurskiego, wiêtokrzyskiego i Wigierskiego.

WSTÊP
Organizmy biowskanikowe wykorzystuje siê w badaniach stanu rodowiska przyrodniczego. W przeciwieñstwie do bezporednich pomiarów emisji, metody bioindykacji pozwalaj¹ na okrelenie potencjalnego wp³ywu substancji zanieczyszczaj¹cych na organizmy
¿ywe. Wród biowskaników, które posiadaj¹ najwiêksze zastosowanie w badaniach nad
wp³ywem róde³ zanieczyszczeñ na rodowisko przyrodnicze znajduj¹ siê ró¿ne gatunki
porostów [1-3], mchów [9] i drzew iglastych [4, 6-8].
W latach 2002-2003 na zlecenie i przy finansowaniu prac przez Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzono badania chemizmu plech porostu
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., ich pod³o¿a  kory sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.),
oraz jednorocznych i dwuletnich igie³ sosny na obszarze trzech parków narodowych  Magurskiego, wiêtokrzyskiego i Wigierskiego. Celem badañ by³o porównanie w³aciwoci
bioindykacjnych sosny zwyczajnej (igie³ i kory) oraz porostu Hypogymnia physodes. Ze
wzglêdu na zró¿nicowany stopieñ zanieczyszczenia rodowiska przyrodniczego trzech badanych parków, podjêto tak¿e próbê oceny wp³ywu antropogenicznych róde³ zanieczyszczeñ na stopieñ akumulacji metali przez badane biowskaniki.
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MATERIA£ I METODY
Magurskim Parku Narodowym wytypowano do badañ 16 stanowisk badawczych. Ze wzglêdu na
niewielki udzia³ sosny w drzewostanach wiêtokrzyskiego Parku Narodowego, badania prowadzono tylko w 8 stanowiskach badawczych, natomiast w Wigierskim Parku Narodowym odpowiednio
w 15 stanowiskach. Plechy porostu oraz korê sosny pobrano w 6 stanowiskach na terenie Magurskiego, 2 stanowiskach ze wiêtokrzyskiego oraz 14 stanowiskach z Wigierskiego Parku Narodowego. Lokalizacjê stanowisk badawczych przedstawiono na rycinie 1. Do badañ pobrano 78 próbek
jednorocznych i dwuletnich igie³ sosny P. sylvestris, 22 próbki kory sosny i 22 próbki plech epifitycznego porostu H. physodes. Plechy porostu oddzielono od kory w dniu pobrania próbek.

Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk badawczych w Magurskim, wiêtokrzyskim i Wigierskim Parku Narodowym.
Location of investigation sites in Magurski, wiêtokrzyski and Wigierski National Parks.
Wysuszone próbki przewieziono do Centralnego Laboratorium Chemicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, gdzie zosta³y poddane analizom chemicznym. Przygotowanie
próbek rolin do analiz chemicznych oraz szczegó³owa metodyka badañ zosta³a przedstawiona przez
Migaszewskiego i in. [6].

WYNIKI
Zawartoci Fe i Mn w badanych biowskanikach z Magurskiego, wiêtokrzyskiego
i Wigierskiego Parku Narodowego przedstawiono w tabeli I.
W 16 próbkach jednorocznych igie³ sosny z Magurskiego Parku Narodowego stwierdzono zawartoci Fe w zakresie 54-112 mg/kg, ze redni¹ arytmetyczn¹ 78 mg/kg, natomiast
w ig³ach dwuletnich z tego samego obszaru odpowiednio 67-142 mg/kg (95 mg/kg).
W porównaniu z tymi wynikami, jednoroczne ig³y sosny ze wiêtokrzyskiego Parku Narodowego wykazywa³y nieco ni¿sze zakresy i rednie zawartoci Fe: 42-107 mg/kg (64 mg/kg),
a dwuletnie: 55-88 mg/kg (68 mg/kg). Najni¿sze zakresy i rednie koncentracje Fe stwierdzono na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego, gdzie jednoroczne ig³y zawiera³y ¿elazo
w iloci 45-72 mg/kg (52 mg/kg), a dwuletnie 43-91 mg/kg (58 mg/kg).
Plechy porostu H. physodes wykazywa³y we wszystkich trzech parkach narodowych znaczne wzbogacenie w Fe w porównaniu z innymi biowskanikami. Zakresy i rednie zawartoci Fe w badanych parkach narodowych wynosi³y: 550-1039 mg/kg (689 mg/kg) w Magur-
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Ta b e l a I . Koncentracje Fe i Mn w badanych biowskanikach rolinnych
Concentrations of Fe and Mn in the plant bioindicators
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skim, 544-550 mg/kg (547 mg/kg) w wiêtokrzyskim oraz 252-818 mg/kg (369 mg/kg)
w Wigierskim.
Podobnie jak inne badane biowskaniki, kora sosny zawiera³a najwiêcej Fe na obszarze
Magurskiego Parku Narodowego (45-171 mg/kg, rednio 108 mg/kg), nieco mniej Fe
w wiêtokrzyskim Parku Narodowym (59-113 mg/kg, rednio 86 mg/kg), natomiast najmniej Fe w Wigierskim Parku Narodowym (27-68 mg/kg, 42 mg/kg).
Najwy¿sze koncentracje Mn w ig³ach sosny stwierdzono w wiêtokrzyskim Parku Narodowym, gdzie waha³y siê one od 584 do 1152 mg/kg (ze redni¹ 847 mg/kg) w jednorocznych oraz od 842 do 1745 mg/kg (1287 mg/kg) w dwuletnich ig³ach. Ni¿szymi zawartociami Mn charakteryzowa³y siê ig³y z Magurskiego Parku Narodowego  97-1309 i 567 mg/kg
(jednoroczne) oraz 3421990 i 852 mg/kg (dwuletnie). Najni¿sze zawartoci Mn wystêpowa³y w ig³ach sosny z Wigierskiego Parku Narodowego  90-769 i 505 mg/kg (w jednorocznych) oraz 99-1028 i 682 mg/kg (w dwuletnich).
W plechach porostu H. physodes Mn nie podlega tak silnej akumulacji jak w ig³ach
sosny. Zakresy zawartoci tego pierwiastka wynosi³y: 33-143 mg/kg (rednio 79 mg/kg)
w plechach z Magurskiego Parku Narodowego, 64-67 mg/kg (65 mg/kg) w plechach ze
wiêtokrzyskiego Parku Narodowego oraz 30-160 mg/kg (98 mg/kg) w plechach z Wigierskiego Parku Narodowego.
Najni¿sz¹ akumulacjê Mn wykazywa³a kora sosny: w Magurskim Parku Narodowym 
9-35 mg/kg (rednio 20 mg/kg), w wiêtokrzyskim Parku Narodowym  31-56 mg/kg
(43 mg/kg) oraz w Wigierskim Parku Narodowym  18-48 mg/kg (33 mg/kg).
DYSKUSJA
Zakresy i rednie zawartoci Fe w ig³ach i korze sosny P. sylvestris oraz w plechach
H. physodes z poszczególnych parków pokrywaj¹ siê odpowiednio z zawartociami tego
pierwiastka w glebach  najwy¿sze wartoci notuje siê w Magurskim Parku Narodowym,
natomiast najni¿sze w Wigierskim Parku Narodowym. Najwiêkszy wp³yw zanieczyszczeñ
na zawartoæ Fe w biowskanikach rolinnych zaobserwowano w Magurskim i wiêtokrzyskim Parku Narodowym. W pierwszym z wymienionych parków zaznacza siê wp³yw zanieczyszczeñ transgranicznych pochodz¹cych z zak³adów metalurgicznych zlokalizowanych
we wschodniej S³owacji. W przypadku Mn nie obserwuje siê wyranego zwi¹zku miêdzy
zawartoci¹ tego pierwiastka w biowskanikach i glebach (lub odpowiednio w pod³o¿u
skalnym) badanych parków.
We wszystkich próbkach igie³ sosny zaobserwowano wzrost zawartoci Mn, a tylko
w 85% próbek odpowiednio Fe w starszych ig³ach w porównaniu z m³odszymi. Podobn¹
zale¿noæ podaj¹ równie¿ Lamppu i Huttunen [5]. Nale¿y podkreliæ, ¿e najmniejsze zró¿nicowanie koncentracji Fe miêdzy ig³ami jednorocznymi i dwuletnimi obserwuje siê w Wigierskim Parku Narodowym. Stosunek zawartoci Fe/Mn by³ najni¿szy w dwuletnich ig³ach
sosny (rednia wa¿ona 0,12); zbli¿on¹ redni¹ wykazywa³y tak¿e ig³y jednoroczne (0,15).
Wartoci te odpowiadaj¹ obliczonym na podstawie badañ prowadzonych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego [4] oraz danych przedstawionych przez Rautio i in. [8] z Rosji
i Finlandii. W porównaniu z ig³ami sosny, znacznie wy¿szy stosunek Fe/Mn wykazywa³a
kora sosny (rednio 2,73), a najwy¿szy plechy porostu (rednio 6,50).
Przyjmuje siê, ¿e poziom t³a geochemicznego dla Fe w plechach porostu H. physodes
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wynosi 4801710 mg/kg a Mn 22149 mg/kg [1]. Koncentracje, które uznaje siê za charakterystyczne dla porostów z obszarów zanieczyszczonych wynosz¹ >2000 mg/kg dla Fe
i 1830 mg/kg dla Mn [1]. Zawartoci obu metali w badanych plechach mieci³y siê w przedziale charakterystycznym dla poziomu t³a geochemicznego, z wyj¹tkiem 4 próbek z Wigierskiego Parku Narodowego (!). Trudno jednoznacznie wyt³umaczyæ podwy¿szone zawartoci Mn w obszarze najmniej zanieczyszczonym, zw³aszcza, ¿e nie s¹ one powi¹zane
z koncentracjami tego metalu w innych biowskanikach oraz w glebach. Mn jest uwa¿any
za pierwiastek, który mo¿e siê przyczyniaæ do deficytu Fe u porostu H. physodes. Do negatywnych objawów, jakie mog¹ wyst¹piæ pod wp³ywem nadmiernych koncentracji Mn nale¿y spadek zawartoci chlorofilu oraz ATP [2]. Pierwiastek ten mo¿e wystêpowaæ w postaci
zewn¹trzkomórkowych inkrustacji w sorediach H. physodes lub granulek polifosforanowych wewn¹trz komórek [2].
WNIOSKI
1. Badane biowskaniki rolinne charakteryzuj¹ siê zró¿nicowan¹ zawartoci¹ Fe i Mn.
Najwy¿sz¹ zdolnoæ akumulacji Fe w wiêkszoci biowskaników wykazuj¹ plechy porostu
H. physodes, natomiast Mn  ig³y sosny P. sylvestris.
2. Najwy¿sze koncentracje Fe w biowskanikach rolinnych obserwuje siê w Magurskim, ni¿sze w wiêtokrzyskim, natomiast najni¿sze w Wigierskim Parku Narodowym.
W przypadku Magurskiego i wiêtokrzyskiego Parku Narodowego podwy¿szone zawartoci Fe wi¹¿¹ siê ze sk³adem litologicznym pod³o¿a skalnego oraz czêciowo ze zró¿nicowanym wp³ywem antropogenicznych róde³ zanieczyszczeñ; w pierwszym z wymienionych 
zanieczyszczeñ transgranicznych z obszaru S³owacji.
3. Ig³y sosny w wiêtokrzyskim Parku Narodowym zawieraj¹ wiêcej Mn ni¿ ig³y sosny
w pozosta³ych parkach.
4. Plechy porostu H. physodes z Wigierskiego Parku Narodowego ujawniaj¹ podwy¿szon¹ koncentracjê Mn w porównaniu z pozosta³ymi obszarami, co nie pozostaje bez wp³ywu na najni¿szy w tym parku stosunek zawartoci Fe do Mn.
5. Stosunek zawartoci Fe do Mn wykazuje nie tylko zró¿nicowanie geograficzne, lecz
równie¿ miêdzy poszczególnymi gatunkami (lub organami) badanych biowskaników 
najni¿sze rednie (0,15 i 0,12) ujawniaj¹ ig³y sosny, wy¿sze (2,73) kora sosny, a najwy¿sze
(6,50) plechy porostu.
A . G a ³ u s z k a , Z . M . M i g a s z e w s k i , P. P a s ³ a w s k i
IRON AND MANGANESE IN SELECTED PLANT BIOINDICATORS FROM MAGURSKI,
WIÊTOKRZYSKI AND WIGIERSKI NATIONAL PARKS
SUMMARY
In 2002, 78 samples of Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles, 22 samples of pine bark and 22
samples of epiphytic lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl. were collected in three Polish National
Parks, i.e. Magurski, wiêtokrzyski and Wigierski. Fe and Mn were determined using an ICP-AES
method. The samples were digested with diluted HNO3 (1:1). The concentrations of Fe and Mn in
Scots pine needles have increased with their age. The highest mean concentrations of Fe were found
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in the pine needles of Magurski National Park, the lower ones in wiêtokrzyski National Park, and
the lowest in Wigierski National Park. The pine needles of wiêtokrzyski National Park accumulated
almost twice as much Mn compared to those of the remaining parks. The pine bark reveals the lowest
concentration of Mn. The highest content of this element is recorded in the pine bark of wiêtokrzyski, whereas the lowest in that of Magurski National Park. Compared to their host pine bark, the
lichen thalli display distinctly raised levels of Fe and Mn.
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MANGAN I ¯ELAZO W IG£ACH WIERKA POSPOLITEGO
PICEA ABIES (L.) KARST
MANGANESE AND IRON CONCENTRATION IN THE NEEDLES
OF NORWAY SPRUCE PICEA ABIES (L.) KARST
Stacja Ekologiczna, Instytut Biologii Rolin
Uniwersytet Wroc³awski,
ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wroc³aw
Kierownik: prof. dr hab. E. Byliñska
Wykazano, ¿e zawartoæ ¿elaza i manganu w ig³ach wierka by³a zró¿nicowana zarówno pod wp³ywem w³aciwoci glebowych jak i oddzia³ywania py³owych
zanieczyszczeñ powietrza.

WSTÊP
Wród g³ównych gatunków lasotwórczych w Polsce, wierk pospolity (Picea abies L.)
jest jednym z wra¿liwszych na niedogodne warunki rodowiska, a zw³aszcza na ska¿enia
chemiczne. wiadcz¹ o tym liczne przyk³ady zamierania wierków w Karkonoszach w 80.
latach jak i ogólnie z³a kondycja lub czêste zamieranie w rodowiskach miejskim i przemys³owym [3, 1, 15]. Siedliskowe wymagania wierka s¹ znaczne w stosunku do wilgotnoci
gleb i powietrza, natomiast ni¿sze lub rednie w stosunku do zasobnoci gleb w mineralne
sk³adniki pokarmowe, zw³aszcza wapñ, i jedynie wiêksze w stosunku do azotu. Zakres tolerancji wierka wobec odczynu gleb mieci siê w doæ szerokich granicach pH 3,4-6,7, ale
optymalne s¹ gleby lekko kwane o pH 5,3-6,0 [2]. Zakres ten odpowiada maksymalnej
dostêpnoci dla rolin wiêkszoci metali ciê¿kich, w tym ¿elaza i manganu w glebie. D³ugowiecznoæ igie³ sprawia, ¿e mog¹ one kumulowaæ du¿e iloci zanieczyszczeñ, zw³aszcza
gdy woskowy nalot igie³ zostaje zdegradowany zwi¹zkami siarki, azotu lub fluoru w ska¿onym powietrzu atmosferycznym.
W specyficznych warunkach siedliskowych wierk wyró¿nia siê szczególnie wysok¹
zdolnoci¹ akumulacji manganu w ig³ach, co mo¿e powodowaæ zaburzenia fizjologiczne
wi¹¿e siê ze zmian¹ stosunku Mn/Fe [9].
Mangan wp³ywa tak¿e na mobilnoæ innych pierwiastków, szczególnie metali ciê¿kich,
ze wzglêdu na udzia³ w procesach oksydacyjno-redukcyjnych. Szczególne znaczenie maj¹
wi¹zania z ¿elazem w konkrecjach manganowo-¿elazowych [6].
Celem niniejszych badañ by³o okrelenie poziomu manganu i ¿elaza w ig³ach wierków
w rodowiskach ró¿ni¹cych siê ekologicznie i poziomem ska¿eñ chemicznych.
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MATERIA£ I METODY
Stanowiska badawcze zlokalizowane by³y w miastach o ró¿nym stopniu urbanizacji oraz w siedliskach lenych, a mianowicie: 1.Wroc³aw  emisje komunikacyjne i przemys³owe, 2. roda l¹ska
 niewielkie miasteczko, 3. Rudawa Janowicka  obszar wystêpowania rud polimetalicznych,
4. Kowary  na lesiste zbocze Kowarskiego Grzbietu w Karkonoszach Wschodnich, 5. Opolszczyzna  Lasy Stobrawskie. Losowo wyznaczono po 3 powierzchnie badawcze (100 x 100 m) dla ka¿dej
lokalizacji, na których, na prze³omie padziernika/listopada 2001 pobrano jednorazowo po 5 próbek: glebê (po ok. 500g) z g³êbokoci 0-30 cm w zasiêgu koron drzew oraz dwuletnie ig³y doros³ych
wierków (po ok. 20 g), z wysokoci ok. 2,5 m. W suchym powietrznie materiale, po przygotowaniu
próbek do analiz chemicznych oznaczono: odczyn gleby (pH) potencjometrycznie w roztworze wodnym i 1n KCl, a zawartoæ manganu i ¿elaza  metod¹ spektrofotometrii absorpcji atomowej (SP
1900 Pye-Unicam) [11]. U¿ywano odczynników spektralnie czystych MERCK. Istotnoæ statystyczn¹
zró¿nicowania wartoci rednich testowano za pomoc¹ analizy wariancji oraz testu rozs¹dnej istotnej ró¿nicy  RIR Tukeya. Obliczenia wykonano za pomoc¹ programu CSS Statistica 6.0 [12].

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Odczyn gleb by³ zró¿nicowany od bardzo kwanego w lasach Stobrawskich, kwanego
w Rudawach Janowickich i Kowarach, do s³abo kwanego we Wroc³awiu i rodzie l¹skiej. Znaczny zakres zmiennoci odczynu badanych gleb (pHKCl od 2,9 do 7,2) móg³ ró¿nicowaæ rozpuszczalnoæ manganu i ¿elaza w poszczególnych siedliskach, aczkolwiek poza
wartociami le¿¹cymi powy¿ej pHKCl 6 w niektórych próbkach, odpowiada³ optymalnej przyswajalnoci tych pierwiastków dla rolin.
Zawartoæ ¿elaza w badanych glebach (Ryc. 1) by³a zró¿nicowana  bardzo niska w
Lasach Stobrawskich (128-748), niska we Wroc³awiu (1381-3956) i rodzie l¹skiej (11206500), natomiast wysoka w Rudawach Janowickich (4733-36811) i Kowarach (3481-23620).
Zawartoæ manganu nie przekracza³a w wiêkszoci gleb wartoci podawanych jako przeciêtne i wynosi³a, przyk³adowo 424-726 mg/kg w Lasach Stobrawskich. Natomiast we Wroc³awiu, stwierdzono najwy¿sze zró¿nicowanie zawartoci tego pierwiastka w glebach (651375 mg/kg ).
Zawartoæ ¿elaza w dwuletnich ig³ach wierków (Ryc. 2) ze stanowisk we Wroc³awiu,
rodzie l¹skiej i Lasach Stobrawskich by³a podobna i wynosi³a rednio oko³o 45 mg/kg,
przy zakresie 20-90 mg/kg. Wy¿sz¹ zawartoæ, rednio oko³o 160 mg/kg (150-200) stwierdzono w ig³ach wierków z Kowarskiego Grzbietu, natomiast najbardziej zró¿nicowan¹
90-330 mg/kg, w ig³ach wierków z Rudaw Janowickich. Zawartoæ manganu (Ryc. 2) stwierdzono w ig³ach wierków rosn¹cych na górskich stanowiskach w lasach nad Kowarami (r.
1300, przy zakresie 307-1810 mg/kg). W ig³ach wierków z Rudaw Janowickich zawartoæ
manganu by³a tak¿e wysoka (140-861), lecz nie wykazywa³a tak znacznego zró¿nicowania
jak w Kowarach. Najni¿sze i najmniej zró¿nicowane zawartoci manganu stwierdzono
w ig³ach wierków ze stanowisk nizinnych w rodzie l¹skiej (14-172) i na Opolszczynie
(16-72).
Pomiêdzy zawartoci¹ ¿elaza w ig³ach wierka i jego zawartoci¹ w glebie oraz odczynem gleby twierdzono dodatni¹ korelacjê. Zale¿noæ taka nie wyst¹pi³a pomiêdzy zawartoci¹ manganu w ig³ach i glebie, a ujemn¹ korelacjê wykaza³a zawartoæ manganu w ig³ach
od odczynu (pH) gleby.
Zawartoci ¿elaza w glebach badanych stanowisk mieszcz¹ siê w zakresach podawanych
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Ryc. 1. Zawartoæ ¿elaza i manganu w glebie. Wykresy oznaczone ró¿nymi literami wykazuj¹ istotne
statystyczne zró¿nicowanie na poziomie istotnoci p<0,05 (test RIR).
Concentration of iron and manganese in the soil Whiskers market with different tabs are
significantly different at probability level p<0,05 (test RIR).

dla gleb przeciêtnych lub zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi [7]. Wyró¿niaj¹ca siê na
tle pozosta³ych stanowisk, wysoka zawartoæ tego pierwiastka w glebach w Rudawach Janowickich uwarunkowana jest wystêpowaniem na tym obszarze z³ó¿ polimetalicznych
o wysokiej zawartoci ¿elaza. Wysoka mineralizacja polimetaliczna w obrêbie aureoli rozproszenia wokó³ z³ó¿ rudnych znajduje odbicie w glebach [1].
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Ryc. 2. Zawartoæ ¿elaza i manganu w ig³ach wierka pospolitego. Wykresy oznaczone ró¿nymi
literami wykazuj¹ istotne statystyczne zró¿nicowanie na poziomie istotnoci p<0,05. (test
RIR).
Concentration of iron and manganese in the Norway spruce needles. Whiskers market with
different tabs are significantly different at probability level p<0,05 (test RIR).
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Du¿e zró¿nicowanie zawartoci manganu na terenie Wroc³awia zwi¹zane jest najprawdopodobniej ze specyficznymi w³aciwociami gleb miejskich.
Zawartoæ ¿elaza w ig³ach wierków ze stanowisk w miastach i Lasach Stobrawskich jest
ni¿sza od wartoci uznawanych za przeciêtne dla wierków [4, 9, 10]. Natomiast wartoci
maksymalne, stwierdzone na stanowiskach górskich, przewy¿szaj¹ górny zakres zawartoci ¿elaza podawany dla wierków na Wyspach Brytyjskich, na S³owacji oraz w Polskich
i S³owackich Karpatach [10]. Relatywnie wysokie maksymalne zawartoci tego pierwiastka
w ig³ach wierków w Sudetach, w stosunku do innych prowincji przyrodniczo-lenych, stwierdzone by³y równie¿ podczas monitoringu stanu zdrowotnego lasów [5]. Wartoci stwierdzone w ig³ach wierków górskich zbli¿one s¹ do wartoci podawanych dla mchów w Karkonoszach [14], co jest istotne w badaniach biomonitoringowych, z wykorzystaniem tkanek
rolin jako markerów poziomu zanieczyszczeñ. Podwy¿szon¹ koncentracjê u rolin na terenie Sudetów mo¿na wi¹zaæ z du¿¹ zawartoci¹ tego pierwiastka w py³ach z elektrowni
wêglowych [10], których oddzia³ywanie w latach osiemdziesi¹tych wywiera³o znaczny wp³yw
na jakoæ rodowiska tego regionu.
Zawartoci manganu w dwuletnich ig³ach wierków (Ryc. 2) na stanowiskach w Lasach
Stobrawskich i w rodzie l¹skiej (ok.100 mg/kg) s¹ zbli¿one do wartoci uznawanych za
optymalne dla wierka, natomiast na pozosta³ych, s¹ ogólnie wysokie, kilkakrotnie przekraczaj¹ wartoci optymalne i siêgaj¹ nawet wartoci uznawanych za toksyczne dla rolin, tj.
powy¿ej 1000 mg/kg [6]. Najwy¿sz¹ zawartoæ manganu (1809 mg/kg) stwierdzono w ig³ach
wierków rosn¹cych na górskich stanowiskach w lasach nad Kowarami. Zawartoæ ta znacznie
przekracza wartoæ wykazan¹ w innych rolinach w Karkonoszach, np. w mchach  do 184
mg/kg. [14]. Porównanie takie mo¿e byæ cenn¹ wskazówk¹ przy wyborze gatunków do
badañ bioindykacji manganu w rodowisku. Tak wysoka zawartoæ manganu w ig³ach wierka
nie jest zjawiskiem wyj¹tkowym, gdy¿ podobne koncentracje stwierdzono nawet w prowincjach lenych uznawanych za mniej ska¿one ni¿ obszar, w którym prowadzono te badania
[5]. W Sudetach, mimo poprawiaj¹cych siê, dziêki ograniczeniu emisji, warunkach rodowiskowych, stwierdzona zawartoæ manganu w ig³ach wierka jest zbli¿ona do wartoci
podawanych wczeniej [1]. wiadczy to o uzale¿nieniu koncentracji tego pierwiastka w rolinach od czynników glebowych, lub o naturalnej specyfice geologicznej tego regionu.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w specyficznych warunkach siedliskowych dochodzi do intensywnej kumulacji manganu w ig³ach wierków. Zjawisko to obserwuje siê szczególnie
u wierków rosn¹cych na glebach o podwy¿szonej zawartoci pierwiastków ladowych. Ze
wzglêdu na wielorakie interakcje pomiêdzy pierwiastkami w glebie, a przede wszystkim
udzia³ manganu w procesach redox, badania kumulacji manganu w ig³ch wierków nale¿a³oby prowadziæ na tle pe³nego sk³adu chemicznego gleb.
Brak korelacji pomiêdzy zawartoci¹ manganu w ig³ach wierka a zawartoci¹ w glebie
wynika prawdopodobnie ze z³o¿onoci form wystêpowania tego pierwiastka w rodowisku
oraz z uwarunkowanej licznymi czynnikami jego dostêpnoci dla rolin [6]. Ponadto koncentracja tego pierwiastka w tkankach wierków uzale¿niona jest od kondycji drzew oraz
niedoboru innych pierwiastków. Kaupenjohann i wsp. [8] wykazali wzrost koncentracji
manganu o 30-50% w ig³ach m³odych wierków o s³abej zdrowotnoci, po nawo¿eniu gleby
zwi¹zkami magnezu i wapnia.
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WNIOSKI
1. Zawartoæ ¿elaza w glebach siedlisk miejskich i lenych jest zró¿nicowana i zale¿y od
odczynu gleb.
2. Zawartoæ manganu nie jest zwi¹zana z odczynem gleb i ogólnie ma³o zró¿nicowana
3. Kumulacja ¿elaza w ig³ach wierków zale¿y od odczynu gleby i koncentracji tego
pierwiastka w glebie.
4. Kumulacja manganu w ig³ach wierków zale¿y równie¿ od odczynu gleby, lecz nie
jest warunkowana koncentracj¹ manganu w glebie.
5. W specyficznych warunkach siedliskowych, mo¿e dochodziæ do intensywnej kumulacji manganu w ig³ach wierka.
E. Byliñska, A. Dunajski
MANGANESE AND IRON CONCENTRATION IN THE NEEDLES
OF NORWAY SPRUCE (PICEA ABIES (L.) KARST)
SUMMARY
The iron and manganese concentrations were determined in the Norway spruce needles, growing
within habitats of various ecological feature and under different impact of aerial pollution. The
investigated sites were located in the urban and forest areas of the lowland part of Lower Silesia and
within the Sudety Mts. The high variability of the iron concentration in the soils was correlated with
soil pH. Concentration of manganese in the soil was less variable and not related to the soil pH.
Relationships between iron concentration in the needle tissues and its soil concentration, as well as,
soil pH were found. The concentration of magnesium in the plant tissue was related only soil pH, but
did not related to its soil concentration. Higher concentration of iron and manganese was found in
the spruce needles from the Sudety Mts., in relation to samples from the urban and forest lowland
areas. Manganese contents in the Norway spruce tissue, depend on the complex ecological factors.
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ekologiczne wysokogórskiej czêci Karkonoszy, red. Z. Fischer, Ofic. Wyd. Inst. Ekol. PAN.
Dziekanów Leny, 1995, 187-212.
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W wermikompostach z obornika, wermikompostach przygotowanych z osadu
ciekowego z dodatkiem torfu, kurzeñca, s³omy i trocin oraz w pod³o¿ach po
produkcji pieczarek oznaczono zawartoæ ¿elaza i manganu.

WSTÊP
W ci¹gu ostatnich lat mo¿na zaobserwowaæ narastaj¹cy problem zwi¹zany z nagromadzaniem du¿ej iloci ró¿nego rodzaju odpadów organicznych. Uci¹¿liwoæ odpadów przejawia siê naruszaniem obiegu materii, ubytkiem rolniczo-lenej przestrzeni produkcyjnej,
zwiêkszaniem nak³adów na budowê wysypisk, kosztami ich eksploatacji a nastêpnie rekultywacji. W zwi¹zku z dzia³alnoci¹ bytow¹ i gospodarcz¹ cz³owieka oraz rozwojem przemys³u powstaj¹ ogromne iloci osadów ciekowych jako produktu oczyszczania cieków,
które niezagospodarowane stanowi¹ zagro¿enie dla rodowiska glebowego. Jednym ze sposobów utylizacji tego odpadu jest wermikompostowanie przy udziale d¿d¿ownicy Eisenia
fetida (Sav.), celem otrzymania wermikompostu wykorzystywanego w nawo¿eniu [3, 8, 14].
W ostatnich latach, w zwi¹zku z nasilaj¹cym siê rozwojem produkcji pieczarkarskiej,
pojawi³ siê problem nagromadzania znacznych iloci odpadu organicznego jakim jest pod³o¿e popieczarkowe [1]. Z danych literaturowych [4, 6, 15] wynika, ¿e badane materia³y
odpadowe, po zastosowaniu do gleby, powoduj¹ przyrosty plonów nawo¿onych rolin,
a tak¿e korzystne zmiany w ich sk³adzie chemicznym. Zwi¹zki ¿elaza i manganu maj¹ du¿e
znaczenie w procesach glebotwórczych, a tak¿e wywieraj¹ wp³yw na chemizm innych mikroelementów [12]. Pierwiastki te bior¹ udzia³ w wielu wa¿nych procesach fizjologicznych
zachodz¹cych w rolinie, a ich rola zwi¹zana jest ze zdolnoci¹ do zmiany stopnia utlenienia.
Celem niniejszych badañ by³o okrelenie zawartoci ¿elaza i manganu w wermikompostach i pod³o¿ach po produkcji pieczarek.

164

D. Kalembasa, B. Winiewska, D. Jaremko

MATERIA£ I METODY
Materia³ badawczy stanowi³y: wermikomposty otrzymane z obornika bydlêcego (16 próbek),
wermikomposty otrzymane na bazie osadu ciekowego z dodatkiem torfu, kurzeñca, s³omy i trocin
(23 próbki) oraz pod³o¿a po produkcji pieczarek(31 próbek).
Substratami do produkcji wermikompostów by³y: obornik bydlêcy, osad ciekowy z mechaniczno-biologicznych oczyszczalni cieków komunalnych, torf wysoki, kurzeniec od kur niosek, s³oma,
trociny, odpady przemys³u miêsnego. Z materia³ów tych sporz¹dzono mieszaniny (pod³o¿y, wermikultur), które poddano procesowi wermikompostowania przy udziale d¿d¿ownicy Eisenia fetida
(Sav.). Wermikomposty zastosowane do badañ otrzymano stosuj¹c technologiê podan¹ w patencie
Kalembasa i wspó³. [7]. W warunkach laboratoryjnych materia³y organiczne nawil¿ano w celu utrzymania optymalnej wilgotnoci 70-75% wagowych. Po kilku dniach wstêpnego rozk³adu (w celu
usuniêcia nadmiaru amoniaku), doprowadzono pod³o¿e za pomoc¹ wêglanu wapnia do pH 6,8-7,2.
Do tak przygotowanych pod³o¿y wprowadzono d¿d¿ownice, które po up³ywie czterech miesiêcy
usuniêto, a otrzymane wermikomposty wykorzystano do analiz.
Do badañ wykorzystano tak¿e pod³o¿a popieczarkowe pobrane z kilku gospodarstw produkuj¹cych pieczarki w rejonie Siedlec. Pod³o¿a przygotowane by³y systemem tradycyjnym oraz kostki,
a ich substratem by³ obornik koñski i s³oma ¿ytnia.
W próbkach wermikompostów oraz pod³o¿y popieczarkowych, po uprzednim wysuszeniu i rozdrobnieniu, oznaczono ca³kowit¹ zawartoæ ¿elaza i manganu. Materia³ badawczy poddano mineralizacji na sucho w piecu muflowym w temperaturze 450oC. Zmineralizowany materia³ w tygielkach potraktowano (na ³ani piaskowej) roztworem kwasu solnego (HCl:H2O = 1:1) w celu rozpuszczenia wêglanów i wydzielenia krzemionki. Powsta³e chlorki przeniesiono do kolby o pojemnoci
100cm3 10% HCl, oddzielaj¹c krzemionkê na s¹czku. W tak przygotowanym roztworze oznaczono
ca³kowit¹ zawartoæ ¿elaza i manganu metod¹ spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie wzbudzon¹
plazm¹ (ICP-AES).

WYNIKI
Zawartoæ ¿elaza w analizowanych materia³ach organicznych (Tab. I) by³a bardzo zró¿nicowana. W wermikompostach otrzymanych z obornika rednia zawartoæ ¿elaza wynosi³a 1871 mg/kg s.m. (od 1290 do 2321 mg/kg s.m.), przy wspó³czynniku zmiennoci na
poziomie 12,9%. Najwiêksz¹ zawartoæ ¿elaza stwierdzono w próbkach wermikompostów
otrzymanych na bazie osadu ciekowego z dodatkiem ró¿nych materia³ów organicznych.
Wartoæ minimalna wynosi³a 6210, a maksymalna 10251 mg/kg s.m. rednia zawartoæ
¿elaza w wermikompostach otrzymanych z osadu ciekowego wynosi³a 8043 mg/kg s.m.,
a wspó³czynnik zmiennoci kszta³towa³ siê na poziomie 12,6%.
Najwiêksze zró¿nicowanie zawartoci ¿elaza zanotowano w analizowanych pod³o¿ach
popieczarkowych (od 492 do 19600 mg/kg s.m.). rednia zawartoæ ¿elaza w tych pod³o¿ach wynosi³a 4353 mg/kg s.m., przy wysokim poziomie wspó³czynnika zmiennoci 
122,7%. Analiza chemiczna wykaza³a, ¿e najwiêksz¹ redni¹ zawartoci¹ ¿elaza charakteryzowa³y siê wermikomposty otrzymane na bazie osadu ciekowego (rednio 8043 mg/kg
s.m.) w porównaniu z pod³o¿em popieczarkowym (rednio 4353 mg/kg s.m.) i wermikompostem z obornika (rednio 1871 mg/kg s.m.).
W wermikompostach obornikowych minimalna zawartoæ manganu (Tab. II) wynosi³a
110 mg/kg s.m., a maksymalna 247 mg/kg s.m. rednio w wermikompostach tych stwierdzono 186 mg/kg s.m. ca³kowitego manganu, a wartoæ wspó³czynnika zmiennoci wynosi³a 18,1%. Wiêksze iloci zwi¹zków manganu oznaczono w wermikompostach na bazie osa-
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Ta b e l a I . Zawartoæ (mg/kg s.m.) ¿elaza w analizowanych materia³ach organicznych
The content of iron (mg/kg of D.M.) in analysed materials
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Ta b e l a I I . Zawartoæ (mg/kg s.m.) manganu w analizowanych materia³ach
The content of manganese (mg/kg of D.M.) in analysed materials
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du ciekowego. rednia zawartoæ manganu dla tych wermikompostów wynosi³a 282
mg/kg s.m., a wspó³czynnik zmiennoci 13,6%.
Najwiêksz¹ zawartoci¹ manganu charakteryzowa³y siê pod³o¿a po produkcji pieczarek.
W analizowanych próbkach pod³o¿y iloci te waha³y siê w granicach od 103 do 687 mg/kg
s.m. rednia dla analizowanych pod³o¿y kszta³towa³a siê na poziomie 328 mg/kg s.m.
DYSKUSJA
Oznaczone zawartoci ¿elaza w omawianych materia³ach organicznych w wielu przypadkach by³y zbli¿one do wartoci podawanych przez innych autorów [2, 5, 10, 11]. Iloæ
¿elaza oznaczona w wermikompostach z obornika bydlêcego by³a mniejsza od iloci ¿elaza
oznaczonych przez Kalembasê [5] w oborniku bydlêcym i bardzo zbli¿ona do iloci oznaczonych przez G¹siora i wspó³. [2] w wermikompostach z ró¿nych oborników. Iloæ ¿elaza
w wermikompostach na bazie osadu ciekowego z dodatkami organicznymi by³y nieco wiêksze od wartoci podawanych w publikacjach Kalembasy [5], Kosteckiej [10] oraz Mazura
i wspó³. [13].
Zawartoci manganu w wermikompostach z obornika i wermikompostach na bazie osa-
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du ciekowego by³y bardzo zbli¿one do wartoci publikowanych przez Kalembasê [5] oraz
G¹siora i wsp. [2].
Oznaczone iloci ¿elaza i manganu w pod³o¿ach po produkcji pieczarek wykazywa³y
bardzo du¿e podobieñstwa do wyników badañ prowadzonych przez Kalembasê i Winiewsk¹
[6, 9].
WNIOSKI
1.Wród badanych materia³ów organicznych, stosowanych do nawo¿enia rolin, najwiêksz¹ zawartoæ ¿elaza stwierdzono w wermikompostach otrzymanych na bazie osadu
ciekowego, poredni¹ w pod³o¿ach po produkcji pieczarek, a najmniejsz¹ w wermikompostach otrzymanych z obornika bydlêcego.
2. Najwiêksz¹ zawartoæ manganu oznaczono w pod³o¿ach popieczarkowych, mniejsz¹
w wermikompostach na bazie osadu ciekowego, a najmniejsz¹ w wermikompostach z obornika.
D. Kalembasa, B. Winiewska, D. Jaremko
THE CONTENT OF IRON AND MANGANESE IN VERMICOMPOSTS
AND BEDS AFTER MUSHROOMS PRODUCTION
SUMMARY
The investigated materials were vermicomposts: produced from cattle farm yard manure, waste
activated sludge with the addition of different organic materials and beds after mushrooms production. The vermicomposts were produced in controlled conditions from the materials collected from
farms located at Siedlce region. The total content of iron and manganese in investigated samples
after dry combustion were determinated by ICP-AES method. The mean content of iron and manganese reached from fallowing materials respectively : vermicomposts from cattle farm yard manure
1871 and 186; vermicomposts on the base of waste activated sludges 8043 and 282; beds after
mushroom production 4353 and 328 mg/kg of D.M.
The highest content of iron was determinated in the vermicomposts samples produced from waste
activated sludges and the lowest in vermicomposts produced from cattle farmyard manure. In the
case of manganese the highest content of this element was determinated in beds after mushrooms
production, the lowest in vermicomposts from farm yard manure.
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Badano wp³yw zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartoæ ¿elaza w czêciach nadziemnych i korzeniach rolin uprawnych. Wykazano istotn¹ zale¿noæ
zawartoci ¿elaza w rolinach od zanieczyszczenia gleby kadmem, gatunku i organu roliny oraz od dodatku kompostu, wêgla brunatnego, wapna i bentonitu
do gleby.

WSTÊP
Wspó³czesne zanieczyszczenia rodowiska przyrodniczego wp³ywaj¹ tak¿e na zawartoæ metali ciê¿kich w glebach. Szczególn¹ rolê wród tych metali odgrywa kadm, zarówno
ze wzglêdu na toksycznoæ, jak i skalê zanieczyszczenia [6, 9]. Z punktu widzenia zdrowia
ludzi i zwierz¹t istotnym jest utrzymanie mo¿liwie niskiej zawartoæ kadmu w glebach,
a zw³aszcza w rolinach, które stosuje siê do produkcji ¿ywnoci i paszy [2, 4, 14]. Kadm
nale¿y do pierwiastków bardzo mobilnych. Jeli wystêpuje w glebach w du¿ych ilociach to
wzrasta jego zawartoæ w rolinach uprawnych, co zmniejsza mo¿liwoæ ich wykorzystania
do celów konsumpcyjnych, paszowych i przemys³owych [2, 7]. Kadm mo¿e równie¿ oddzia³ywaæ na pobieranie przez roliny wielu makro- i mikroelementów, niezbêdnych do
prawid³owego rozwoju rolin [2]. Podjêto zatem badania wp³ywu zanieczyszczenia gleby
kadmem na zawartoæ ¿elaza w rolinach.
MATERIA£ I METODY
Dowiadczenia przeprowadzono w hali wegetacyjnej UWM w Olsztynie w wazonach polietylenowych wype³nionych gleb¹ kwan¹ o sk³adzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego.
Charakterystykê gleb u¿ytych w badaniach zamieszczono we wczeniej opublikowanej pracy [1].
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Wazony by³y wype³nione 9 lub 10 kg gleby, do które dodano wzrastaj¹ce dawki kadmu: 10, 20, 30
i 40 mg · kg-1. Uprawiano cztery roliny: owies, kukurydzê, ³ubin ¿ó³ty i rzodkiewkê. Do gleb
w dowiadczeniu z owsem dodano: kompost, wêgiel brunatny i wapno, a w dowiadczeniu z pozosta³ymi rolinami  dodatkowo jeszcze bentonit. Kompost i wêgiel brunatny stosowano w iloci 4%,
a bentonit  2% w stosunku do masy gleby. Dawka wapna odpowiada³a 1 kwasowoci hydrolitycznej
gleby. Wazony, pogrupowane w zale¿noci od zastosowanej substancji do neutralizacji kadmu, stanowi³y poszczególne serie dowiadczeñ. Nawo¿enie mineralne (NPK: mocznik, superfosfat granulowany potrójny, sól potasowa  57%) dostosowane by³o do potrzeb ka¿dego gatunku rolin. Kadm
wprowadzono do gleby w postaci chlorku kadmu. W czasie wegetacji rolin utrzymywano w wazonach wilgotnoæ gleby na poziomie 60% kapilarnej pojemnoci wodnej.
W trakcie zbioru pobrano próbki czêci nadziemnych i korzeni rolin. Korzenie rolin oczyszczono z gleby przez p³ukanie wod¹.. W materiale rolinnym (wysuszonym) oznaczono zawartoæ ¿elaza
metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) na spektrometrze Unicam 939 Solar. Obliczenia statystyczne wykonano pakietem Statistica [12].

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zawartoæ ¿elaza w rolinach wykazywa³a znaczne zró¿nicowanie w zale¿noci od zanieczyszczenia gleby kadmem, gatunku i organu roliny oraz od dodatku kompostu, wêgla
brunatnego, wapna i bentonitu (Tabele I-IV). Stwierdzono wy¿sz¹ zawartoæ ¿elaza w korzeniach ni¿ w czêciach nadziemnych rolin. Najwiêcej ¿elaza zwiera³y korzenie kukurydzy i ³ubinu ¿ó³tego.
Oddzia³ywanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartoæ ¿elaza w rolinach by³o
modyfikowane przez dodatek do gleby substancji inaktywuj¹cych (Tabele I-IV). W serii
bez dodatku substancji do gleby wzrastaj¹ce dawki kadmu spowodowa³y wzrost zawartoci
¿elaza w s³omie i korzeniach owsa oraz w czêciach nadziemnych kukurydzy i ³ubinu ¿ó³tego. W przypadku s³omy i korzeni owsa, po zastosowaniu kadmu w iloci 40 mg · kg-1 gleby
wzrost ten wynosi³ odpowiednio 211 i 27%. W czêciach nadziemnych kukurydzy i ³ubinu
¿ó³tego najwiêkszy wzrost zawartoci ¿elaza zanotowano w obiektach zanieczyszczonych
40 mg Cd · kg-1. Szczególnie du¿y (prawie 13-krotny) wzrost zawartoci ¿elaza by³ w czêciach nadziemnych ³ubinu ¿ó³tego. Relatywnie niewielki wp³yw kadmu na zawartoæ ¿elaza zaznaczy³ siê w korzeniach kukurydzy. Tendencjê do spadku zawartoci ¿elaza stwierdzono w czêciach nadziemnych i korzeniach rzodkiewki. Ze wzglêdu na ma³y plon rzodkiewki z obiektów silnie zanieczyszczonych kadmem, analizowano tylko próbki z dwóch
kombinacji.
Dodatek kompostu, wêgla brunatnego, wapna i bentonitu do gleby ³agodzi³ na ogó³ wp³yw
kadmu na zawartoæ ¿elaza w rolinach. Substancje dodane do gleby spowodowa³y najwiêksze zmiany w zawartoci ¿elaza w czêciach nadziemnych ³ubinu ¿ó³tego oraz w czêciach nadziemnych i korzeniach rzodkiewki. Zw³aszcza wêgiel brunatny, zmniejszy³ zawartoæ ¿elaza, rednio o 76% w porównaniu z kombinacj¹ kontroln¹.
Z badañ prowadzonych przez innych autorów [5, 10, 11, 13, 15, 16] wynika, ¿e wp³yw
zanieczyszczenia gleby kadmem na roliny jest uzale¿niony od szeregu czynników, z których podstawow¹ rolê odgrywaj¹ zawartoæ metalu w glebie, gatunek i organ roliny oraz
w³aciwoci gleby, a przede wszystkim jej odczyn i obecnoæ substancji organicznej. Zale¿noæ tak¹ potwierdzaj¹ tak¿e wyniki badañ w³asnych. Zhang i wsp. [15] stwierdzili
w dowiadczeniach z ró¿nymi genotypami pszenicy, ¿e kadm powodowa³ wzrost zawarto-
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Ta b e l a I . Zawartoæ ¿elaza w owsie (mg · kg-1 s.m.)
Iron content in oats (mg · kg-1 D.M.)
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Ta b e l a I I . Zawartoæ ¿elaza w kukurydzy (mg · kg-1 s.m.)
Iron content in maize (mg · kg-1 D.M.)
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r  wspó³czynnik korelacji
*
istotne dla p=0,05
**
istotne dla p=0,01

ci ¿elaza jedynie w korzeniach i db³ach. Nie potwierdzono tego zjawiska dowiadczeniach Jalili i wsp.[8]. Zoronza i wsp. [16] natomiast wykazali, ¿e wzrastaj¹ce dawki kadmu
powodowa³y zmniejszenie zawartoci ¿elaza w czêciach nadziemnych rolin dowiadczalnych.
Wzrost odczynu gleby przez wapnowanie oraz polepszenie jej w³aciwoci sorpcyjnych,
np. przez zastosowanie substancji wi¹¿¹cych metale, wp³ywa na wiêksz¹ sorpcjê i powstawanie trudno rozpuszczalnych form metali, co ogranicza ich pobieranie przez roliny [2, 3,
10]. Szczególn¹ rolê spe³nia substancja organiczna, o du¿ym stopniu humifikacji (torf, wêgiel brunatny), która znacznie lepiej ni¿ wie¿a zatrzymuje kadm w glebie [13]. Tak¹
zale¿noæ potwierdzi³y równie¿ badania w³asne, w których zastosowanie substancji wi¹¿¹cych metale (kompostu, wapna i bentonitu) ogranicza³o na ogó³ wp³yw kadmu na zawartoæ
¿elaza w rolinach.
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Ta b e l a I I I . Zawartoæ ¿elaza w ³ubinie ¿ó³tym (mg · kg-1s.m.)
Iron content in yellow lupine (mg · kg-1 D.M.)
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r  wspó³czynnik korelacji
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istotne dla p=0,05
**
istotne dla p=0,01
na  nie analizowano ze wzglêdu na ma³¹ iloæ materia³u rolinnego

WNIOSKI
1. Zawartoæ ¿elaza w rolinach wykazywa³a znaczne zró¿nicowanie w zale¿noci od
gatunku i organu roliny. Zawartoæ ¿elaza w korzeniach by³a wiêksza ni¿ w czêciach
nadziemnych rolin, szczególnie w kukurydzy i ³ubinie ¿ó³tym.
2. Wzrastaj¹ce dawki kadmu w glebie spowodowa³y wzrost zawartoci ¿elaza w s³omie
i korzeniach owsa oraz w czêciach nadziemnych kukurydzy i ³ubinu ¿ó³tego. W czêciach
nadziemnych i korzeniach rzodkiewki zaznaczy³a siê nawet tendencja do spadku zawartoci ¿elaza.
3. Dodatek do gleby kompostu, wêgla brunatnego, wapna i bentonitu spowodowa³ naj-

Z. Cieæko i in.
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Ta b e l a I V. Zawartoæ ¿elaza w rzodkiewce (mg · kg-1 s.m.)
Iron content in radish (mg · kg-1 D.M.)
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r  wspó³czynnik korelacji
*
istotne dla p=0,05, ** istotne dla p=0,01,
na  nie analizowano ze wzglêdu na ma³¹ iloæ materia³u rolinnego

wiêksze zmiany zawartoci ¿elaza w czêciach nadziemnych ³ubinu ¿ó³tego oraz w czêciach nadziemnych i korzeniach rzodkiewki. Mia³y one kierunek ujemny i by³y najbardziej
widoczne po zastosowaniu wêgla brunatnego.
Z . C i e æ k o , S . K a l e m b a s a , M . Wy s z k o w s k i , E . R o l k a
IMPACT OF CADMIUM-CONTAMINATED SOIL ON THE IRON
CONTENTS IN CROP PLANTS
SUMMARY
The aim of the study was to assess the effect of soil contamination with cadmium (10, 20, 30 and
40 mg·kg-1) on the iron contents in above-ground parts and roots of oats, maize, yellow lupine and
radish. In order to reduce the negative effect of cadmium on plants, the soil was supplemented as
follows: (a) in the experiment with oats  compost, brown coal and lime, and (b) in the experiment
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with the remaining plants  the above-mentioned additions and bentonite. The iron contents in plants
varied considerably and were affected by soil contamination with cadmium, plant species and parts,
as well as the application of additional material to the soil.
Increasing amounts of cadmium in the soil caused an increase in the iron content in straw and
roots of oats and in above-ground parts of maize and yellow lupine. A relatively low effect of cadmium was observed in the roots of maize and yellow lupine while the of iron contents decreased in
above-ground parts a roots of radish. The application of compost, brown coal, lime and bentonite to
the soil involved the greatest changes in the content of iron in above-ground parts of yellow lupine,
as well as in above-ground parts and the roots of radish. These effects were negative and were the
most pronounced after the application of brown coal.
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¯ELAZO I MANGAN W LICIACH NYMPHAEA ALBA L.
I NUPHAR LUTEA (L.) SIBITH. & SM. Z TERENU
POJEZIERZA LESZCZYÑSKIEGO
IRON AND MANGANESE IN LEAVES OF NYMPHAEA ALBA L.
AND NUPHAR LUTEA (L.) SIBITH. & SM. FROM
POJEZIERZE LESZCZYÑSKIE
Zak³ad Ekologii i Ochrony Przyrody
Instytut Biologii Rolin
Uniwersytet Wroc³awski
50-328 Wroc³aw, ul. Kanonia 6/8,
Kierownik: prof. dr hab. A.Samecka-Cymerman
Oznaczono zawartoci ¿elaza i manganu w wodzie, osadach dennych i liciach Nymphaea alba L. i Nuphar lutea (L.) Sibith. & Sm. z 14 jezior Pojezierza
Leszczyñskiego. Na tej podstawie okrelono stosunek ¿elaza do manganu w liciach badanych rolin oraz przeanalizowano zale¿noci miêdzy zawartoci¹
badanych mikroelementów w rodowisku i w rolinach.

WSTÊP
Nymphaea alba L. i Nuphar lutea (L.) Sibith. & Sm. s¹ rolinami podlegaj¹cymi ca³kowitej ochronie. Wchodz¹ one w sk³ad zbiorowisk makrohydrofitów o liciach p³ywaj¹cych,
które s¹ bardzo wa¿nym sk³adnikiem p³ytkich ekosystemów wodnych [9], poniewa¿ odgrywaj¹ istotn¹ rolê w ich produkcji pierwotnej [16] oraz w obiegu pierwiastków [14].
W wodzie silnie natlenionej ¿elazo wystêpuje przede wszystkim w postaci trudno rozpuszczalnego i ³atwo sedymentuj¹cego wodorotlenku ¿elaza oraz doæ powszechnie w kompleksach z substancj¹ organiczn¹. Z kolei w warunkach beztlenowych metal ten ulega redukcji do formy dwuwartociowej, która jest ³atwiej rozpuszczalna i w zwi¹zku z tym mo¿e
byæ masowo uwalniana z sestonu i osadów dennych [8]. W wodach beztlenowych, bogatych
w siarkê powstaj¹ bardzo trudno rozpuszczalne siarczki ¿elaza [10]. Mangan ulega podobnym przemianom w rodowisku wodnym, chocia¿ wystêpuje w mniejszych ilociach, a jego
rozpuszczalnoæ jest wiêksza [8].
Celem niniejszych badañ by³o oznaczenie zawartoci ¿elaza i manganu w wodzie, osadach dennych i liciach Nymphaea alba i Nuphar lutea z jezior Pojezierza Leszczyñskiego.
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MATERIA£ I METODY
Przedmiotem badañ by³y licie p³ywaj¹ce grzybieni bia³ych Nymphaea alba i gr¹¿eli ¿ó³tych
Nuphar lutea, pobrane z 25 stanowisk, rozmieszczonych w strefie litoralnej 14 eutroficznych jezior
Pojezierza Leszczyñskiego. Wszystkie licie zebrane do analiz by³y w wieku 3-4 tygodni (dojrza³e,
bez oznak rozk³adu). W miejscach pobierania materia³u rolinnego, pobrano równie¿ próbki wody,
z g³êbokoci od 5 do 25 cm oraz próbki osadów dennych, z g³êbokoci odpowiadaj¹cej strefie korzeniowej badanych makrohydrofitów.
Pobrane próbki wody przefiltrowano, przy u¿yciu Whatman glass microfiber filter (GF/C), osady
denne wysuszono powietrznie i przesiano przez sito 1 mm, a licie grzybieni i gr¹¿eli dok³adnie
umyto w wodzie destylowanej, wysuszono i zmielono. 200 mg tak przygotowanych osadów i materia³u rolinnego trawiono w stê¿onym kwasie azotowym w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, po czym podwy¿szano temperaturê do 95oC i dodawano nadtlenek wodoru (35%) do momentu
uzyskania klarownego wyci¹gu. Otrzymany wyci¹g uzupe³niano wod¹ redestylowan¹ do objêtoci
5 ml.
Zawartoci ¿elaza i manganu oznaczono za pomoc¹ techniki ICP (Spectroflame SIMSEQ), wobec wzorców (BDH Chemicals Ltd, reagent grade), zró¿nicowanych, jak w badanych próbkach oraz
wobec lepej próby przygotowanej w 0,5 M kwasie azotowym. Powtarzalnoæ wykorzystanych procedur oszacowano na poziomie 97±4%, w oparciu o wyniki analiz przeprowadzonych na materia³ach referencyjnych (WEPAL). Materia³y referencyjne sk³ada³y siê z igie³ sosny i lici grzybieni
bia³ych.
Oznaczenia zawartoci ¿elaza i manganu w próbkach wody, osadów dennych i rolin wykonano
w Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii (Department of Aquatic Ecology and Biogeology).
Wszystkie analizy wykonano w trzech powtórzeniach. Uzyskane wyniki podano w odniesieniu
do suchej masy rolin i powietrznie suchych osadów dennych oraz porównano je z danymi literaturowymi, które równie¿ odnosz¹ siê do suchej masy rolin i powietrznie suchych osadów.
Zmiennoæ zawartoci ¿elaza i manganu w wodzie, osadach dennych i rolinach okrelono metod¹ analizy wariancji oraz obliczono najmniejsz¹ istotn¹ ró¿nicê NIR. Ponadto za pomoc¹ testu-t
[13] okrelono zró¿nicowanie zawartoci badanych metali w liciach Nymphaea alba i Nuphar lutea
rosn¹cych w jednym stanowisku. Zale¿noci pomiêdzy zawartoci¹ badanych pierwiastków w rolinach a ich zawartoci¹ w rodowisku okrelono obliczaj¹c wspó³czynniki korelacji R i podaj¹c równania regresji liniowej [18]. Wszystkie obliczenia matematyczno-statystyczne wykonano przy pomocy programu Statistica [15].

WYNIKI I DYSKUSJA
Przeprowadzona analiza wariancji wykaza³a istotne zró¿nicowanie badanych stanowisk
Nymphaea alba i Nuphar lutea, pod wzglêdem zawartoci ¿elaza i manganu w wodzie,
osadach dennych i rolinach (Tab. I i II).
Zawartoci ¿elaza w wodzie badanych stanowisk Nymphaea alba i Nuphar lutea mieci³y siê w granicach od poni¿ej poziomu wykrywalnoci (2,10 mg/l) do 11,1 µg/l (Tab. I)
i by³y ni¿sze od wartoci podawanych przez Kabatê-Pendias i Pendiasa [7] oraz Dojlido
[2] jako charakterystyczne dla czystych wód powierzchniowych. Równie¿ zawartoci manganu (Tab. II) by³y stosunkowo niskie i nie przekracza³y wartoci 6 µg/l, uwa¿anej za t³o
dla wód rzecznych [7] oraz redniej wiatowej zawartoci manganu w wodzie (8,2 µg/l)
[11]. Jedynie w wodzie stanowisk 1 i 7 stê¿enia manganu by³y nieco wy¿sze i wynosi³y
kolejno 8,22 oraz 8,60 µg/l.
Osady denne badanych stanowisk zawiera³y ¿elazo i mangan (Tab. I i II) w niewielkich
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Ta b e l a I . Zawartoci ¿elaza w wodzie, osadach dennych i liciach Nymphaea alba i Nuphar lutea
z terenu Pojezierza Leszczyñskiego
The concentrations of iron in water, bottom sediments and leaves of Nymphaea alba and
Nuphar lutea from Pojezierze Leszczyñskie
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Ta b e l a I I . Zawartoci manganu w wodzie, osadach dennych i liciach Nymphaea alba i Nuphar
lutea z terenu Pojezierza Leszczyñskiego
The concentrations of manganese in water, bottom sediments and leaves of Nymphaea
alba and Nuphar lutea from Pojezierze Leszczyñskie
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Ta b e l a I I I . Statystycznie istotne zale¿noci miêdzy zawartoci¹ ¿elaza i manganu w rodowisku
i w rolinach Nymphaea alba i Nuphar lutea
Statistically significant relations between iron and manganese contents of environment
and of plants Nymphaea alba and Nuphar lutea
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 poziom istotnoci
 wspó³czynnik korelacji

ilociach, ni¿szych od zawartoci naturalnych, charakterystycznych dla niezanieczyszczonych zbiorników wodnych [2, 7]. Tylko w kilku stanowiskach, zawartoci manganu w osadach dennych przekracza³y wartoci t³a, podawane przez Kabatê-Pendias i Pendiasa [7],
Grosboisa i innych [5] oraz Woitkego i innych [17].
W liciach grzybieni i gr¹¿eli ze wszystkich badanych stanowisk, zawartoci ¿elaza (Tab.
I) mieci³y siê w zakresie charakterystycznym dla makrohydrofitów z terenów niezanieczyszczonych [3, 12] oraz w zakresie, uwa¿anym za naturalny dla rolin nie bêd¹cych bioakumulatorami tego pierwiastka (2-700 mg/kg) [1]. Równie¿ zawartoci manganu (Tab. II)
nie przekracza³y wartoci t³a [3, 12], ale by³y kilkakrotnie wy¿sze od poziomu zapotrzebowania rolin na ten pierwiastek, który wed³ug Kabaty-Pendias i Pendiasa [7] wynosi od 10
do 25 mg/kg. Wed³ug tych autorów, w³aciwy stosunek ¿elaza do manganu, niezbêdny dla
równowagi procesów enzymatycznych w rolinach wynosi od 1,5 do 2,5. We wszystkich
populacjach badanych makrohydrofitów stosunek ten by³ wyranie ni¿szy, wynosi³ od 0,26
do 1,00 (rednio 0,49) dla grzybieni oraz od 0,29 do 0,70 (rednio 0,43) dla gr¹¿eli, co
wskazuje na nadmiar manganu. Nie obserwowano jednak ¿adnych objawów toksycznoci
manganu na organach badanych rolin.
Zale¿noæ miêdzy zawartoci¹ metalu w rodowisku, a jego zawartoci¹ w materiale
rolinnym wiadczy o mo¿liwoci wykorzystania badanej roliny jako bioindykatora w ocenie
ska¿enia rodowiska analizowanym metalem [4]. W zwi¹zku z tym dodatnie korelacje miêdzy zawartoci¹ ¿elaza i manganu w badanych makrohydrofitach a ich zawartoci¹ w wodzie lub w pod³o¿u wiadcz¹ (Tab. III) o mo¿liwoci wykorzystania grzybieni bia³ych
i gr¹¿eli ¿ó³tych w bioindykacji ska¿enia rodowiska tymi metalami.
WNIOSKI
1. Zawartoci ¿elaza i manganu w wodzie i osadach dennych badanych stanowisk Nymphaea alba i Nuphar lutea by³y niskie i nie przekracza³y wartoci t³a.
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2. W liciach grzybieni bia³ych i gr¹¿eli ¿ó³tych ze wszystkich badanych stanowisk, zawartoci ¿elaza i manganu mieci³y siê w zakresie charakterystycznym dla makrohydrofitów z terenów niezanieczyszczonych
3. redni stosunek ¿elaza do manganu w liciach grzybieni bia³ych i gr¹¿eli wynosi³
kolejno 0,49 oraz 0,43, nie obserwowano jednak ¿adnych objawów toksycznoci manganu
na organach badanych rolin.
4. Istotne, dodatnie korelacje miêdzy zawartoci¹ ¿elaza i manganu w rolinach a ich
zawartoci¹ w wodzie lub w pod³o¿u wiadcz¹ o mo¿liwoci wykorzystania grzybieni bia³ych i gr¹¿eli ¿ó³tych w bioindykacji ska¿enia rodowiska badanymi metalami.
A. Klink, J. Krawczyk, B. Letachowicz
THE IRON AND MANGANESE IN LEAVES OF NYMPHAEA ALBA L.
AND NUPHAR LUTEA (L.) SIBITH. & SM. FROM POJEZIERZE LESZCZYÑSKIE
SUMMARY

The aim of this investigation was to determine the concentrations of iron and manganese
in water, bottom sediments and leaves of Nymphaea alba L. and Nuphar lutea (L.) Sibith. &
Sm. from 14 lakes of Pojezierze Leszczyñskie with Inductively Coupled Plasma Emission
Spectrophotometry  ICP (Spectroflame SIMSEQ.
The concentrations of investigated metals in water and bottom sediments do not surpassed background levels. Also in the leaves of Nymphaea alba and Nuphar lutea, the iron and
manganese contents were within ranges, typical for macrohydrophytes from unpolluted areas. Mean Fe:Mn ratio in leaves of Nymphaea alba and Nuphar lutea were estimated at 0.49
and 0.43, respectively, but no toxic effect of manganese were observed.
Significant, positive correlations between concentrations of iron and manganese in plants
and concentrations of these elements in water or sediment suggest that Nymphaea alba and
Nuphar lutea may be useful as an indicator of metal accumulation.
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W pracy przedstawiono wp³yw zawartoci tlenu, odczynu, a tak¿e temperatury wody na zawartoæ manganu rozpuszczonego w wodzie.

WSTÊP
Obecnoæ manganu w wodach powierzchniowych jest wynikiem naturalnych procesów
obejmuj¹cych zarówno erozjê ska³ i gleb jak równie¿ uwalnianie tego pierwiastka zdeponowanego w osadach dennych. Mangan wprowadzany do zbiorników jest w znacznych ilociach adsorbowany na zawiesinach i stosunkowo szybko ulega wytr¹caniu i gromadzeniu
w osadach [1]. Zmiana warunków w przydennej warstwie wody, a szczególnie obni¿enie
pH, zwiêksza remobilizacjê manganu z osadów. Zachowanie siê manganu w wodzie zale¿y
równie¿ od stopnia natlenienia wody. W warunkach tlenowych mangan utlenia siê do nierozpuszczalnego MnOx, ulegaj¹cego sedymentacji, natomiast w warunkach beztlenowych
mangan ulega redukcji i przechodzi ponownie do wody. Fluktuacja manganu w warstwie
przydennej g³êbszych zbiorników mo¿e odzwierciedlaæ sezonowe zmiany natlenienia wody
zwi¹zane ze stratyfikacj¹. Wp³yw na zachowanie siê manganu w warstwie przydennej wody
mo¿e mieæ równie¿ temperatura oraz zawartoæ materii organicznej [1, 5, 6].
Celem pracy by³a ocena wp³ywu odczynu, stopnia natlenienia, a tak¿e temperatury wody
na zawartoæ manganu w wodzie powierzchniowej i przydennej Zbiornika Rybnickiego,
zbiornika zaporowego zbudowanego na rzece Rudzie. Zasadniczym celem zbiornika jest
ch³odzenie wody kondensatorów Elektrowni Rybnik. Wykorzystanie zbiornika do celów
ch³odzenia powoduje, ¿e woda zbiornika jest w znacznym stopniu zanieczyszczona termicznie. Zbiornik po³o¿ony jest na obszarze o wysokim stopniu urbanizacji i industrializacji, podlega wiêc zanieczyszczeniom metalami ciê¿kimi [3, 4].
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MATERIA£ I METODY
Przedmiotem badañ by³a woda powierzchniowa i przydenna pobierana w strefie przyzaporowej
i rodkowej zbiornika oraz ze stanowisku po³o¿onego na rzece Rudzie  g³ównym dop³ywie zbiornika. Próbki wody pobierano co miesi¹c, w okresie od marca do listopada 2000 r. Wodê powierzchniow¹ oraz z warstwy przydennej pobierano za pomoc¹ batymetru Toñ-2 do polietylenowych pojemników o objêtoci 0,5 dm3. W trakcie pobierania próbek oznaczano zawartoæ tlenu rozpuszczonego w wodzie z u¿yciem sondy tlenowej [2] oraz mierzono odczyn wody.
W celu oznaczenia zawartoci manganu rozpuszczonego próbki wody s¹czono przez filtr membranowy 0,45 µm (azotan celulozy) i zakwaszano (do pH poni¿ej 2) kwasem azotowym spektralnie
czystym. Zawartoæ manganu oznaczano metod¹ AAS, z wykorzystaniem spektrofotometru
SPECTRAA 880 firmy Varian. W zale¿noci od stê¿enia manganu w wodzie stosowano zarówno
metodê p³omieniow¹, jak i bezp³omieniow¹ z zeemanowsk¹ korekt¹ t³a. Granica oznaczalnoci wynosi³a w przypadku metody p³omieniowej 0,003 mg/dm3, a przy metodzie bezp³omieniowej 0,02 µg/
dm3. Poprawnoæ metody sprawdzono oznaczaj¹c zawartoæ manganu w certyfikowanym materiale
referencyjnym: HPS Certified Reference Material CRM-TMDW Trace metals in drinking water.
Zawartoæ certyfikowana manganu wynosi³a 40 µg/dm3, zawartoæ oznaczona 39,5 µg/dm3, odzysk
 98,8%.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zawartoæ manganu w wodzie powierzchniowej waha³a siê w okresie od marca do listopada  w strefie przyzaporowej w granicach od 3,5 do 7,2 µg/dm3, a w strefie rodkowej od
0.9 do 17,2 µg/dm3 (Tabela I). Znaczne wahania zawartoci manganu wyst¹pi³y w wodzie
przyddennej; od 12,1 do 224 µg/dm3 w strefie rodkowej oraz od 14,0 do 558,5 µg/dm 3
w stefie przyzaporowej. Wzrost zawartoci manganu w wodzie przydennej by³ zwi¹zany ze
Ta b e l a 1 . Zawartoæ manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego w 2000 roku [µg/dm3]
Manganese concentration in the water of Rybnik reservoir in during the period 2000
year [µg/dm3]
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Ryc. 1. Przebieg zmian zawartoci tlenu i manganu w wodzie przydennej Zbiornika Rybnickiego
oraz wodzie rzeki Rudy.
Changes in oxygen and manganese concentrations in the bottom water of Rybnik Reservoir
and the water of the Ruda river.
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rzeka Ruda
strefa rodkowa, woda przydenna
strefa rodkowa, woda powierzchniowa
strefa przyzaporowa, woda przydenna
strefa przyzaporowa, woda powierzchniowa

pH

Ryc. 2. Wp³yw odczynu na zawartoæ manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego oraz wodzie rzeki
Rudy.
Impact of pH on manganese concentration in the water of Rybnik Reservoir and Ruda
river.

spadkiem zawartoci tlenu w wodzie przydennej w okresie letniej stagnacji. W warunkach
beztlenowych przy dnie, mangan ulega redukcji i przechodzi ponownie do form rozpuszczalnych w wodzie [1] Jego rednia zawartoæ w wodzie przydennej zwiêksza³a siê kilkukrotnie w porównaniu z warstw¹ powierzchniow¹ wody. Zawartoæ rozpuszczonego manganu w wodzie przydennej by³a najmniejsza jesieni¹, kiedy natlenienie warstwy przydennej
wody w miesi¹cach jesiennych, wskutek wymieszania, powodowa³o zwiêkszenie wytr¹cania siê manganu (Ryc. 1). Zaw i Chiswell [6] opisali podobne zjawisko.
Najwiêksza zawartoæ manganu w wodzie rzeki Rudy przypada³a na miesi¹ce jesienne
(padziernik i listopad) oraz na miesi¹ce (,lipiec i sierpie). Zmiany zawartoci manganu
w wodzie rzecznej nie wi¹za³y siê z wielkoci¹ natlenienia i mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³y
wynikiem zmiennego dop³ywu zanieczyszczeñ antropogenicznych (Ryc. 1).
Odczyn wody Zbiornika Rybnickiego nie by³ czynnikiem wp³ywaj¹cym na zawartoæ
manganu w wodzie. Niewielki wzrost zawartoci manganu wraz ze wzrostem odczynu wody
obserwowano tylko w wodzie przydennej, nie by³a to jednak zale¿noæ istotna statystycznie. W wodzie rzeki Rudy zawartoæ manganu nieznacznie spada³a ze spadkiem odczynu,
natomiast w wodzie powierzchniowej brak by³o jakiejkolwiek zale¿noci (Ryc. 2). Brak
zale¿noci miêdzy zawartoci¹ manganu a odczynem wody wystêpowa³ tak¿e w wodach
innych zbiorników [6].
Woda zbiornika Rybnik by³a zanieczyszczona termicznie, co wp³ywa³o niekorzy-
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rzeka Ruda
strefa rodkowa, woda przydenna
strefa rodkowa, woda powierzchniowa
strefa przyzaporowa, woda przydenna
strefa przyzaporowa, woda powierzchniowa

temperatura [oC]

Ryc. 3. Wp³yw temperatury na zawartoæ manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego oraz wodzie
rzeki Rudy.
Impact of temperature on manganese concentration in the water of Rybnik Reservoir and
Ruda river.

stnie na jej jakoæ oraz na ¿ycie biologiczne. Wzrost temperatury wody wp³ywa³ miêdzy
innymi, na wzrost jej odczynu, jak równie¿ na zawartoæ tlenu, co zwi¹zane jest ze zmniejszaniem zdolnoci rozpuszczania tlenu w wy¿szych temperaturach [1]. Temperatura nie
by³a czynnikiem wp³ywaj¹cym na zawartoæ manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego
(Ryc. 3).
WNIOSKI
1. Zawartoæ rozpuszczonego manganu w warstwie przydennej wody jest cile zwi¹zana ze stopniem natlenienia tej warstwy. Spadek zawartoci tlenu prowadzi do wzrostu zawartoci manganu w wodzie.
2. Zmiany odczynu oraz temperatury wody nie wp³ywa³y znacz¹co na zawartoæ manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego.
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THE IMPACT OF AEROBIC CONDITIONS AND PH ON MANGANESE CONCENTRATION
IN THE WATER OF RYBNIK RESERVOIR
SUMMARY
The impact of aerobic conditions, pH and temperature of water on manganese concentrations in
the water of Rybnik Reservoir was investigated. A considerable influence of oxygen content in the
water on manganese concentration was observed. The concentration of manganese dissolved in water significantly increased under aerobic conditions. The changes in pH and temperature of water did
not affect manganese concentration.
PIMIENNICTWO
1. Dojlido J.: Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i rodowisko, Bia³ystok,
1995.
2. ISO 5814:1990. Water quality  Determination of dissolved oxygen  Electrochemical probe
method. 1990.
3. Loska K., Cebula J., Pelczar J., Wiechu³a D., Kwapuliñski J.: Use of enrichment, and contamination factors together with geoaccumulation indexes to evaluate the content of Cd, Cu, and Ni
in the Rybnik Water Reservoir in Poland. Water, Air, Soil Pollut. 1997, 93, 347-365.
4. Loska K., Pelczar J., Wiechu³a D., Kwapuliñski J.: Zanieczyszczenie chromem i o³owiem Zbiornika Wodnego Rybnik. Pollutants in Environment 1994, 1995, 4-5, 5-11.
5. Pohl C., Hennings U.: The effect of redox processes on the partitioning of Cd, Pb, Cu, and Mn
between dissolved and particulate phases in the Baltic Sea. Mar. Chem. 1999, 65, 41-53.
6. Zaw M., Chiswell B.: Iron and manganese dynamics in lake water. Wat. Res. 1999, 33, 8, 19001910.
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ANETA AFELT

¯ELAZO I MANGAN W POROWYCH WODACH STREFY
NIENASYCONEJ LESSU
IRON AND MANGANESE IN WATER POROUS AT UNSATURATED
ZONES OF LOESS SEDIMENT
Zak³ad Hydrologii
Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmiecie 30
Kierownik: prof. dr hab. M. Gutry-Korycka
Przedstawiono wyniki badañ zawartoci ¿elaza i manganu w wodach porowych lessu. Zawartoci ¿elaza i manganu w porowej wodzie strefy nienasyconej
lessu zale¿¹ od warunków obiegu wody w zlewni bezodp³ywowej oraz od uk³adu
morfologicznego utworu. Zmiennoæ zawartoci tych metali wykaza³a zwi¹zek
ze stopniem uwilgotnienia lessu.

WSTÊP
Zawartoæ ¿elaza i manganu w wodzie porowej strefy nienasyconej utworów lessowych
podlega wahaniom pod wp³ywem czynników chemicznych i fizycznych. Szczególnie warunki oksydacyjno-redukcyjne wp³ywaj¹ na zachowanie siê tych metali [2, 3]. Utwory lessowe m³odsze górne Wy¿yny Sandomierskiej (£ukawa k. Sandomierza) s¹ obiektem dobrym do badania czasowej i przestrzennej zmiennoci stê¿eñ ¿elaza i manganu w roztworach porowych [5].
MATERIA£Y I METODY
Dowiadczenie za³o¿one na zboczu utworów lessowych Wy¿yny Sandomierskiej przeprowadzono w okresie od kwietnia 2002 do listopada 2003.
Wodê porow¹ uzyskiwano in situ za pomoc¹ próbników podcinieniowych kwarcowo-teflonowych firmy Prenart. Ogó³em pobrano 60 próbek wód porowych, w odstêpach dwutygodniowych.
Mo¿liwoæ uzyskania roztworu porowego jest cile uzale¿niona od si³y fizycznego wi¹zania wody
w przestrzeni porowej, natomiast o jej objêtoci decyduje cinienie ss¹ce utworu. Zatem wytwarzane
podcinienie rzêdu 2.8 pF (64 kPa) w uk³adzie zamkniêtym próbnik  odbiornik roztworu nie
zawsze by³o efektywne. W zale¿noci od pory roku, zwi¹zanej z zasilaniem infiltracyjnym, oraz
od po³o¿enia morfologicznego uzyskano zró¿nicowan¹ liczbê próbek roztworów porowych na poszczególnych stanowiskach. Stê¿enia pierwiastków w roztworach porowych oznaczono metod¹
ICP MS.
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zawartoæ ¿elazo i manganu w roztworze porowym zale¿y od po³o¿enia morfologicznego oraz g³êbokoci pobrania próbki. Koncentracja ¿elaza w roztworach zmienia³a siê ponad siedemdziesiêciokrotnie. Najni¿sze stê¿enie wyst¹pi³o na stanowisku wymok (26,2
mg/dm3) w okresie pónego lata 2002r., natomiast najwy¿sze (1932,2 mg/dm3) osi¹gnê³o
stanowisko dzia³ wodny (Tab. I). W znacznie wiêkszym zakresie zmienia³a siê zawartoæ
manganu (ponad dwustukrotnie); od 1,8 mg/dm3 (na stanowisku dzia³ wodny) do 393,2
mg/dm3 (stanowisko wymok). Stê¿enie manganu w by³ó najwy¿sza na wiosnê, podczas
najwiêkszego uwilgotnienia strefy aeracji (okres roztopów wiosennych), natomiast zawartoæ ¿elaza wykazuje zazwyczaj podwy¿szone stê¿enia w koñcu okresu wegetacji (póne
lato i jesieñ).
Mangan jest pierwiastkiem bardziej mobilnym w profilu stanowiska wymok, zmieniaj¹c stê¿enie na g³êbokoci 1,5m p.p.t. (od 393,2 mg/dm3 do 7,0 mg/dm3) przy zwiêkszeniu
stê¿enia na g³êbokoci 4m p.p.t. (od 678,7 mg/dm3 do 13,1mg/dm3). Charakterystyczny jest
tu wzrost amplitudy stê¿eñ manganu wraz z g³êbokoci¹ pobrania od 286,2 mg/dm3 (1,5 m
p.p.t.) do 665,6 mg/dm3 (4 m p.p.t.). W pozosta³ych profilach zawartoæ manganu jest zbli¿ona (rednio ok. 20 mg/dm3, amplituda ok. 40 mg/dm3); wykazuje tendencjê malej¹c¹ stê¿enia w czasie.
Ta b e l a I . Zmiennoæ stê¿eñ ¿elaza i manganu w wodzie stery nienasyconej lessu
Variability of the iron and manganese concentrations in water of unsaturated zones of
loess sediment
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Zawartoæ ¿elaza w wodach porowych wykazuje tendencjê wzrostu jako funkcjê g³êbokoci w obrêbie stanowiska dzia³ wodny (od 1200,2 mg/dm3 do 1606 mg/dm3). Amplituda
stê¿enia ¿elaza w roztworach zmniejsza siê wraz z g³êbokoci¹ profilu oraz w kierunku od
dzia³u wodnego dna zlewni bezodp³ywowej. Zmiennoæ zawartoci ¿elaza w obiekcie dzia³
wodny jest trzykrotnie wiêksza w stosunku do obiektu wymok (Tab. I).
Stosunek stê¿enia ¿elaza do manganu jest odwrotnie proporcjonalna; wzrostowi koncentracji jednego pierwiastka towarzyszy spadek stê¿enia drugiego.
Charakter obiegu wody w zlewni bezodp³ywowej oraz znaczne ró¿nice udzia³u frakcji
ilastej w skale (Tab. II) powoduj¹ zró¿nicowanie stê¿eñ manganu i ¿elaza w wodach porowych lessów. Dominuj¹c¹ rolê w strukturze porowej odgrywaj¹ mezopory, decyduj¹ce
o ruchu kapilarnym wody w skale macierzystej (Tab. III). W zlewni bezodp³ywowej,
w zale¿noci od elementów rzeby, wystêpuj¹ odmienne warunki migracji wynikaj¹ce
z obiegu geochemicznego pierwiastków.
Stanowisko dzia³ prezentuje pionowy strumieñ infiltracyjny; zmiany w czasie wilgotnoci ska³y s¹ zale¿ne od tempa zasilania atmosferycznego. W efekcie nastêpuj¹ lokalne,
krótkotrwa³e zmiany warunków oksydacyjno-redukcyjnych w obrêbie mikrostruktur porowych, co sprzyja uruchamianiu ¿elaza. Ponadto ¿elazo w rodowisku oksydacyjnym, o odczynie obojêtnym i zasadowym, mo¿e przemieszczaæ siê równie¿ w formie koloidalnej [3,
4, 9].
Rozpuszczalnoæ manganu w rodowisku o odczynie zasadowym, przewa¿aj¹cym w lessach, jest ma³a [2]. Obecnoæ w roztworach porowych manganu oraz jego niewielkich konkrecji w próbkach o strukturze nienaruszonej, wiadczy o istnieniu warunków do jego uruchamiania. Dynamika stê¿enia manganu podczas badañ terenowych wskazuje na sprzyjaj¹Ta b e l a I I . Sk³ad mineralny ska³y lessoweja
Mineralogical composition of loess sedimentsa
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Ta b e l a I I I . Podstawowe parametry przestrzeni porowej
The main parameters of porous space of loess sediment
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ce warunki do jego rozpuszczania w okresie wiosennym, zwi¹zanym z infiltracj¹ wody
roztopowej.
Na zboczu zachodzi rozdzielenie zasilania na sp³yw powierzchniowy oraz infiltracjê, co
znacz¹co ogranicza iloæ i tempo zmian wody kr¹¿¹cej w przestrzeni porowej. Najkorzystniejsze warunki infiltracyjne wystêpuj¹ podczas zasilania roztopowego, natomiast w okresie wegetacyjnym nastêpuje deficyt wilgoci, z czym zwi¹zana jest trudnoæ uzyskania roztworu porowego z lessu. Silne wi¹zanie wody przez ska³ê powoduje wzrost jej mineralizacji i wytr¹canie rozpuszczonych substancji [1]. Efekty tego procesu zaznaczaj¹ siê w przestrzeni porowej profilu obiektu stok w postaci amorficznych wytr¹ceñ substancji mineralnej. W konsekwencji, maleje równie¿ zawartoci ¿elaza i manganu w uzyskanym materiale badawczym.
Ograniczenie zmian manganu mo¿e wynikaæ równie¿ z charakteru chemicznego wód
porowych. Myliñska [7] klasyfikuje wody lessowe jako chlorkowo-wapniowe lub wêglanowo-siarczanowo-wapniowe. Przy wystêpuj¹cych tu rednich mineralizacjach roztworów
(<1 g/dm3), jon MnHCO3+ wi¹¿e nawet po³owê zawartego w roztworze manganu [3]. Proporcja zawartoci manganu w stosunku do ¿elaza 1:100 jest zachowana w rodowisku
porowym tego utworu.
Dno zlewni bezodp³ywowej jest lokaln¹ baz¹ erozyjn¹ dla sp³ywu powierzchniowego
i ródpokrywowego ze zboczy i dzia³u wodnego. W obrêbie wysoczyzny lessowej, dla której charakterystyczne s¹ niskie wspó³czynniki filtracji od 0,09 do 0,2 m/d [6], mo¿e dojæ
do powstawania okresowych zbiorników wód powierzchniowych. Czas ich trwania zale¿y
od wielkoci zasilania oraz powierzchni zlewni bezodp³ywowej, zazwyczaj wynosi od 4 do
12 tygodni, pocz¹wszy od roztopów wiosennych, czêsto wspomaganych letnimi opadami.
W tych warunkach ska³a macierzysta podlega ca³kowitemu nasyceniu wod¹. Nastêpuje wówczas ograniczenie lub ca³kowite wstrzymanie wymiany gazowej, co powoduje powstawanie
warunków redukcyjnych w rodowisku porowym. Obni¿enie odczynu wody do pH 5,5 stwarza dogodne warunki migracji ¿elaza i manganu. Zwi¹zki Fe3+ s¹ ³atwo rozpuszczalne
w wodzie o pH £ 7 i podlegaj¹ przemieszczeniu do innych poziomów, a nastêpnie wytr¹ceniu w postaci ró¿nych konkrecji, na ogó³ w po³¹czeniu z manganem.

¯elazo i mangan w wodach

195

W rodowisku porowym lessu zachodz¹ procesy migracji ¿elaza i manganu do roztworów a nastêpnie do g³êbszych warstw lessu, wskutek intensywnego wymywania ze stropowej partii profilu. Wskazuje na to dziesiêciokrotny wzrost stê¿eñ manganu w stosunku do
obiektów dzia³u i stoku. ¯elazo zachowuje siê odmiennie i jego zawartoæ w profilu
obiektu wymok jest dziesiêciokrotnie ni¿sza w stosunku do obiektów dzia³ oraz stok.
Kierunek zmian stê¿enia ¿elaza w roztworze porowym wykazuje tendencjê malej¹c¹ w ci¹gu roku. Zachwianiu podleg³a równie¿ proporcja mangan  ¿elazo (1:1), wykazuj¹ca deficyt ¿elaza w tych warunkach.
rodowisko redukcyjne sprzyja procesom wietrzenia chemicznego lessów [8]. Efekty
wietrzenia mo¿na zaobserwowaæ na zdjêciach ska³y w du¿ych powiêkszeniach, np. proces
wytr¹cania krzemionki na ziarnach pylastych. D³ugookresowe i czêste poddawanie ska³y
nasyceniu stwarza dogodne warunki przechodzenia metali do roztworu i oprowadzania ich
poza zasiêg ich pierwotnego wystêpowania. Prawdopodobnie w profilu wymok dosz³o
do d³ugotrwa³ego ³ugowania ¿elaza.
WNIOSKI
Odmienna dynamika zawartoci ¿elaza i manganu w nienasyconym rodowisku porowym lessu ma zwi¹zek z jego w³aciwociami geochemicznymi oraz charakterem obiegu
wody. Wykazano zmiennoæ przestrzenn¹ i sezonow¹ stê¿enia ¿elaza i manganu w roztworach porowych. Stwiedzono deficyt ¿elaza oraz wmywanie manganu w profilu stanowiska
wymok. Okresowe zawodnienie lessu w dnie zlewni bezodp³ywowej wp³ywa na warunki
redox wody strefy nienasyconej lessu.
A. Afelt
IRON AND MANGANESE IN WATER POROUS AT UNSATURATED
ZONES OF LOESS SEDIMENT
SUMMARY
The concentrations of Fe and Mn in water porous of the unsaturated zones of loess varied depending on the locations and the depth of sampling. The seasonal variability was observed: the highest
concentration of manganese was at the wet period (spring) whereas iron content increased at the dry
period (late summer and autumn).
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WODACH MINERALNYCH
IRON AND MANGANESE IN THERAPEUTIC NATURAL MINERAL WATERS
Zak³ad Tworzyw Uzdrowiskowych
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60 -823 Poznañ, ul. S³owackiego
e-mail: mdrobnik@pzh.gov.pl
Kierownik: dr T.Latour
Omówiono znajduj¹ce siê na obszarze Polski ujêcia leczniczych wód mineralnych zawieraj¹cych m.in. ¿elazo i mangan w znacznych stê¿eniach, pozwalaj¹cych na zakwalifikowanie tych wód do tzw. swoistych. Sporód stosowanych
w uzdrowiskach zabiegów leczniczych opieraj¹cych siê na tworzywach naturalnych przedstawiono te, które wykorzystuj¹ wody lecznicze ¿elaziste oraz zawieraj¹ce mangan.

WSTÊP
Wiêkszoæ sporód polskich uzdrowisk statutowych okrela siê jako zdrojowiska. Oznacza to, ¿e o uznaniu ich za uzdrowisko zadecydowa³o posiadanie zasobów wód leczniczych, udokumentowanych zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym oraz uznanych
przez Ministra Zdrowia za surowiec leczniczy  przydatny do zabiegów uzdrowiskowych.
O w³aciwociach leczniczych wody decyduje jej sk³ad mineralny i w³aciwoci fizykochemiczne  bardzo zró¿nicowane w zale¿noci od warunków hydrogeologicznych [5].
Balneochemiczna klasyfikacja wód leczniczych ró¿nicuje te wody na trzy podstawowe typy:
1) mineralne wody lecznicze  zawieraj¹ce co najmniej 1000 mg/l rozpuszczonych sk³adników mineralnych, g³ównie wodorowêglany, chlorki, siarczany sodu, potasu, wapnia
i magnezu;
2) s³abozmineralizowane lecznicze wody swoiste, nie spe³niaj¹ce kryterium ogólnej mineralizacji (1000 mg/l) lecz zawieraj¹ce co najmniej jeden ze sk³adników tzw. swoistych
leczniczych w stê¿eniu uznanym przez medycynê jako wystarczaj¹ce dla uzyskania efektu terapeutycznego (Tabela I);
3) mineralne wody lecznicze swoiste, które spe³niaj¹ wymogi okrelone zarówno dla
pierwszej jak i drugiej grupy wymienionych wód.
Zwi¹zki ¿elaza (II) i manganu (II) zalicza siê do tzw. swoistych sk³adników wód leczniczych, decyduj¹cych o szczególnym oddzia³ywaniu tych wód podczas kuracji uzdrowisko-
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Ta b e l a I . Kryteria podzia³u i klasyfikacji wód leczniczych
The criteria of a division and classification of therapeutic waters
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wej lub wspó³uczestnicz¹cych w dzia³aniu kompleksowym danej wody. Wg kryteriów balneochemicznych, do leczniczych swoistych wód ¿elazistych zalicza siê wody zawieraj¹ce
co najmniej 10 mg Fe(II)/(III)/l [7].
Wystêpowanie ¿elaza i manganu w polskich wodach leczniczych
Zwi¹zki ¿elaza (II) i manganu (II) wystêpuj¹ powszechnie we wszystkich typach wód
leczniczych w bardzo ró¿nych stê¿eniach, zale¿nych od lokalnych warunków geologicznych.
W charakterystyce mineralnej wody swoistej uwzglêdniono rozpuszczone sk³adniki mineralne wystêpuj¹ce w wodach, których udzia³ ilociowy w przeliczeniu na miligramorównowa¿nik (mwale) w litrze przekracza 20 procent oraz tzw. sk³adniki swoiste (specyficzne)
lecznicze, do których zalicza siê: ¿elazo, mangan, fluorki, jodki, bromki, arsen, krzemionkê, bor, dwutlenek wêgla, radon [18]. We wszystkich zdrojowiskach polskich udokumentowanych jest 148 róde³ wód leczniczych, umiejscowionych w 43 uzdrowiskach statutowych (19-tu nizinnych, 17-tu podgórskich, 7-u górskich) [8].
44 ród³a dostarczaj¹ wodê o zawartoci ¿elaza > 10 mg/l. Tylko w nielicznych przypadkach wy³¹cznie zawartoæ ¿elaza w stê¿eniu > 10 mg/l decyduje o uznaniu wody za lecznicz¹. W Polsce takie wody czerpie siê ze róde³ w Na³êczowie.
Najczêciej ¿elazo i mangan w znacznych stê¿eniach s¹ sk³adnikami towarzysz¹cymi
w wodach typu szczaw wodorowêglanowo-wapniowo-magnezowych (Krynica, Duszniki,
Muszyna, ¯egiestów), niekiedy radoczynnych (D³ugopole) oraz fluorkowych (wieradów,
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Czerniawa), szczaw wodorowêglanowo- chlorkowo-sodowych zawieraj¹cych bromki, jodki, kwas metaborowy (Wysowa, Iwonicz) oraz chlorkowo-sodowych (Ciechocinek) bromkowych, jodkowych (Kamieñ Pomorski, winoujcie, Busko).
Najwiêksze iloci ¿elaza wystêpuj¹ w ród³ach: Tadeusz 71,3 mg/l i Zuber III 
54,6 mg/l oraz Odwiert 10  40,0 mg/l (Krynica), Karol 54,3 mg/l (Busko-Solec),
Maria 45,2 mg/l (Czerniawa), Nr. 18  91,86 mg/l (Kudowa), Piotr  67,5 mg/l
(Muszyna) czy te¿ S³one  97,1 mg/l (Wysowa).
Wody ze znacz¹c¹ iloci¹ ¿elaza wystêpuj¹ w du¿ej liczbie np. w Krynicy. W uzdrowisku tym oprócz wy¿ej wymienionych 3 róde³ istnieje jeszcze 19 udokumentowanych róde³
wykorzystywanych w balneoterapii, z czego 11 zawiera ¿elazo w granicach od 4,7 do 8,9
(rednio 5,3 mg/l) a pozosta³e 8 ujêæ od 16,4 do 44,6 (rednio 29,2 mg/l). W 62 ród³ach
wód leczniczych stê¿enie Fe (II) mieci siê w granicach 1-10 mg/l. Stê¿enia Fe(II) w zakresie 0,04-0,15 mg/l stwierdza siê w s³abozmineralizowanych (0,05-0,09%) wodach termalnych, fluorkowych w Cieplicach oraz w 0,02%, termalnych, fluorkowych i radoczynnych
wodach L¹dka Zdroju, a tak¿e w granicach 0,08-0,46 mg/l w wodach o mineralizacji ok.
0,005-0,009% radoczynnych wieradowa i Czerniawy. Natomiast w 0,03-0,09% szczawach radoczynnych tych uzdrowisk poziom ¿elaza II-wartociowego waha siê w granicach
2,2-19,0 mg /l.
Zawartoæ manganu w eksploatowanych wodach leczniczych mieci siê w granicach od
0,05 mg/l (w 50% wód) do 1,35 mg/l. W wodach ze róde³ w Dusznikach Mn(II) wystêpuje
w stê¿eniu (0,88-1,10) mg/l, Muszyny (0,16-0,82) mg/l, Kudowy (0,33-0,99) mg/l, Polanicy (0,16-0,99)mg/l, D³ugopola (0,55-0,70) mg/l, Czerniawy (0,16-0,44) mg/l. Mangan
w stê¿eniu 1,35 mg/l zawieraj¹ wody ze róde³: Zdrój G³ówny w Krynicy, B-4 i D-7
w Jastrzêbiu Zdroju. W ilociach ladowych oznaczano mangan w wodach L¹dka Zdroju,
wieradowa.
W wiêkszoci omawianych wód leczniczych stê¿enie manganu jest wielokrotnie ni¿sze
ni¿ ¿elaza; stosunek Mn/Fe wynosi od 1/35 do 1/66 (zale¿nie od typu wody) co jest znan¹
w hydrologii zale¿noci¹ [9]. Wyj¹tkowo wy¿sze jest stê¿enie manganu ni¿ ¿elaza w s³abozmineralizowanych wodach: z Cieplic (ród³o Sobieski  0,22 mg Mn(II)/l przy 0,12 mg
Fe(II)/l) oraz wodzie ze Zdroju G³ównego w Swoszowicach (0,40/0,01).
W³aciwoci lecznicze wód zawieraj¹cych ¿elazo i mangan i ich stosowanie
Sposób wykorzystania wód leczniczych w uzdrowiskach jest uzale¿niony od ich sk³adu
chemicznego a wiêc i w³aciwoci leczniczych, które s¹ podstaw¹ okrelenia wskazañ do
leczenia i zastosowania wody czyli rodzaju zabiegu.
W³aciwoci lecznicze wód zwi¹zane s¹ z obecnoci¹ i stê¿eniem soli zdysocjowanych
na jon. W tej postaci i g³ównie na niskim stopniu utlenienia sk³adniki mineralne s¹ lepiej
przyswajalne, intensywniej przenikaj¹ przez skórê i b³ony luzowe [7]. ¯elazo wystêpuje
w wodzie naturalnej leczniczej w z³o¿u w postaci Fe(II). Tylko w tej postaci jest katalizatorem w procesie syntezy hemoglobiny. St¹d wody ¿elaziste zw³aszcza szczawy ¿elaziste
wykorzystywane s¹ do kuracji pitnych [10, 16] w leczeniu niedokrwistoci wywo³anej niedoborem tego pierwiastka (niedokrwistoæ w przebiegu schorzeñ przewodu pokarmowego,
w nastêpstwie przewlek³ych krwawieñ, niedokrwistoæ istotna niedobarwliwa, blednica,
niedokrwistoæ ciê¿arnych i dzieci) [1, 7] oraz u rekonwalescentów [14]. Doustne stosowanie tych wód wp³ywa korzystnie na przemianê materii i przemianê azotow¹. Obecnoci
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jonów Fe (II) w wodzie przypisuje siê te¿ du¿y wp³yw na w³aciwoci katalityczne danej
wody [2]. Zwi¹zki ¿elaza (III) (jednak tylko w postaci zjonizowanej) wywieraj¹ korzystny
wp³yw przy zaburzeniach jelitowych, dzia³aj¹c ci¹gaj¹co, wi¹¿¹c H2S w jelicie [7, 15, 17].
Wch³anianie jak i metaboliczna funkcja ¿elaza po³¹czona jest z oddzia³ywaniem innych
pierwiastków. Synergistycznie oddzia³ywuj¹ mangan, kobalt, mied [7] a antagonistyczne
dzia³anie wykazuj¹ kadm i o³ów - st¹d te¿ ¿elaziste wody lecznicze stosowane s¹ jako rodek wspomagaj¹cy w leczeniu chorób zwi¹zanych z zatruciem organizmu tymi pierwiastkami [3, 12, 19].
Wody zawieraj¹ce ¿elazo i mangan stosowane s¹ tak¿e do innych zabiegów balneologicznych  inhalacji indywidualnych lub zbiorowych, k¹pieli, p³ukañ przyzêbia i jamy ustnej, irygacji ginekologicznych [1, 6], gdzie znaczenie farmakologiczne oprócz obecnych
podstawowych sk³adników mineralnych maj¹ równie¿ zwi¹zki Fe (III) ale tylko rozpuszczalne, wykazuj¹ce m.in. dzia³anie ci¹gaj¹ce równie¿ na skórê. Inne postacie tych metali
obecnych w wodzie przeznaczonej np. do k¹pieli czy inhalacji nie odgrywaj¹ istotnej roli.
Stanowi¹ raczej balast pogarszaj¹cy jakoæ zabiegu z uwagi na wytr¹canie siê tych pierwiastków i powstawanie zawiesiny osadów oraz brak oddzia³ywania przez skórê.
Mangan jest katalizatorem witamin, reguluje metabolizm cukrów, t³uszczów i bia³ek.
Niedobór powoduje nieprawid³ow¹ mineralizacjê koci, zaburzenia wzroku, zaburzenia
neurologiczne, zaburzenia rozwoju komórek i procesów krwiotwórczych, powoduje char³actwo [7, 9]. Nadmiar manganu obni¿a poziom hemoglobiny, uszkadza organy mi¹¿szowe
(w¹troba, nerki), zak³óca metabolizm ¿elaza.
Polskie uzdrowiska obejmuj¹ szeroki profil leczniczy oraz ró¿ne typy chemiczne stosowanych w nich wód ¿elazistych [13]. W 14 uzdrowiskach do kuracji pitnych wykorzystywane s¹ przede wszystkim szczawy wodorowêglanowo-wapniowe lub -magnezowe, ¿elaziste. Obecnoæ dwutlenku wêgla i wodorowêglanów zwiêksza przyswajalnoæ ¿elaza zawartego w tych wodach. Chorzy otrzymuj¹ wodê lecznicz¹ na indywidualne zlecenia lekarskie
prosto ze ród³a w tzw. pijalniach wód mineralnych [11], które powinny byæ usytuowane
blisko naturalnych ujêæ, tak aby eksploatowana woda ze z³o¿a nie traci³a swoich w³aciwoci fizyko-chemicznych.
Butelkowane wody lecznicze zawieraj¹ce znacz¹ce iloci ¿elaza i manganu
W niektórych pijalniach oprócz wód wystêpuj¹cych na miejscu wykorzystywane s¹
butelkowane lecznicze wody z innych rozlewni. W ten sposób promuje siê te wody, zwiêksza siê atrakcyjnoæ uzdrowiska i poszerza zakres zastosowania kuracji pitnych.
Woda w opakowaniu jednostkowym (butelka, opakowanie typu bag in box) musi zachowaæ w maksymalnym stopniu wszystkie w³aciwoci charakterystyczne dla danej wody
w z³o¿u.
Niedopuszczalne jest wiêc odgazowanie, od¿elazianie. W opisie wody zaznacza siê, ¿e
ewentualnie wytr¹caj¹cy siê osad jest pochodzenia naturalnego. Aktualnie tylko w czterech
uzdrowiskach rozlewa siê do opakowañ jednostkowych wody lecznicze przeznaczone do
kuracji pitnych w:
Krynicy  S³otwinka Jan i Zuber;
Wysowej  Henryk;
Polanicy Zdroju  Wielka Pieniawa;
Szczawnie Zdroju  D¹brówka.
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WNIOSKI
1. Wody zawieraj¹ce w znacznych stê¿eniach ¿elazo i mangan wystêpuj¹ najczêciej
w uzdrowiskach karpackich i sudeckich. S¹ to przede wszystkim szczawy (wody naturalnie
nasycone dwutlenkiem wêgla).
2. Mineralne wody lecznicze swoiste  ¿elaziste (> 10 mg Fe(II)/l ) to g³ównie:
 szczawy wodorowêglanowe (wapniowe, magnezowe, sodowe) oraz s³abozmineralizowane wody ¿elaziste, wykorzystywane do kuracji pitnych,
 wody chlorkowo-sodowe (w tym solanki) u¿ywane przede wszystkim do k¹pieli
leczniczej i inhalacji, niekiedy równie¿ do kuracji pitnych.
3. Wody lecznicze zawieraj¹ce ¿elazo i mangan, zw³aszcza niektóre szczawy, udostêpniane s¹ w opakowaniach jednostkowych do kuracji pitnych poza uzdrowiskiem w celu
kontynuowania leczenia w miejscu zamieszkania chorego.
M . D r o b n i k , T. L a t o u r
IRON AND MANGANESE IN THERAPEUTIC NATURAL MINERAL WATERS
SUMMARY
Therapeutic natural mineral water containing iron, manganese and typical iron waters (in concentration more than 10 mg Fe(II)/l) law mineralized, are present in 148 sources placed in Polish Spas,
mainly on the Karpaty and Sudety mountain region. The water characterized by a relevant content of
Fe and Mn are widely applied for therapeutic bath, inhalations and drinking courses. Out of 23 Spas
that lead drinking water treatment in 14 Spas typical iron water, particularly different kinds of acidulous hydrocarbonate water are used to therapeutic purpose. The last one is exploited among others in
a treatment of circulation, digestive breathing, urine systems, depends on a type of a Spa and a kind
of applied water.
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Badaniami objêto piêæ klonów, 2 genotypy diploidalne (2x) oraz 3 genotypy
triploidalne (3x) trawy z rodzaju Miscanthus. Próbki rolinne do analiz pobrano w I dekadzie czerwca, lipca, sierpnia, wrzenia i padziernika. W uzyskanym
materiale rolinnym oznaczono ca³kowit¹ zawartoæ ¿elaza i manganu. Stê¿enie
¿elaza zmniejsza³o siê, a zawartoæ manganu zwiêksza³a siê w miarê wzrostu
badanej trawy.

WSTÊP
Mangan i ¿elazo to pierwiastki chemiczne wystêpuj¹ce w rolinach w znikomych ilociach, jednak niezbêdnych do prawid³owego ich wzrostu i rozwoju. Odgrywaj¹ one wa¿n¹
rolê w procesach metabolicznych [8] i zaliczane s¹ do najwa¿niejszych mikroelementów
dla rolin [2]. Na przyswajalnoæ tych pierwiastków przez roliny wp³ywa wiele czynników, a przede wszystkim odczyn gleby. Wraz ze zwiêkszeniem zakwaszenia gleby stwierdza siê zwiêkszenie przyswajalnoci ¿elaza i manganu [5]. Doniesienia naukowe odnonie
zawartoci badanych pierwiastków dotycz¹ g³ównie rolin powszechnie uprawianych
w Polsce. W krajach europejskich wzrasta zainteresowanie rolinami energetycznymi, do
których z powodzeniem mo¿na zaliczyæ trawy z rodzaju Miscanthus. Badania tych rolin s¹
coraz szersze, gdy¿ uprawiane na biomasê do celów energetycznych stanowi¹ plon alternatywny, maj¹ ma³e wymagania, mog¹ byæ uprawiane ekstensywnie, przez co ograniczaj¹
ska¿enie wód gruntowych, poprawiaj¹ mikroklimat, ograniczaj¹ procesy stepowienia itp.
Brak danych na temat sk³adu chemicznego Miscanthusa i pobierania sk³adników pokarmowych w ró¿nych fazach jego rozwoju, w warunkach glebowo  klimatycznych naszego
kraju, by³o powodem do podjêcia niniejszych badañ. Celem pracy by³o przeledzenie pobierania oraz gromadzenia ¿elaza i manganu w kilku klonach trawy z rodzaju Miscanthus,
w ró¿nych fazach rozwojowych.
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MATERIA£ I METODY
Dowiadczenie przeprowadzono w warunkach polowych na glebie o sk³adzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego o wartoci pHH2O=7,37 i pHKCl = 6,73; zawartoci wêgla
w zwi¹zkach organicznych 37,4 g/kg, ca³kowitej zawartoci makroelementów: P  1,0; K  1,15; Ca
 10,7; Mg  1,20; S  0,49 g/kg gleby oraz ca³kowitej zawartoci ¿elaza 7606 mg/kg i manganu 171
mg/kg gleby.
Wêgiel oznaczono metod¹ oksydacyjno-miareczkow¹ [4], a ca³kowit¹ zawartoæ makro- i mikroelementów (Fe i Mn) metod¹ ICP-AES po mineralizacji próbki gleby na sucho. Zawartoæ przyswajalnych form P, K i Mg w glebie oznaczona wg metody Egnera-Riehma wynosi³a: P  120 mg/kg
, K  151 mg/kg, i Mg  63,0 mg/kg.
Jesieni¹ 2000 roku za³o¿ono w trzech powtórzeniach poletka (obiekty) o powierzchni 1,5 m2, na
których wysadzono sadzonki Miscanthusa, powsta³e z rozmno¿enia k³¹czowego (roz³ogowego).
Ka¿dego roku stosowano nawo¿enie mineralne w iloci: N  60 kg/ha , P 50 kg/ha , K  100 kg/ha
przed ruszeniem wegetacji (w postaci saletry amonowej, superfosfatu potrójnego, siarczanu potasowego). Do badañ wykorzystano 5 genotypów traw z rodzaju Miscanthus tj. 2 genotypy diploidalne
(2x) reprezentuj¹ce gatunek Miscanthus sinensis, w tym jedna z grupy traw Hybriden  klon nr 1
oraz jedna niemiecka forma o nazwie Goliath  klon nr 19. Pozosta³e 3 genotypy nale¿a³y do triploidalnego (3x) mieszañca Miscanthus sinensis x gigantheus i ró¿ni³y siê pochodzeniem klon nr 53
z Niemiec; klon nr 63 pochodzi³ z Danii a klon POL z Polski. Próbki do badañ pobierano w I
dekadzie czerwca, lipca, sierpnia, wrzenia i padziernika 2002 roku.
Z uzyskanego materia³u rolinnego (³odygi i licie) pobrano rednie reprezentatywne próbki.
Z materia³u rolinnego, zmielonego do rednicy cz¹stek 0,25 mm, odwa¿ano 1 g do tygla porcelitowego (w trzech powtórzeniach) i mineralizowano na sucho w piecu muflowym w temperaturze
4500C, w ci¹gu oko³o 15 godzin. Nastêpnie do tygla dodawano 10 ml rozcieñczonego HCl (1:1)
i odparowano na ³ani piaskowej w celu roz³o¿enia wêglanów i wydzielenia krzemionki. Zawartoæ
tygla, po dodaniu 5 ml 10% HCl, przeniesiono przez twardy s¹czek do kolby miarowej o pojemnoci
100 ml i uzupe³niono do kreski wod¹ destylowan¹. W tak uzyskanym roztworze podstawowym
oznaczono ca³kowit¹ zawartoæ ¿elaza i manganu na spektrometrze emisyjnym z indukcyjnie wzbudzon¹ plazm¹ ICP-AES, Optima 3200 RL, firmy Perkin-Elmer.
Parametry pracy aparatu ICP-AES Optima 3200 RL: moc RF 1300 W, argon ch³odz¹cy 15 L/min,
argon nebulizuj¹cy 0,8 L/min, prêdkoæ podawania próbki 1,50 ml/min, czas integracji min/max
2/10s, powtórzenia 2. W celu wyeliminowania interferencji spektralnych zastosowano technikê punktów koryguj¹cych t³o oraz wybrano po dwie analityczne d³ugoci fali dla danego pierwiastka:
Fe 238,204 nm i 259,939 nm, Mn 257,610 nm i 259,372 nm. Na tej podstawie nie stwierdzono
znacznych koincydencji z liniami innych pierwiastków obecnych w analizowanych próbkach. Ró¿nice wynikaj¹ce z odmiennych w³aciwoci fizycznych roztworów badanych i wzorcowych skompensowano poprzez zastosowanie metody wzorca wewnêtrznego (Y 371,029 nm).
Otrzymane wyniki badañ opracowano statystycznie, przedstawiaj¹c wspó³zale¿noæ pomiêdzy
badanymi cechami w formie wspó³czynników korelacji.

WYNIKI
W przeprowadzonym dowiadczeniu polowym najwiêksz¹ wysokoæ rolin Miscanthusa (rednio 195 cm) stwierdzono w padzierniku, w ostatnim terminie zbioru (Tabela I).
Wysokoæ rolin w tym okresie wynosi³a od 170 cm  dla klonu 1 do 210 cm  dla klonu 19
(obydwa klony diploidalne); w klonach triplodalnych zró¿nicowanie wysokoci rolin by³o
niewielkie i kszta³towa³o siê od 195 cm  dla klonu 63 do 200 cm  dla klonu 53 i POL.
Najwiêksze przyrosty wysokoci uprawianych rolin, rednio 24 cm, zanotowano w lipcu
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Ta b e l a I . Wysokoæ rolin ró¿nych klonów Miscantusa (cm) w badanych terminach
The high of plant (cm) in particular terms
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(w stosunku do czerwca) i waha³y siê one od 20 do 30 cm. Przyrosty te na ogó³ zmniejsza³y
siê w nastêpnych terminach badañ. We wrzeniu stwierdzono przyrost (30 cm) tylko rolin
klonu 19, a w padzierniku pozosta³ych klonów pozosta³ych klonów (od 5 do 10 cm). rednio dla badanych klonów Miscanthusa przyrost rolin w sierpniu wynosi³ 15 cm, a we wrzeniu i padzierniku po 6 cm.
Zale¿noæ miêdzy terminami pobierania próbek rolin, a zawartoci¹ w nich ¿elaza wynosi³a r=-0,77, oraz zawartoci¹ manganu r=+0,815. Ca³kowita zawartoæ ¿elaza zmniejsza³a siê w miarê wzrostu badanej trawy. W I dekadzie czerwca wynosi³a 175 mg/kg s.m.,
a w I dekadzie padziernika 121 mg/kg s.m. Zawartoæ manganu zwiêksza³a siê od czerwca
do padziernika i wynosi³a odpowiednio 9,05 i 11,42 mg/kg s.m. Zale¿noæ miêdzy zawartoci¹ tych pierwiastków w postaci wspó³czynnika korelacji wynosi³a r=-0,69. Sporód anaTa b e l a I I . Zawartoæ ¿elaza (mg/kg s.m.) rolin ró¿nych klonów Miscanthusa w badanych terminach
The content (mg/kg of D.M.) of iron in the Miscanthus biomass in terms of Analysis
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Ta b e l a I I I . Zawartoæ manganu (mg/kg s.m.) rolin ró¿nych klonów Miscanthusa w badanych
terminach
The content mg/kg of D.M. (means values) of manganese in the Miscanthus
biomass samples in terms of analysis
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lizowanych klonów Miscanthusa (rednio dla ca³ego okresu wegetacji) najwiêksz¹ zawartoæ ¿elaza (173 mg/kg s.m.) stwierdzono w biomasie diploidalnego klonu nr 1, a najmniejsz¹
(116 mg/kg s.m.) w biomasie klonu triploidalnego nr 63. Zawartoæ manganu, podobnie jak
¿elaza by³a najwiêksza (14,81 mg/kg s.m.) dla klonu nr 1, a najmniejsza (6,48 mg/kg s.m.)
dla klonu triploidalnego nr 53.
DYSKUSJA
Otrzymane wyniki dotycz¹ce wzrostu rolin wybranych klonów Miscanthusa w rejonie
po³udniowego Podlasia, potwierdzaj¹ badania Je¿owskiego [1999]. Wszystkie analizowane klony trawy (trzciny) z rodzaju Miscanthus najintensywniej pobiera³y ¿elazo w czerwcu,
gdy procesy wzrostowe przebiega³y bardzo intensywnie. Wiadomo bowiem, ¿e ¿elazo jest
bezporednio odpowiedzialne za produkcjê energii koniecznej do oddychania. Jego brak
wp³ywa na ograniczenie iloci energii dostêpnej dla aktywnoci syntetycznej i wzrostu [1].
Zawartoæ ¿elaza zmniejsza³a siê wraz z rozwojem Miscanthusa, podobnie jak u innych
rolin np. grochu [7], zbó¿ jarych oraz zbó¿ ozimych [9]. Zawartoæ manganu zwiêksza³a
siê w miarê wzrostu badanych klonów Miscanthusa. Parker i in. [6] podaj¹, ¿e roliny do
prawid³owego funkcjonowania potrzebuj¹ od 20 mg/kg do 40 mg/kg Mn s.m. W badaniach
uzyskano znacznie ni¿sze zawartoci manganu (najwy¿sza 14,8 mg/kg s.m.), co mo¿na t³umaczyæ stosunkowo wysokim pH gleby.
WNIOSKI
1. Wiêkszym wzrostem traw z rodzaju Miscanthus cechowa³y siê genotypy triploidalne
i diploidalny klon nr 19, a znacznie mniejszym diploidalny klon nr 1.
2. Zawartoæ ¿elaza w badanych klonach Miscanthusa by³a zró¿nicowana i zmniejsza³a
siê na ogó³ wraz ze wzrostem rolin.
3. Zawartoæ manganu w uprawianych rolinach Miscanthusa by³a zró¿nicowana miêdzy badanymi klonami i zwiêksza³a siê nieco wraz ze wzrostem tych traw.
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THE CONTENT OF IRON AND MANGANESE IN THE BIOMASS OF MISCANTHUS
SUMMARY
In field experiment located in the soil  climatic conditions of south Podlasie, the growth and the
content of iron and manganese in biomass of Miscanthus was investigated. The following 5 clones
of Miscanthus were investigated: two were diploids (nr 1 and 19) and three triploides (nr 53 from
Germany, nr 63 from Holland and POL from Poland) which were cultivated on the plots at area 1,5
m-2 in three replicates. The representative samples of plant materials (leaves and steams) for investigation were taken in the I decade of the following months : June, July, August, September and
October in 2002 year this is in the second year of cultivation. The total content of iron and manganese in plant materials of Miscanthus samples of investigated obiects were determinated by ICPAES method. It is stated the quicker tempo of plant growth had the triploides clones and nr 19
diploide clone but significiantly slower diploide clone nr 1. The content of iron and manganese in
investigated clones of Miscanthus were differentiated: the content of iron generally decreasing but
manganese increasing simultaneously with the growth of cultivated plants.
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Czynniki antropogeniczne wp³ywaj¹ce na zmiany zawartoci metali (nadmiar lub niedobór) na obszarach parków przyrodniczych mog¹ oddzia³ywaæ na
wzrost i rozwój rolin.

WSTÊP
Na terenach, umownie zwanych rekreacyjnymi, w wyniku emisji dalekosiêgaj¹cej zawartoci pierwiastków ladowych mog¹ zmieniaæ siê w bardzo ró¿nych zakresach. Celem
podjêtej pracy by³o okrelenie zawartoci zwi¹zków ¿elaza i manganu w pyle osiad³ym na
liciach drzew, opadzie ca³kowitym oraz w pyle kierunkowym na terenie Tatrzañskiego
Parku Narodowego z uwzglêdnieniem ich form, ³atwo przyswajalnych przez roliny i zwierzêta.
MATERIA£ I METODY
Badania prowadzono od jesieni 2003 roku na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego. Próbki
py³u osiad³ego na ig³ach sosny górskiej (kosodrzewiny) oraz próbki igie³ pobierano w ró¿nych punktach Parku (Tabela IV).
Próbki igie³ zbierano na wysokoci 2 m nad powierzchni¹ gruntu, bezporednio do pojemników
szklanych, w których by³y p³ukane wod¹ redestylowan¹. Po dok³adnym kilkukrotnym sp³ukaniu
igie³, uzyskane pop³uczyny s¹czono przez s¹czki z bibu³y filtracyjnej (Whatman 1). Uzyskany suchy
osad (po odparowaniu pod lampami promiennikowymi) rozpuszczono w 5 ml 65% HNO3. S¹czki
filtracyjne, po wysuszeniu wa¿ono, ponownie w celu wyznaczenia masy nierozpuszczalnej w wodzie czêci py³u, nastêpnie spopielano w temperaturze 400°C w piecu muflowym i poddawano mineralizacji na mokro 5 ml 65% HNO3.
Py³y rozprzestrzeniaj¹ce siê w sposób wypadkowy zgodnie z kierunkiem wiatrów oraz py³y migruj¹ce z czterech kierunków geograficznych pobierano za pomoc¹ py³omierzy specjalnej konstruk-
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cji [2]. Konstrukcja py³omierza ruchomego zapewnia, ¿e uzyskane py³y oraz krople deszczu pochodz¹ z wypadkowego kierunku wyznaczonego tzw. ró¿¹ wiatrów na danym stanowisku. Ten rodzaj pobierania urednia w du¿ej mierze zebranie emisji py³ów, pochodz¹cych z kierunków najczêciej wiej¹cych wiatrów  teoretyczna skutecznoæ kierunkowego pozyskania cz¹steczek py³u jest
wiêksza od 95% [3]. Próbki pobierano w sposób ci¹g³y w okresach jednomiesiêcznych, w sta³ych
punktach zlokalizowanych przy schronisku nad Morskim Okiem oraz w Dolinie Chocho³owskiej.
Uzyskane zawiesiny py³u w wodzie redestylowanej lub alkoholu metylowym (w zale¿noci od pory
roku) poddawano dalszej preparatyce, jak w przypadku py³u osiad³ego na liciach drzew. Jako punkt
odniesienia przyjêto stanowisko pobierania próbek zlokalizowane na Anta³ówce w Zakopanem, pozostaj¹ce w zasiêgu oddzia³ywania py³ów z emisji komunikacyjnej.
Wielkoæ opadu ca³kowitego py³u na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego okrelono zbieraj¹c opadaj¹cy py³ do kuwet plastikowych o wymiarach 27 × 27 cm wype³nionych 2000 ml wody
redestylowanej, a w okresie zimowym- etanolem lub metanolem, w sta³ych punktach zlokalizowanych przy schronisku nad Morskim Okiem oraz w Dolinie Chocho³owskiej. Opad ca³kowity pobierano w sposób ci¹g³y w okresach jednomiesiêcznych. Preparatyka próbek by³a identyczna jak w przypadku py³u osiad³ego na liciach drzew.
Zawartoci ¿elaza i manganu w badanych próbkach oznaczono metod¹ p³omieniow¹ ASA, u¿ywaj¹c spektrofotometru Pye Unicam SP9-800, firmy Philips. Wyniki oznaczeñ podlega³y ocenie
dok³adnoci, opartej na programach interkalibracyjnych przeprowadzonych z Instytutem Chemii
Nieorganicznej Politechniki l¹skiej w Gliwicach i Zak³adem Monitoringu rodowiskowego G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz na metodzie dodatku wzorca.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zawartoci rozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza w py³ach z ró¿nych kierunków by³y mniejsze ni¿ nierozpuszczalnych form tego metalu. Obserwowano to na stanowiskach przy Morskim Oku i w Dolinie Chocho³owskiej (Tabele I-II). Natomiast w przypadku manganu zaobserwowano na ogó³ zale¿noæ odwrotn¹, za wyj¹tkiem opadu py³u ze wszystkich badanych kierunków w listopadzie 2003 r. i w opadzie z kierunku wschodniego w grudniu 2003 r.
na stanowisku przy Morskim Oku.
Zawartoci ¿elaza i manganu w opadzie kierunkowym py³u nad Morskim Okiem w okresie padziernik-grudzieñ 2003 r. (Tab. II), by³y istotne wiêksze od zawartoci nierozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza w pyle opad³ym ze wszystkich kierunków. Zwi¹zki rozpuszczalne ¿elaza oraz rozpuszczalne i nierozpuszczalne manganu nie podlega³y takiej prawid³owoci.
Zawartoæ ¿elaza i manganu w opadzie ca³kowitym py³u w okresie padziernik-grudzieñ
2003 r. na stanowisku Morskie Oko porównano z opadem py³u na stanowisku odniesienia
w Zakopanem, Anta³ówka (Ryc. 1). Zawartoci rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych form
¿elaza by³y na stanowisku w Zakopanem istotnie wiêksze w porównaniu do Morskiego
Oka. Ró¿nice takie nie zaobserwowano w odniesieniu do manganu. Opad ca³kowity w Tatrach porównano z danymi literaturowymi dla Pó³nocnych Alp. Okaza³o siê, ¿e opad ca³kowity ¿elaza zarówno nad Morskim Okiem, jak i w Dolinie Chocho³owskiej (Tabela III), by³
znacz¹co mniejszy od analogicznego opadu w Pó³nocnych Alpach (Szwajcaria), gdzie zawartoæ ¿elaza w takim opadzie wynosi³a 103,0 mg/m2/rok. Opad ca³kowity manganu nad
Morskim Okiem by³ nieco wiêkszy, a w Dolinie Chocho³owskiej znacznie mniejszy od
opadu ca³kowitego tego metalu w Pó³nocnych Alpach, gdzie wynosi³ 7,6 mg/m2/rok [4].
W celu okrelenia dostêpnoci ¿elaza i manganu dla rolin oznaczono zawartoci ich
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Ta b e l a I . Zawartoæ zwi¹zków Fe i Mn w opadzie kierunkowym py³u [µg/g]
The compounds of Fe and Mn content in dust directional fall-out [µg/g]
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Ryc. 1. Zawartoæ rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych zwi¹zków Fe i Mn w opadzie ca³kowitym
py³u w okresie X-XII 2003 r. [µg/g]
The water-soluble and water-insoluble compounds of Fe and Mn content in dust fall-out
during the period X-XII 2003 [µg/g]

rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych form w pyle osiad³ym na liciach drzew (Tabela IV).
Roliny pobieraj¹ tak¿e pierwiastki i zwi¹zki chemiczne przez czêci nadziemne, przede
wszystkim przez licie. Czêsto zjawisko to wykorzystuje siê w rolnictwie, jako dolistne
¿ywienie rolin [1].
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Ta b e l a I V. Zawartoæ rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych zwi¹zków Fe i Mn w pyle osiad³ym
na ig³ach drzew na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego [µg/g]
The water-soluble and water-insoluble compounds of Fe and Mn content in dust deposited on the surface of trees leaves from the area of Tatra National Park [µg/g]
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Zawartoci ¿elaza i manganu w pyle osiad³ym na ig³ach drzew by³y wielokrotnie wiêksze od iloci ¿elaza w formie nierozpuszczalnej ni¿ rozpuszczalnej, niezale¿nie od gatunku
drzewa oraz lokalizacji punktu pomiarowego. W przypadku manganu nie uda³o siê zaobserwowaæ takiej prawid³owoci. Udzia³ rozpuszczalnych zwi¹zków manganu w odniesieniu do ca³kowitej jego zawartoci jest du¿o wiêkszy w porównaniu do zwi¹zków ¿elaza
(Tabela IV).
WNIOSKI
1. rodowisko przyrodnicze Tatrzañskiego Parku Narodowego zanieczyszczaj¹ g³ównie
nierozpuszczalne zwi¹zki ¿elaza, ma³o dostêpne dla rolin oraz rozpuszczalne zwi¹zki
manganu, o du¿ej biodostêpnoci.
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2. Na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego zawartoæ ³atwo przyswajalnych rozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza i manganu w pyle by³a na ogó³ mniejsza od zawartoci tych
metali w pyle pochodz¹cym z Zakopanego (Anta³ówka).
3. Opad ca³kowity ¿elaza i manganu na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego mia³
wyranie lokalny charakter i by³ w przypadku ¿elaza mniejszy od opadu w Pó³nocnych
Alpach.
A. Paukszto, Z. Paukszto, J. Kwapuliñski, J. Kowol, A. Forczyñska,
R. Rochel, E. Goszyk, K. Karpiñska, R. Jeziorska
DEPOSITION OF IRON AND MANGANESE IN ENVIRONMENT
OF TATRA NATIONAL PARK
SUMMARY
The iron and manganese contents in dust directional fall-out, dust deposited on the surface of trees leaves and in dust fall-out collected from the area of Tatra National Park, collected in the period
October-December 2003, were investigated. The solubility of these metals may inform on their phytoavailability.
Iron in dust fall-out and dust deposited on the surface of trees leaves were in water-insoluble
form whereas manganese was mainly in water-soluble form. The water-soluble forms of iron and
manganese occurred in Tatra National Park in much smaller mounts than in Zakopane. The dust fallout of iron was also smaller as compared with fall-out of iron in Northern Alps (Switzerland).
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Badania zmian zawartoci ¿elaza w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego
w latach 1991-2001 wykaza³y zmniejszenie zawartoci tego metalu w osadzie po
1997 roku.

WSTÊP
ród³em ¿elaza w wodach powierzchniowych s¹ g³ównie procesy naturalne, zwi¹zane
z wietrzeniem ska³y macierzystej. Na terenach o znacznym stopniu uprzemys³owienia wzglêdny udzia³ ¿elaza pochodz¹cego ze róde³ antropogenicznych w zbiornikach mo¿e byæ znacz¹cy.
Tlenki ¿elaza odgrywaj¹ istotna rolê w sorpcji i koagulacji innych zwi¹zków wystêpuj¹cych w rodowisku wodnym, szczególnie metali ladowych. Wodorotlenki ¿elaza maj¹ tendencjê do adsorpcji ró¿nych kationów i tworzenia zwi¹zków chelatowych z materi¹ organiczn¹. Procesy zwi¹zane z rozpuszczeniem i wytr¹caniem siê ¿elaza oraz jego zawartoæ
maj¹ znacz¹cy wp³yw na zachowanie siê metali ladowych w przydennej warstwie zbiorników wodnych [1, 8]. Poznanie rozmieszczenia ¿elaza w osadach dennych zbiorników ma
zatem istotne znaczenie, zw³aszcza na obszarach o znacznym stopniu industrializacji i urbanizacji.
Przyk³adem takiego zbiornika jest Zbiornik Rybnicki, który powsta³ na obszarze Rybnickiego Okrêgu Wêglowego na pocz¹tku lat 70-tych jako obiekt towarzysz¹cy Elektrowni
Rybnik. Zasadniczym jego zadaniem jest dostarczanie wody do tzw. kondensatorów elektrowni; woda zbiornika jest wykorzystywana równie¿ do uzupe³niania strat w obiegu zamkniêtym. Zbiornik jest zanieczyszczony termicznie, osady denne zbiornika s¹ równie¿
zanieczyszczone metalami ciê¿kimi [5].
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MATERIA£ I METODY
Pomiary zawartoci ¿elaza w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego prowadzono
w latach 1991-2001. Na obszarze zbiornika, wzd³u¿ jego osi g³ównej, wyznaczono 9 stanowisk
pobierania próbek osadu dennego (Ryc. 1). Takie usytuowanie stanowisk pomiarowych pozwoli³o
na scharakteryzowanie zawartoci ¿elaza w osadzie dennym w strefie przyzaporowej zbiornika,
w strefie rodkowej oraz na obszarze cofki.
Próbki osadu dennego pobierano (próbnikiem typu Eckman-Birge) z warstw o gruboci 2 cm, do
g³êbokoci 8 cm. Ogó³em pobrano 2329 próbek. Próbki osadów po dostarczeniu do laboratorium
by³y przesiewane przez polietylenowe sito o rednicy oczek 0,20 mm a nastêpnie suszone do sta³ej
masy w temperaturze 105°C. Suchy osad poddawano rêcznemu rozdrabnianiu w modzierzu agatowym, a nastêpnie mieleniu w m³ynie odrodkowym S1000 Retsch.
Mineralizacjê mikrofalow¹ przeprowadzano dla 250 mg ± 20% osadu w mieszaninie kwasu azotowego i fluorowodorowego. Zawartoæ ¿elaza oznaczano metod¹ p³omieniow¹ AAS z u¿yciem spektrofotometru SPECTRAA 880 firmy Varian. Wykonano oznaczania zawartoci ¿elaza w certyfikowanym materiale referencyjnym STSD-1 (Stream Sediment) prod. CANMET. Zawartoæ rekomendowana ¿elaza wynosi³a  4,7%, oznaczona  4,66% (odzysk 99,1%).
Zawartoæ materii organicznej w osadzie dennym oznaczono metod¹ bezporedni¹ jako straty
masy w wyniku pra¿enia w temp. 550°C przez 2 godziny, po uprzednim wysuszeniu próbki do sta³ej
masy w temp. 105°C. Zawartoæ materii organicznej w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego wynosi³a rednio 24,2±5,1%, zakres od 3,3% do 35,2%.
Testowanie znamiennoci statystycznej ró¿nic w zawartoci ¿elaza na poszczególnych stanowiskach przeprowadzono z zastosowaniem analizy wariancji ANOVA. Zale¿noci pomiêdzy poszczególnymi parametrami analizowano w oparciu o wspó³czynnik korelacji Pearsona. Do badania podobieñstwa wystêpowania ¿elaza w osadzie dennym na poszczególnych stanowiskach zastosowano
analizê skupieñ. Pozwala ona uporz¹dkowaæ obszar zbiornika pod wzglêdem zawartoci ¿elaza,
a odleg³oæ wi¹zania miêdzy poszczególnymi stanowiskami wskazuje na zró¿nicowanie zawartoci
tego metalu w osadzie dennym.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Ró¿nice w zawartoci ¿elaza w osadzie dennym na poszczególnych stanowiskach by³y
istotne statystycznie (Tabela I). rednia zawartoæ ¿elaza we wszystkich warstwach osadu
dennego by³a najwiêksza na stanowiskach 1 i 2 po³o¿onych na obszarze cofki. Nieco wiêksza zawartoæ ¿elaza w osadzie dennym z obszaru cofki w porównaniu z pozosta³ymi stanowiskami mo¿e wskazywaæ na sta³y dop³ywem tego pierwiastka do zbiornika z wodami rzeki
Rudy. Hipotezê tak¹ potwierdzaj¹ wyniki badañ jakoci wód powierzchniowych prowadzone na terenie województwa l¹skiego w 1995 roku przez Pañstwowy Instytut Geologiczny
[4]. Zawartoæ ¿elaza w wodzie rzeki Rudy okaza³a siê znacznie podwy¿szona (470-9610 µg/
dm3), w porównaniu z wodami nie zanieczyszczonymi, w których zawartoæ ¿elaza jest
rzêdu 10-1400 µg/dm3 [3]. Natomiast zawartoæ ¿elaza w osadzie dennym rzeki Rudy wynosi³a 0,471,93% [4].
Potwierdzeniem tezy o zanieczyszczaniu zbiornika przez wody rzeki Rudy mo¿e byæ
nieznacznie wiêksza zawartoæ ¿elaza w powierzchniowych warstwach osadu dennego 02 cm i 2-4 cm na obszarze cofki, w porównaniu z warstwami g³êbszymi ze stanowisk 1, 2
i 3 z obszaru cofki. Na pozosta³ych stanowiskach nie obserwowano jednoznacznej tendencji zmian zawartoci ¿elaza ze wzrostem g³êbokoci warstwy osadu. Na stanowiskach ze
strefy przyzaporowej wiêksze zawartoci ¿elaza wystêpowa³y w osadzie dennym pocho-
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk pobrania próbek na obszarze Zbiornika Rybnickiego.
Location of sampling stations in the Rybnik Reservoir.
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Ta b e l a I . Zawartoæ ¿elaza w poszczególnych warstwach osadu dennego Zbiornika Rybnickiego
(%)
Iron concentration in particular layers of the bottom sediment of Rybnik Reservoir (%)
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dz¹cym z g³êbszych warstw. Mniejsza zawartoæ ¿elaza w powierzchniowej warstwie osadu dennego na stanowiskach ze strefy wody g³êbokiej mo¿e wiadczyæ o przewadze procesów wymywania ¿elaza z osadu dennego nad jego str¹caniem, zwi¹zanej z warunkami beztlenowymi, charakterystycznymi dla tej czêci zbiornika [6].
Analiza przestrzennego rozk³adu ¿elaza w osadzie dennym zbiornika wykazuje spadek
zawartoci wraz ze wzrostem odleg³oci od cofki. W warstwach powierzchniowych osadu
dennego zale¿noæ ta by³a istotna statystycznie. W warstwach g³êbszych osadu dennego, na
skutek ustalenia siê równowagi dynamicznej, spadek zawartoci ¿elaza ze wzrostem odleg³oci od cofki by³ mniej widoczny. Stabilizacja zawartoci ¿elaza w powierzchniowej warstwie osadu dennego, poza obszarem cofki, wskazuje na silniejsze powi¹zanie tego pierwiastka z materi¹ organiczn¹. Wartoci wspó³czynnika korelacji opisuj¹c¹ tê zale¿noæ,
poza obszarem cofki, by³y istotne statystycznie i wynosi³y od 0,33 na stanowisku 5 do 0,59
na stanowisku 9. Bardzo s³aba zale¿noæ, rzêdu 0,07, wystêpowa³a na stanowiskach 1 i 2.
W analizie przestrzennego rozmieszczenia pierwiastków zastosowanie znajduje analiza
skupieñ [2, 9]. W warstwie powierzchniowej osadu dennego mo¿na wyró¿niæ dwa skupienia: pierwsze obejmuje stanowiska 1 i 2 z obszaru cofki, o najwiêkszej zawartoci ¿elaza,
do których w odleg³oci 9,5 do³¹czone jest drugie skupienie, utworzone przez pozosta³e
stanowiska (Ryc. 2). W podgrupie drugiej stanowisko 9 ze strefy przyzaporowej oraz 6 i 4
ze strefy rodkowej do³¹czaj¹ siê w odleg³oci 8,8 do stanowisk 7 i 8 ze strefy przyzaporowej oraz 5 ze strefy rodkowej i 3 z obszaru cofki.
Analiza zmian zawartoci ¿elaza w powierzchniowej warstwie osadu dennego w czasie
wykaza³a, ¿e wiêksze zawartoci ¿elaza w osadzie dennym na wszystkich stanowiskach
wyst¹pi³y w okresie 1994-1996, natomiast od 1997 roku obserwowano zmniejszenie za-
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Ryc. 2. Podobieñstwo wystêpowania ¿elaza w osadzie dennym na poszczególnych stanowiskach
Zbiornika Rybnickiego.
Similarities in occurrence of iron in the bottom sediment at particular stations of Rybnik
Reservoir.

wartoci ¿elaza w osadzie dennym. Na takie zmiany zawartoci ¿elaza w osadzie dennym
wp³ynê³o wiele zjawisk. Jednym z wa¿niejszych by³o sukcesywne zmniejszanie siê zawartoci ¿elaza w opadzie atmosferycznym nad obszarem zbiornika. Emisja dalekozasiêgowa
jest drugim co do wielkoci ród³em zanieczyszczenia osadu dennego zbiornika metalami
[7]. Wg danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej opad ¿elaza w 1995
roku, w którym stwierdzono najwiêksze zawartoci ¿elaza w osadzie dennym, wynosi³ 4,3 mg/
m2/rok. W 1997 roku opad ¿elaza by³ wyranie mniejszy i wynosi³ 1 mg/m2/rok. Na znaczne zmniejszenie siê zawartoci ¿elaza w osadzie dennym, od po³owy 1997 roku. wp³yw
mia³a równie¿ powód i zwi¹zane z ni¹ wymywanie pierwiastków z osadu dennego.
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WNIOSKI
1. Wiêksza zawartoæ ¿elaza wystêpowa³a w powierzchniowych warstwach osadu dennego na obszarze cofki zbiornika, jako rezultat dop³ywu tego pierwiastka z wodami rzeki
Rudy.
2. Okresowe zmiany zawartoci ¿elaza w osadzie dennym odzwierciedla³y wp³yw emisji
dalekozasiêgowej oraz powodzi w 1997 roku.
K. Loska, D. Wiechu³a, I. Korus
TEMPORAL AND SPATIAL DISTRIBUTION OF IRON IN THE BOTTOM
SEDIMENT OF RYBNIK RESERVOIR
SUMMARY
High iron concentrations have been found in the surface layers of the bottom sediment in the
backwater of the reservoir. The elevated concentrations were observed over 1994-1996, followed by
a decrease after 1997. Both the temporal and spatial changes in iron concentration in the sediment
reflected the influence of main contamination sources on the reservoir i.e. the inflow of contaminants from the Ruda river and the impact of long-range transport of pollutants from Upper Silesian
Industrial Region and Rybnik Coal Mining Region. The changes in iron concentration were also
significantly affected by the flood in 1997.
PIMIENNICTWO
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6. Loska K., Wiechu³a D.: Mo¿liwoci rekultywacji eutroficznych zbiorników wody podgrzanej na
przyk³adzie Zbiornika Rybnickiego. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2000, 6, 229-235.
7. Loska K., Wiechu³a D.: Application of principal component analysis for the estimation of source
of heavy metal contamination in surface sediments from the Rybnik Reservoir. Chemosphere
2003, 51, 723-733.
8. Sivan O., Erel Y., Mandler D., Nishri A.: The dynamic redox chemistry of iron in the epilimnion
of Lake Kinneret (Sea of Galilee). Geochim. Cosmochim. Acta 1998, 62, 565-576.
9. Wenning R.J., Erickson G.A.: Interpretation and analysis of complex environmental data using
chemometric methods. Trends Anal. Chem. 1994, 13, 446-457.
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ROLA EMISJI TRANSGRANICZNEJ ZNAD OBSZARU
TRZYÑCA-OSTRAWY W KSZTA£TOWANIU ZAWARTOCI MANGANU
I ¯ELAZA W OPADZIE KIERUNKOWYM NA TERENIE BRENNEJ
THE ROLE OF CROSS-BORDER EMISSION FROM TRZYNIEC-OSTRAWA
REGION IN CHANGE OF MANGANESE AND IRON CONTENTS
IN DIRECTIONAL FALL-OUT IN BRENNA VILLAGE
Katedra i Zak³ad Toksykologii
l¹ska Akademia Medyczna
41-200 Sosnowiec, ul. Jagielloñska 4
Kierownik: prof. dr hab. J. Kwapuliñski
Badano g³ówne ród³a zanieczyszczenia zwi¹zkami ¿elaza i manganu rodowiska przyrodniczego Brennej: emisjê dalekosiêgajac¹ i emisje lokalne.

WSTÊP
Miejscowoci przygraniczne w Beskidzie l¹skim, zlokalizowane s¹ na terenach od dawna
wykorzystywanych do celów rekreacyjno-uzdrowiskowych. Powiêkszaj¹ca siê z roku na
rok liczebnoæ sta³ych i sezonowych mieszkañców tych miejscowoci powoduje wyrane
zwiêkszenie liczby lokalnych róde³ emisji zanieczyszczeñ oraz coraz wiêkszy udzia³ zanieczyszczeñ komunikacyjnych. Tereny te pozostaj¹ ponadto pod sta³ym wp³ywem emisji
dalekosiêgaj¹cej z szeregu róde³ zanieczyszczeñ tak z Polski, jak i z Czech.
Celem niniejszej pracy by³o okrelenie zawartoci ¿elaza i manganu w przeciêtnym opadzie kierunkowym py³u na terenie Brennej, a nastêpnie ocena udzia³u poszczególnych rodzajów emisji w zanieczyszczeniu rodowiska przyrodniczego badanego obszaru rekreacyjnego.
MATERIA£ I METODY
Przedmiotem wieloletnich badañ przeprowadzonych na terenie Brennej w latach 1992-1996 oraz
w latach 1999-2000 by³ przeciêtny opad kierunkowy py³u, zawieraj¹cy szereg metali ciê¿kich pochodzenia hutniczego.
Py³y, rozprzestrzeniaj¹ce siê w sposób wypadkowy zgodnie z kierunkiem wiatrów, pobierano za
pomoc¹ py³omierza ruchomego specjalnej konstrukcji [3]. Próbki pobierano w sposób ci¹g³y w okresach jednomiesiêcznych (rednio 6 razy w roku), w trzech sta³ych punktach zlokalizowanych na
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terenie Brennej. Dalszej analizie poddawano ca³e zebrane próbki, których masa w pierwszym okresie badañ (lata 1992-1996) waha³a siê w granicach od 0,0007 g do 0,3438 g, a w drugim okresie
badañ (lata 1999-2000) od 0,0009 g do 0,2203 g.
Punkty pobierania próbek zosta³y tak usytuowane, aby reprezentowa³y ró¿ne ród³a wzbogacenia
rodowiska przyrodniczego w metale, z podzia³em na nastêpuj¹ce rodzaje emisji:
l emisjê dalekosiêgaj¹c¹  punkt Brenna Kotarz, po³o¿ony na wysokoci ok. 700 m n.p.m.,
z dala od tras komunikacyjnych oraz licznych gospodarstw i budynków mieszkalnych;
l emisjê lokaln¹ i dalekosiêgaj¹c¹  punkt Brenna Jatny, po³o¿ony na stoku Doliny Jatny, z dala
od ruchliwego szlaku komunikacyjnego, ale w obszarze zurbanizowanym;
l emisjê ruchu komunikacyjnego, lokaln¹ i dalekosiêgaj¹c¹  punkt Brenna Centrum, po³o¿ony
na dnie doliny w bezporednim s¹siedztwie g³ównej drogi, w centrum administracyjnym i komunikacyjnym Brennej.
Uzyskane zawiesiny py³u w wodzie redestylowanej lub alkoholu metylowym (w zale¿noci od
pory roku) s¹czono na s¹czkach bibu³owych typu Whatman 1. S¹czki suszono, wa¿ono, spopielano
w temperaturze 400°C w piecu muflowym, a nastêpnie poddawano mineralizacji na mokro 5 ml 65%
HNO3. Po odparowaniu do suchej pozosta³oci osad rozpuszczono w 5 ml 65% HNO3 i przenoszono
ilociowo do kolbek miarowych o pojemnoci 25 ml, uzupe³niaj¹c wod¹ redestylowan¹ do kreski.
Przes¹cz, umieszczony w uprzednio zwa¿onych krystalizatorach, odparowywano do sucha pod lampami promiennikowymi i ponownie wa¿ono, aby otrzymaæ masê frakcji py³u rozpuszczalnego
w wodzie. Uzyskany suchy osad rozpuszczano w 5 ml 65% HNO3 i przenoszono ilociowo do kolbek miarowych o pojemnoci 25 ml, uzupe³niaj¹c wod¹ redestylowan¹ do kreski.
Zawartoæ ¿elaza i manganu w badanych próbkach oznaczono metod¹ p³omieniow¹ ASA, u¿ywaj¹c spektrofotometru Pye Unicam SP9-800, firmy Philips. Wyniki oznaczeñ podlega³y ocenie dok³adnoci, opartej na pomiarach porównawczych oraz na metodzie dodatku wzorca.

WYNIKI I DYSKUSJA
Rozpatruj¹c udzia³ zanieczyszczeñ w emisji kierunkowej uwzglêdniono przewa¿aj¹cy
na tym terenie pó³nocno-zachodni kierunek wiatrów oraz ukszta³towanie orograficzne terenu, sprzyjaj¹ce nap³ywowi zanieczyszczeñ z tego w³anie kierunku. Wybieraj¹c teren badañ sugerowano siê istniej¹cym potencjalnym wp³ywem bliskiego s¹siedztwa huty ¿elaza
w Trzyñcu (Republika Czeska), oddalonej od Brennej o 18 km w linii prostej w kierunku
zachodnim.
Dziêki zastosowaniu ruchomego py³omierza kierunkowego w trakcie wieloletnich badañ
mo¿na by³o okreliæ charakterystykê wystêpowania metali ciê¿kich w ujêciu czasowym
i obszarowym.
Na podstawie uzyskanych wyników badañ na wszystkich poszczególnych stanowiskach
pobierania próbek stwierdzono wyrane zmniejszenie siê zawartoci rozpuszczalnych
i nierozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza i manganu w wypadkowym opadzie kierunkowym
py³u w drugim okresie badañ, tj. w latach 1999-2000 w porównaniu do okresu pierwszego
tj. do lat 1992-1996. Szczegó³ow¹ charakterystykê wystêpowania zwi¹zków ¿elaza i manganu w formie rozpuszczalnej oraz ich ca³kowitej zawartoci w opadzie kierunkowym
py³u w dwóch okresach badawczych (lata 1992-1996 oraz 1999-2000) podane s¹ w Tabeli I.
Przyjmuj¹c jako kryterium wieloletni¹ redni¹ geometryczn¹ zawartoæ ¿elaza i manganu (µg/g) w przeciêtnym opadzie kierunkowym py³u stwierdzono ukierunkowany zgodnie
z przewa¿aj¹c¹ ró¿¹ wiatrów obszarowy sposób ich wystêpowania. Opad kierunkowy
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zwi¹zków ¿elaza i manganu na badanych obszarach dzielnic Brennej by³ nastêpuj¹cy:
 zwi¹zki rozpuszczalne:
lata 1992-1996: Centrum  3672 µgFe/g>Jatny  2917 µgFe/g>Kotarz  2025 µgFe/g,
Jatny  516 µgMn/g>Centrum  477 µgMn/g>Kotarz  331 µgMn/g;
lata 1999-2000: Jatny  2188 µgFe/g>Centrum  1308 µgFe/g>Kotarz  1034 µgFe/g,
Jatny  281 µgMn/g>Kotarz  269 µgMn/g>Centrum  255 µgMn/g;
zwi¹zki nierozpuszczalne:
lata 1992-1996: Jatny  3789 µgFe/g>Kotarz  3750 µgFe/g>Centrum  3500 µgFe/g,
Kotarz  523 µgMn/g>Jatny  486 µgMn/g>Centrum  416 µgMn/g;
lata 1999-2000: Centrum  4585 µgFe/g>Jatny  2876 µgFe/g>Kotarz  2805 µgFe/g,
Kotarz  204 µgMn/g>Centrum  133 µgMn/g>Jatny  92 µgMn/g.
Rozpuszczalne zwi¹zki ¿elaza pochodz¹ce z emisji dalekosiêgaj¹cej (Brenna Kotarz)
w pierwszym okresie badañ przekracza³y nieznacznie po³owê maksymalnej zawartoci tych
zwi¹zków w próbkach zebranych na innych stanowiskach. Próbki te dodatkowo by³y
w przybli¿eniu równomiernie zanieczyszczone zwi¹zkami ¿elaza pochodzenia komunikacyjnego i z emisji lokalnej. W drugim okresie badañ zaobserwowano zwiêkszenie udzia³u
emisji lokalnej (Brenna Jatny) oraz zmniejszenie wp³ywu emisji ruchu komunikacyjnego
na zawartoæ rozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza. Natomiast rozpuszczalne zwi¹zki manganu pochodz¹ce z emisji dalekosiêgaj¹cej w pierwszym okresie badañ stanowi³y prawie
2/3 maksymalnej zawartoci tych zwi¹zków w próbkach zebranych na innych stanowiskach.
W drugim okresie badañ ten rodzaj emisji by³ prawie ca³kowicie odpowiedzialny za zanieczyszczenie Brennej rozpuszczalnymi zwi¹zkami manganu. Tendencje te pog³êbi³y siê szczególnie w odniesieniu do nierozpuszczalnych zwi¹zków manganu w ca³ym okresie badañ na
przestrzeni lat 1992-2000. Podobnie du¿y udzia³ nierozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza,
pochodz¹cych z emisji dalekosiêgaj¹cej, w wypadkowym opadzie kierunkowym py³u stwierdzono w pierwszym okresie badañ, natomiast w latach 1999-2000 dodatkowo zaobserwowano zanieczyszczenie badanych próbek nierozpuszczalnymi zwi¹zkami ¿elaza pochodz¹cymi z emisji ruchu komunikacyjnego (Brenna Centrum).
Uzyskane wyniki badañ pozwoli³y ustaliæ ca³kowite iloci badanych metali w opadzie
kierunkowym py³u. W pierwszym piêcioletnim okresie badañ (lata 1992-1996) redni opad
¿elaza i manganu w mg/m2/rok wynosi³ odpowiednio w trzech punktach badawczych: Brenna Centrum 53,2 i 6,2; Brenna Jatny 59,2 i 9,8; Brenna Kotarz 150,4 i 8,0, odpowiednio.
Natomiast w drugim dwuletnim okresie badañ (lata 1999-2000) iloæ opadu ¿elaza i manganu w mg/m2/rok by³a nastêpuj¹ca: Brenna Centrum 137,3 i 5,8; Brenna Jatny 51,3 i 2,6;
Brenna Kotarz 110,6 i 19,7.
Analizowano wspó³wystêpowanie Fe z Mn, Zn, Pb, Cu, Ni, Cd, Cr i Co oraz Mn z Fe,
Zn, Pb, Cu, Ni, Cd, Cr i Co w opadzie kierunkowym py³u. W wielu przypadkach stwierdzono wysokie wspó³czynniki korelacji. W pierwszym okresie badañ (lata 1992-1996) przy
liczbie prób n=31, dla p=0,05, istotne korelacje opisywa³ wspó³czynnik r³0,36, natomiast
w drugim okresie (lata 1999-2000), przy liczbie prób n=12, istotne korelacje opisywa³ wspó³czynnik r³0,58. W przypadku zwi¹zków rozpuszczalnych wysokie dodatnie korelacje obserwowano szczególnie w drugim okresie badañ na stanowiskach Brenna Jatny i Brenna
Kotarz, reprezentuj¹cych g³ównie wp³yw emisji dalekosiêgaj¹cej oraz w niewielkim stopniu emisji lokalnej. Wspó³czynniki korelacji w próbkach zebranych w Brennej Jatny i Brennej
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Kotarz wynosi³y odpowiednio dla Fe-Mn: 0,91 i 0,58, Fe-Zn: 0,48 i 0,91, Fe-Pb: 0,91
i 0,95, Fe-Cu: 0,83 i 0,94, Fe-Ni: 0,91 i 0,71, Fe-Cd: (0,77 i 0,72) oraz Mn-Pb: 0,86 i 0,66,
Mn-Ni: 0,94 i 0,63, Mn-Cu: 0,91 i 0,57, a tak¿e na stanowisku Brenna Jatny 0,95 dla MnCd. Z kolei wysokie dodatnie korelacje w zwi¹zkach nierozpuszczalnych w latach 19992000 obserwowano g³ównie na stanowisku Brenna Jatny dla nastêpuj¹cych metali: Fe-Pb
(0,81), Fe-Cu (0,70), Mn-Zn (0,73), Mn-Cu (0,68), Mn-Ni (0,82), Mn-Cd (0,94). wiadczy
to o wspólnym pochodzeniu tych zanieczyszczeñ. W³anie te pierwiastki s¹ g³ównymi sk³adnikami emisji py³ów hutniczych. Potwierdza to przypuszczenie i¿ istotnym ród³em ¿elaza
i manganu na terenie Brennej jest emisja dalekosiêgaj¹ca pochodzenia hutniczego g³ównie
z Trzyñca i Zag³êbia Karwiñsko-Ostrawskiego [1, 2, 4].
WNIOSKI
1. Stwierdzono wyrane zmniejszenie siê zawartoci rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza i manganu w opadzie kierunkowym py³u w latach 1999-2000
w porównaniu do lat 1992-1996.
2. Analiza obszarowego wystêpowania zwi¹zków ¿elaza i manganu oraz ich wspó³wystêpowania z innymi metalami ciê¿kimi w opadzie kierunkowym py³u pozwoli³a wskazaæ
na emisjê dalekosiêgaj¹c¹, pochodzenia hutniczego, jako g³ówne ród³o zanieczyszczenia
Brennej tymi zwi¹zkami.
3. Zmniejszenie siê zawartoci zwi¹zków ¿elaza i manganu w opadzie kierunkowym
py³u w drugim okresie badawczym, wynika z ograniczenia udzia³u emisji lokalnej i emisji
ruchu komunikacyjnego w zanieczyszczeniu Brennej zwi¹zkami tych metali, o czym wiadczy
równoczesne zwiêkszenie siê procentowego udzia³u emisji dalekosiêgaj¹cej w badanym
opadzie py³u oraz istotny wzrost wartoci i iloci dodatnich korelacji miêdzy metalami
ciê¿kimi pochodzenia hutniczego.

A. Paukszto, Z. Paukszto, J. Kwapuliñski, J. Miros³awski, E. Goszyk,
K. Karpiñska, R. Jeziorska, £. Szczygie³
THE ROLE OF CROSS-BORDER EMISSION FROM TRZYNIEC-OSTRAWA
REGION IN CHANGE OF MANGANESE AND IRON CONTENTS IN DIRECTIONAL
FALL-OUT IN BRENNA VILLAGE
SUMMARY
The purpose of this work was to obtain the complex data of the occurrence of iron and manganese
in dust directional fall-out. The samples were collected in Brenna village, which is known for very
good recreational conditions, in three sampling locations in the period: 1992-1996 and 1999-2000.
The Fe and Mn contents in collected samples were determined by AAS method.
The concentrations of water-soluble and water-insoluble Fe and Mn compounds in dust directional fall-out were higher in the first period of research (1992-1996) than in the second period (19992000).
The results obtained during the period from 1992 to 2000 show that the long term emission
was the main source of contamination of the environment in Brenna by the compounds of iron and
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manganese. Local emission and traffic emission were less important sources of contamination by
these compounds, especially in the second period of research (1999-2000).
PIMIENNICTWO
1. Burczyk J., Wiechu³a D., Miros³awski J., Dorda E., Paukszto A., Rochel R., Kwapuliñski J.:
Kontaminacja rolin w zasiêgu emisji przemys³owej na przyk³adzie Cieszyna. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1996, 4, 124-128.
2. H³awiczka S., Hallala P., Polewko H.: Air quality of Brama Morawska Region and transboundary transport of sulphur dioxide. Ekol. Pol. 1989, 37, 1-2, 83-95.
3. Kwapuliñski J., Miros³awski J., Kalita T.: Usability of directional dust sampler for estimating
the air pollution. Environ. Protection Eng. 1986, 4, 81-87.
4. Sarosiek J., Miros³awski J., Kwapuliñski J., Paukszto A., Wiechu³a D., Ahmed A. H. Manasar
Al-Sanawy: Wspó³wystêpowanie Me+n w pyle zdeponowanym na liciach drzew w lasach Beskidu Zachodniego. Acta Universit. Wratislav. 1997, 1926, 49-62.

Zawartoæ ¿elaza i manganu wROCZN.
wêglach PZH,
brunatnych
2004, 55, Suplement 227-231
227

BARBARA SYMANOWICZ, STANIS£AW KALEMBASA

ZAWARTOÆ ¯ELAZA I MANGANU W WÊGLACH BRUNATNYCH
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Akademia Podlaska
08-110 Siedlce, ul. Prusa 14
Kierownik: prof. zw. dr hab. S. Kalembasa
Oznaczono zawartoci Fe i Mn w wêglach brunatnych odmian ziemistych
pochodz¹cych z piêciu polskich kopalni i w popio³ach z wêgla brunatnego pochodz¹cych z czterech elektrowni.

WSTÊP
Wa¿nym problemem dla ochrony rodowiska jest zagospodarowanie olbrzymich iloci
nadk³adu wêgla brunatnego odmiany ziemistej o niskiej wartoci energetycznej oraz popio³ów otrzymanych ze spalenia wêgla brunatnego w elektrowniach. Popio³y sk³adowane na
ha³dach szybko przysychaj¹ i pyl¹, tworz¹c uci¹¿liwe warunki dla otoczenia. Wêgiel brunatny oraz popio³y z wêgla brunatnego stosowane s¹ w produkcji rolinnej w ró¿nych formach [1, 4, 9, 10, 13]. Korzystne dzia³anie wêgla brunatnego uwidacznia siê w jego bezporednim dzia³aniu [9, 14], jako surowca do produkcji nawozów organiczno-mineralnych [1,
13], oraz mieszanek wêgla brunatnego z osadami ciekowymi [11]. Wêgle brunatne odmian
ziemistych mog¹ byæ niekonwencjonalnym ród³em substancji organicznej i sk³adników
pokarmowych w glebie, a popio³y wêgla brunatnego z elektrowni ród³em sk³adników
mineralnych posiadaj¹cych w³aciwoci odkwaszaj¹ce. Wêgle brunatne odmian ziemistych
i ich popio³y stosowane s¹ w dawkach 30 -100 t/ha, a zatem nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e
w materia³ach tych zawarte s¹ znaczne iloci sk³adników pokarmowych rolin. Sk³adniki
pokarmowe w wêglach brunatnych i ich popio³ach s¹ rozmieszczone równomiernie
i w takich proporcjach, jakich s¹ potrzebne rolinom [9, 15].
Celem badañ by³o okrelenie zawartoci Fe i Mn w wybranych wêglach brunatnych oraz
popio³ach z wêgla brunatnego.
MATERIA£ I METODY BADAÑ
Wêgle brunatne wykorzystane do badañ pochodzi³y z piêciu kopalni (Sieniawa, Konin, Be³chatów, Adamów, Turów) a popio³y z wêgla brunatnego z czterech elektrowni (w Adamowie, Be³chatowie, Koninie i Turowie). Próbki wêgli brunatnych wysuszono w 105°C, dok³adnie rozdrobniono do
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rednicy poni¿ej 0,5 mm, a nastêpnie poddano mineralizacji w piecu muflowym (temp. 500-550°C).
Uzyskane popio³y po mineralizacji oraz popio³y z wêgli brunatnych pobrane w elektrowniach rozpuszczono w 5 cm3 6 mol/dm3 HCl, jego nadmiar odparowano do sucha na ³ani wodnej. Nastêpnie
chlorki przeniesiono 10 cm3 10% HCl przez s¹czek twardy do kolb miarowych. Zawartoæ Fe i Mn
w badanych wyci¹gach oznaczono metod¹ ICP-AES na spektrometrze firmy Perkin Elmer Optima
3200 RL [16].

WYNIKI
W tabeli I przedstawiono zawartoæ Fe i Mn w polskich wêglach brunatnych. rednia
zawartoæ ¿elaza wynosi³a 7041 mg/kg s.m. Najwy¿sz¹ koncentracj¹ Fe charakteryzowa³
siê wêgiel brunatny z Sieniawy, którego z³o¿a s¹ wyeksploatowane. Zawartoæ ¿elaza
w pozosta³ych wêglach by³a uzale¿niona od pochodzenia, budowy petrograficznej i wynosi³a od 1146 mg/kg s.m. w wêglu brunatnym z Konina do 6291 mg/kg w wêglu z Turowa.
Obliczona wartoæ wspó³czynnika zmiennoci dla zawartoci ¿elaza w badanych próbkach
by³a zró¿nicowana. Najwy¿sz¹ wartoæ 8,51% uzyskano dla wêgla z Konina, a najni¿sz¹
0,40% dla wêgla brunatnego z Adamowa. rednia zawartoæ manganu w badanych wêglach
wynosi³a 200,2 mg/kg s.m. Najwy¿sz¹ zawartoci¹ charakteryzowa³ siê wêgiel z Kopalni
Wêgla Brunatnego w Adamowie, natomiast najni¿sz¹ (44,5 mg/kg) wêgiel brunatny z Konina. Wspó³czynnik zmiennoci dla zawartoci Mn w badanych próbkach wynosi³ od 2,50%
do 32,4%.
W tabeli II zestawiono zawartoci Fe i Mn w popio³ach z wêgli brunatnych pochodz¹cych z elektrowni Adamów, Be³chatów, Konin i Turów. Najwy¿sz¹ zawartoci¹ ¿elaza
Ta b e l a I . Zawartoæ (mg/kg s.m.) ¿elaza i manganu w wêglu brunatnym
The content (mg/kg of D.M.) of iron and manganese in brown coals
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Ta b e l a I I . Zawartoæ (mg/kg s.m.) ¿elaza i manganu w popio³ach z wêgla brunatnego
The content (mg/kg of D.M.) of iron and manganese in ashes of brown coals
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ogó³em charakteryzowa³ siê popió³ pochodz¹cy z elektrowni Adamów (41567 mg/kg). Jest
on mieszanin¹ popio³u z II i III strefy elektrofiltrów ³¹cznie z ¿u¿lem, st¹d te¿ tak wysoka
zawartoæ ¿elaza. W pozosta³ych popio³ach zawartoæ ¿elaza kszta³towa³a siê na zbli¿onym poziomie (od 18533 mg/kg s.m. dla Be³chatowa do 25866 mg/kg dla Turowa).
W elektrowni Be³chatów, Konin, Turów popio³y drobne z lejów II i III rzêdu s¹ transportowane na ha³dy metod¹ mokr¹ (rurami) w postaci zawiesiny wodnej. Posiadaj¹ one mniejsz¹
wartoæ odkwaszaj¹c¹. Wspó³czynnik zmiennoci zawartoci ¿elaza w popio³ach osi¹gn¹³
najwy¿sz¹ wartoæ dla popio³u z Turowa (30,3%), a najni¿sz¹ (0,30%) dla popio³u z Adamowa. rednia zawartoæ manganu w badanych popio³ach wynosi³a 1385 mg/kg. Najni¿sz¹ koncentracj¹ charakteryzowa³y siê popio³y z Be³chatowa i Turowa (286 i 324 mg/kg
s.m.), przy czym badane próbki popio³ów z elektrowni Turów i Be³chatów wykazywa³y
znaczn¹ zmiennoæ zawartoci Mn.
DYSKUSJA
Oznaczone zawartoci ¿elaza w wêglach brunatnych s¹ zbli¿one do jego zawartoci
w oborniku  5080 mg/kg [2, 7], osadach ciekowych  5076 mg/kg s.m. i wermikompostach  4255 mg/kg s.m. [6]. Równie¿ zawartoæ manganu kszta³towa³a siê podobnie jak
oznaczona w innych badaniach w glebach, oborniku, gnojowicy, osadach i wermikompostach [2, 3, 6, 7]. Hryñczuk i Weber [4] wykazali w swoich badaniach, ¿e zawartoæ Fe
i Mn w kukurydzy nawo¿onej osadem ciekowym, kompostem osadu ciekowego ze s³om¹,
wêglem brunatnym, obornikiem oraz NPK nie wykazywa³a istotnych ró¿nic.
Spalanie wêgla brunatnego powoduje przemiany zawartych w nim zwi¹zków ¿elaza.
Powstaje magnetyt i inne minera³y posiadaj¹ce w³aciwoci ferromagnetczne. Oznaczone
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zawartoci Fe i Mn w popio³ach z wêgli brunatnych potwierdzaj¹ wyniki uzyskane w innych badaniach [5, 15]. Stosowany w badaniach polowych popió³ z wêgla brunatnego
wp³yn¹³ na zwiêkszenie plonu ziemniaków i mieszanki zbo¿owej w przeciwieñstwie do
zastosowanego wapniaka mielonego i kredy jeziornej [15]. W badaniach wazonowych [12]
lepsze efekty w plonach kukurydzy uzyskano na obiektach gleba+osady+popió³ z wêgla
brunatnego ni¿ na obiektach gleba+osady+CaO.
WNIOSEK
rednie zawartoci ¿elaza w polskich wêglach brunatnych i w ich popio³ach oraz manganu w wêglach brunatnych i w popio³ach wskazuj¹ na nie jako na potencjalne ród³o tych
sk³adników dla rolin.
B. Symanowicz, S. Kalembasa
THE CONTENT OF IRON AND MANGANESE IN BROWN COALS AND THEIR ASHES
SUMMARY
The determination of Fe and Mn was done in brown cools from somewhere 5 mines (Sieniawa,
Konin, Be³chatów, Adamów, Turów) and in ashes produced as waste in 4 electricity power plants
(Adamów, Be³chatów, Konin and Turów). Ashes obtained from brown coals after mineralization and
ashes from power station were dissolved in HCl. The total content of Fe and Mn in investigated
samples of brown coals and their ashes were determinated by method ICP-AES. In brown coals the
mean content of Fe reached 7041 mg/kg of D.M. The content of Mn (mean value reached 200,2 mg/
kg of D.M.). In ashes the mean value of Fe reached 26974 mg/kg of D.M. The concentration of Mn
 mean value for all investigated ashes reached 1385 mg/kg of D.M.
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W próbkach osadów ciekowych powstaj¹cych w obiektach kanalizacji deszczowej g³ównych ulic Krakowa, pobranych w czterech sezonach 2002/03 oceniono zawartoæ Fe i Mn, oraz sk³ad ziarnowy i mineralny, a tak¿e zmiany wskaników fizykochemicznych rodowiska wodnego osadów, jak pH, potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego Eh i przewodnoci elektrolitycznej w³aciwej (PEW).

WSTÊP
Przyk³adem dobrze rozpoznanej antropopresji jest zjawisko kwanych deszczów [8],
powoduj¹ce m.in. rozpuszczanie wêglanu wapnia, komponentu zapraw budowlanych, które
prowadzi do niszczenia budowli [10]. Skutkiem rozpuszczania i dezintegracji struktury sk³adniki materia³ów konstrukcyjnych docieraj¹ do ziemi w formie py³ów, zawiesiny czy roztworów [7]. W rejonach zurbanizowanych, przy okazji deszczów nawalnych, frontalnych
czy rozlewnych, czyszczenia, odladzania, uszorstniania chodników i ulic, razem ze sp³ywem powierzchniowym zwi¹zki naturalne i antropogeniczne, z du¿ym udzia³em zanieczyszczeñ pochodzenia komunikacyjnego, trafiaj¹ zarówno do cieków powierzchniowych, jak
i systemów kanalizacyjnych. Separatory instalowane na wylotach kolektorów deszczowych,
maj¹ za zadanie chroniæ cieki wodne przed nadmiern¹ iloci¹ zanieczyszczeñ sta³ych, natomiast studzienki wodociekowe, to os³ona dla systemów kanalizacyjnych [9]. Niekiedy
w czasie intensywnych deszczów lub niedro¿noci kanalizacji nastêpuje wybijanie studzie-

234

M. Wardas i in.

nek kanalizacyjnych i wyp³ywanie cieków powoduj¹ce zalewanie terenu i wynoszenie osadów ze studzienek, czy kolektorów [6]. Osady te w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ cieki
mog¹ wywo³ywaæ zak³ócenia w ekosystemach wodnych, a w kana³ach powodowaæ utrudnianie przep³ywu cieków, zmianê ich sk³adu i w konsekwencji zak³ócenie prawid³owego
funkcjonowania oczyszczalni.
W infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej betonowe, ceramiczne, metalowe i inne elementy
konstrukcji kolektorów i studzienek ulegaj¹ korozji, równie¿ natury biologicznej, wzbogacaj¹c osady ciekowe w materia³, z którego s¹ zbudowane. Wystêpowanie w osadach
i ciekach sk³adników potencjalnie agresywnych, o w³aciwociach korozyjnych, dostarczanych z zewn¹trz lub powstaj¹cych in situ mo¿e byæ przyczyn¹ awarii, a nawet gronych
w skutkach katastrof budowlanych, komunikacyjnych czy rodowiskowych. Z tego wzglêdu jakoæ osadów gromadz¹cych siê w komunalnych obiektach sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (sk³ad ziarnowy i mineralny, obecnoæ faz pochodzenia przemys³owego,
zawartoæ metali ciê¿kich, substancji organicznej) mo¿e byæ dobrym wskanikiem zanieczyszczenia miasta, a tak¿e wystêpowania materia³ów podatnych na korozjê, warunków jej
sprzyjaj¹cych lub osadów o w³aciwociach korozyjnych. Zagadnienie to nie jest jednak
dok³adnie rozpoznane [4, 9], dlatego próba sporz¹dzenia klasyfikacji stopnia zanieczyszczenia osadów ciekowych i ich korozyjnoci wobec infrastruktury kanalizacyjnej stanowi
cel ostateczny prowadzonych badañ. Zweryfikowanie postawionych za³o¿eñ, na przyk³adzie objêtego badaniami systemu kanalizacyjnego Krakowskiego Zespo³u Miejskiego
(KZM), nawietli warunki obci¹¿enia i eksploatacji obiektów kanalizacyjnych, tego typu
miasta, jak Kraków, co powinno mieæ proste prze³o¿enie na inne, mniej skomplikowane
systemy.
Najstarsze kana³y Krakowa licz¹ nawet ponad 100 lat. Znakomita ich wiêkszoæ, tj. ok.
70%, wykonana jest z betonu  materia³u najbardziej nara¿onego na korozjê, pozosta³e
z ceg³y i kamionki. Obecnie wiêkszoæ kolektorów o wymiarach powy¿ej 400 mm jest
realizowana z obojêtnych chemicznie tworzyw sztucznych, a o wymiarach mniejszych
z kamionki nowej generacji. Studzienki kanalizacyjne nadal wykonywane s¹ w technologii
tradycyjnej, z ¿elbetu, chocia¿ równie¿ stosuje siê budowle monolityczne, wykonane z tego
samego materia³u co kana³y. Kanalizacja miasta Krakowa, podzielona jest na 38 podzlewni, funkcjonuj¹cych w systemie ogólnosp³awnym (w centralnych rejonach miasta)  pod
zarz¹dem MPWiK i rozdzielczym (na obrze¿ach, w s¹siedztwie rzek)  kanalizacja deszczowa, w gestii ZGK. Nie s¹ skanalizowane jedynie tereny peryferyjne Krakowa. £¹czna
d³ugoæ sieci wynosi ponad 1265 km, odpowiednio: kana³y sanitarne ok. 370, kana³y ogólnosp³awne ok. 570, kana³y deszczowe ok. 27 i przy³¹cza domowe ok. 296 km.
Wstêpnym etapem badañ jest okrelenie w osadach studzienek wodociekowych zawartoci Fe i Mn i jej sezonowej zmiennoci, a tak¿e pH, przewodnoci elektrolitycznej w³aciwej (PEW) i potencja³u Eh.
MATERIA£ I METODY
Rejon pobierania próbek wyznaczono w centralnej czêci Krakowa, w miejscach o wysokim natê¿eniu ruchu drogowego. Próbki osadów ze studzienek wodociekowych, zlokalizowanych na poboczach ulic, przy granicy z chodnikami lub pasami zieleni, pobrano w czterech sezonach na prze³omie roku 2002 i 2003. Jednorazowo, dla celów porównawczych, w sezonie jesiennym pobrano tak¿e
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gleby z pasów zieleni, w bezporednim s¹siedztwie studzienek. Osady ciekowe (26 próbek) w poszczególnych sezonach pobierano jednego dnia, w kilkudniowym bezdeszczowym okresie.
Do pobierania osadów u¿ywano czerpaka na ramieniu teleskopowym, o pojemnoci 2000 ml, nie
oddzielaj¹c osadów od fazy p³ynnej, natomiast do gleby, laski glebowej, umo¿liwiaj¹cej pobranie
próbek z 10-cio centymetrowej warstwy powierzchniowej. Na krawê¿niku zaznaczano symbole nadane
miejscom pobrania próbek, dokumentowane rejestracj¹ z wykorzystaniem odbiornika GPS. Studzienki
wodociekowe przed ka¿dym sezonem by³y opró¿niane i dok³adnie oczyszczane. Próbki wziêto
w czêci po³udniowej i pó³nocnej miasta, w obrêbie obu Rynków; G³ównego i Podgórskiego, a tak¿e
na granicy z Now¹ Hut¹. Teren pobierania próbek umownie podzielono na 9 obszarów, rejonów ulic:
Zakopiañskiej, Ronda Mateczny, Ronda Grunwaldzkiego, Alei Trzech Wieszczy, Opolskiej, Rynku
G³ównego, Rynku Podgórskiego, Limanowskiego i Nowohuckiej. Taki schemat wykorzystano tak¿e
do prezentacji wyników badañ.
W próbkach osadów ciekowych standardowymi metodami pomierzono pH (wszystkie sezony),
PEW (lato, jesieñ) oraz Eh (w sezonie letnim), w wiêkszoci przypadków dopiero w laboratorium, ze
wzglêdu na zbyt du¿y ruch uliczny. Niektóre próbki osadów pozbawione by³y wody, z tego wzglêdu
pomiary nie by³y mo¿liwe, czasem w osadach s³abo nawodnionych rezygnowano z pomiaru PEW.
Badania zawartoci metali ciê¿kich w próbkach osadów ciekowych i gleb przeprowadzono na wydzielonych frakcjach ziarnowych, okrelaj¹c ich wagowe udzia³y procentowe. W celu wyeliminowania z analizy ziaren grubszych próbki gleb (powietrznie suche, rozdrobnione w modzierzu agatowym) przesiewano na sucho przez sita polietylenowe o rednicy oczek 2 mm, natomiast z osadów
ciekowych na mokro wydzielono frakcje (mm); >2, 2-0,18 i < 0,18 mm. Wiêkszoæ analiz zawartoci metali przeprowadzono dla frakcji drobniejszej od 0,18 mm, kilka próbek z jesiennego pobierania dodatkowo rozdzielono na frakcje 0,063-0,020 i < 0,020 mm. Ekstrakcjê metali przeprowadzano w mineralizatorze (TH3), w temperaturze 130°C (2 godziny); traktuj¹c 0,5000 g próbki osadu
(1,0000 g próbki gleby) 10 ml (20 ml) stê¿onego HNO3. Stê¿enia metali w roztworach oznaczono
metod¹ AAS (PYE UNICAM  SP9), z wyj¹tkiem pierwszego (jesiennego) pobrania osadów, gdzie
zastosowano metodê ICP  MS (PERKIN ELMER). Wybrane próbki z pozosta³ych pobrañ kontrolowano obiema metodami (miêdzylaboratoryjne porównanie).

WYNIKI
Jednym z wa¿nych elementów badañ osadów ciekowych jest dok³adny opis makroskopowy tego typu próbek rodowiskowych, o niejednoznacznym pochodzeniu, niejednorodnych, wykazuj¹cych zmienne zawodnienie. W wiêkszoci przypadków osady ciekowe by³y
ciemno-szarego koloru, niekiedy zawiera³y szcz¹tki organiczne  detrytus lub substancje
ropopochodne. Osady jasne zdarza³y siê jedynie w sezonie letnim. Najwiêcej próbek osadów suchych stwierdzono w okresie zimowym (7) i wiosennym (5), pojedyncze próbki
w okresie letnim i ¿adnych w sezonie jesiennym. Przeprowadzone za pomoc¹ lupy binokularnej i mikroskopu polaryzacyjnego obserwacje sk³adników mineralnych i fazowych, wykaza³y obecnoæ ziaren kwarcu o zmiennej wielkoci i obtoczeniu, obok minera³ów nieprzezroczystych, agregatów substancji organicznej i minera³ów ilastych. Pod wzglêdem
sk³adu ziarnowego, choæ próbki wykazywa³y du¿e wahania sezonowe, osady ciekowe mo¿na
by³o okreliæ jako drobnoziarniste, gdy¿ dominowa³a frakcja <0,18 mm, ze rednim udzia³em ponad 60%.
Na tym etapie nie inwentaryzowano stopnia skorodowania pobocza, stanu technicznego
studzienek wodociekowych ani materia³ów, z których one, jak równie¿ kratki ciekowe
zosta³y wykonane. Nie analizowano tak¿e morfologii terenu, kierunku sp³ywów, bliskoci
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pasa zieleni, natê¿enia ruchu, czy zagospodarowania przestrzennego, co niew¹tpliwie mog³o mieæ wp³yw na charakter i stopieñ zanieczyszczenia uzyskanej próbki osadów.
Sezonowe, wzglêdne (%) zró¿nicowanie koncentracji Fe i Mn w osadach ciekowych
przedstawione na wykresach (Ryc. 1 i 2) to efekt zmiennego sk³adu ziarnowego i mineralnego, niejednakowego obci¹¿enia rodowiska emisjami z przemys³u, transportu i gospodarki komunalnej, a tak¿e stopnia korozji elementów infrastruktury kanalizacyjnej, wynikaj¹cej z jej wieku i stanu technicznego. Ró¿nice stê¿eñ Fe i Mn w próbkach osadów mog³y
wynikaæ z sezonowych zmiennoci pH i wra¿liwego na obecnoæ fazy wodnej wskanika
oksydacyjno-redukcyjnego Eh. Ten ostatni parametr odzwierciedla w pewnym sensie natlenienie osadów, podatnoæ na gnicie, wynikaj¹ce m.in. z iloci substancji organicznej i uziarnienia.
Kontrolowane w osadach parametry, a mianowicie pH (6,14-10,62), PEW (0,13-5,17
mS) i Eh (od -292 do -106 mV), wykazywa³y du¿e zró¿nicowanie i brak jednoznacznego
sezonowego ukierunkowania. Jedynie pH osadów wykazywa³o wyranie wy¿sze wartoci
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Ryc. 1. Zmiennoæ (%) sezonowa zawartoci Fe w osadach ciekowych (fr. <0,18 mm).
Seasonal variability (%) of contents of Fe in sewage sediments (fr. <0,18 mm).
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Ryc. 2. Zmiennoæ (%) sezonowa zawartoci Mn w osadach ciekowych (fr. <0,18 mm).
Seasonal variability (%) of contents of Mn in sewage sediments (fr. <0,18 mm).
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w sezonie wiosennym, co mog³o wynikaæ z nap³ywu do studzienek, wraz z roztopami, wiêkszej iloci solanki i innych sk³adników, u¿ywanych do zimowego utrzymywania dróg 
odladzania i uszorstniania nawierzchni.
DYSKUSJA
Interpretacja sezonowej zmiennoci koncentracji Fe i Mn, podobnie jak ró¿nic miêdzy
osadami ze studzienek, jest trudna i niejednoznaczna. Badania tego typu, ma³o rozpowszechnione, a jak siê wydaje wa¿ne, mog¹ dostarczyæ istotnych wskanikowych danych o stanie


Fe

mg/kg
Ryc. 3. Zakresy zawartoci (mg/kg) Fe w osadach ciekowych (fr. <0,18 mm) oraz w innych
próbkach z rejonu Krakowa.
Range of contents of Fe (mg/kg) in sediments (fr. < 0,18 mm) and in other environmental
samples, from the area of Cracow.


Mn

mg/kg
Ryc. 4. Zakres zawartoci (mg/kg) Mn w osadach ciekowych (fr. <0,18 mm) oraz w innych
próbkach rodowiskowych z rejonu Krakowa.
Range of contents of Mn (mg/kg) in sewage sediments (fr. < 0,18 mm) and in other
environmental samples from the area of Cracow.
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zanieczyszczenia rodowiska i warunkach eksploatacji kana³ów. Ocena wyników zawartoci zanieczyszczeñ, jest tak¿e skomplikowana, bo nie ma unormowañ prawnych jednoznacznie kategoryzuj¹cych badane próbki. Ustawodawca nie wymienia w katalogu odpadów osadów z dna obiektów kanalizacyjnych. Jak siê wydaje, mo¿e najbli¿sze charakterem do tego
typu próbek rodowiskowych, s¹ osady omawiane w rozporz¹dzeniu [1] o rodzajach oraz
stê¿eniach substancji, które powoduj¹, ¿e urobek jest zanieczyszczony, jednak w nim nie
ma normatywów dla Fe i Mn. Podobnie jak nie wprowadza siê ograniczeñ maksymalnych
iloci tych pierwiastków w komunalnych osadach ciekowych [2], a tak¿e standardach jakoci gleby czy ziemi [3]. Pozostaje zatem odniesienie siê do badañ w³asnych i monitoringowych PIG prowadzonych dla innych komponentów rodowiska w rejonie Krakowa. Na
wykresie (Ryc. 3 i 4) pokazano zakresy wartoci (mg/kg) skrajnych dla Fe i Mn w osadach
ze studni wodociekowych.
PODSUMOWANIE
Fe i Mn to bardzo wa¿ne, wra¿liwe na zmiany jakoci rodowiska, wskanikowe metale
ciê¿kie, a ich formy mineralne i chemiczne charakteryzuj¹ siê wysokimi w³aciwociami
sorpcyjnymi. Maj¹ wielorakie zastosowanie w przemyle i gospodarce, st¹d ich szerokie
zakresy koncentracji w komponentach rodowiska. Pierwiastki te odgrywaj¹ istotn¹ rolê
dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka [5]. Z tego wzglêdu wa¿ne jest kontrolowanie sposobów i
skali ich dostarczania do rodowiska, a tak¿e mechanizmów uruchamiania i kumulacji. Jedynie aktualna wiedza na temat sezonowej zmiennoci koncentracji Fe i Mn w osadach
ciekowych, stanowiæ bêdzie istotny wskanik, pomocny przy okrelaniu jakoci osadów
ciekowych, stopnia ich korozyjnoci w stosunku do elementów infrastruktury kanalizacyjnej i w³aciwoci sorpcyjnych wobec innych metali ciê¿kich.
M . Wa r d a s , M . P a w l i k o w s k i , R . S z o t a , T. C z a p l i ñ s k i , D . C h r a p k i e w i c z , J . F i g i e l
SEASONAL CHANGES OF IRON AND MANGANESE CONCENTRATIONS
IN SEWAGE EFFLUENT FROM SEDIMENT WELL-TRAPS
IN THE CITY OF CRACOW
SUMMARY
Sediments that appear in sewage system constructions were determined on the basis of examination of samples from sewage catch pits of main streets of Cracow. Sampling was carried out in four
seasons. Concentration of Fe and Mn was estimated, taking into account granulation and phase
composition of sewage sediments. Changeable influence of physico-chemical indicators of aquatic
environment: pH, Eh and PEW were also considered. Seasonal differentiation of Fe and Mn concentration in sewage sediments results from variable environment pollution by industry, transport and
municipal economy. Corrosion of sewage infrastructure cannot be neglected either. Qualitative phase composition of bottom sediments of sewage systems have indicated a degree of environmental
pollution as well as conditions of infrastructure of Cracow Conurbation pipe-away sewage system.
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