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Zebrano i przeanalizowano dostêpne dane o wystêpowaniu arsenu, kadmu,
o³owiu i rtêci w owocnikach borowika szlachetnego w wietle specyficznych w³aciwoci tego gatunku do silnego bionagromadzania niektórych pierwiastków
metalicznych i metaloidów, mo¿liwego wp³ywu czynników rodowiskowych oraz
wyznaczanych tolerancji dla kadmu i o³owiu w grzybach uprawowych. Zasugerowano wprowadzenie norm odnonie maksymalnie dopuszczalnej zawartoci
(tolerancji) kadmu i o³owiu (arsen i rtêæ w ustawodawstwie UE nie s¹ normowane) w grzybach rosn¹cych dziko. Ponadto, tak¿e potrzebê rozró¿nienia i uwzglêdniania w prawodawstwie dotycz¹cym ¿ywnoci specyficznych ró¿nic w zdolnoci
poszczególnych gatunków grzybów jadalnych do nagromadzania okrelonych
metali i metaloidów (potencjalnie tak¿e ich form) w owocnikach; aktualne normy UE dotycz¹ tylko grzybów uprawowych  bez rozró¿nienia konkretnych gatunków.
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Borowik szlachetny (Boletus edulis Bull. Fr.) jest gatunkiem rozprzestrzenionym g³ównie na pó³kuli pó³nocnej, a zw³aszcza w pó³nocnej strefie klimatu umiarkowanego w Ameryce P³n. i Europie. Na pó³kuli po³udniowej grzyb ten wystêpuje na Nowej Zelandii i na
po³udniu Afryki [23, 57]. Owocniki borowika szlachetnego wyrastaj¹ g³ównie pod wierkami, a poza borami wierkowymi grzyba tego zwykle mo¿na spotkaæ w borach sosnowych,
ale te¿ w lasach liciastych. Barwa kapelusza, wykszta³cenie siateczki na trzonie i siedlisko
s¹ podstaw¹ dla rozró¿nienia podgatunków borowika, które s¹ te¿ ujmowane jako odrêbne
gatunki, takie jak: borowik sosnowy (B. pinophilus) pozostaj¹cy w mikoryzie z sosn¹, borowik usiatkowany (B. aestivalis) lub (B. reticulatus) z bukiem, borowik ciemnobr¹zowy
(B. aereus) z dêbami i kasztanowcami czy borowik (B. carpinaceus) z grabem [22].
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Zapach i smak s¹ to g³ówne i najbardziej po¿¹dane walory sensoryczne grzybów jadalnych jako takich oraz jako dodatków do potraw, a na dalszym planie s¹ na ogó³ ich wartoci
od¿ywcze. U borowika szlachetnego w sk³adzie bia³ek zidentyfikowano 9 aminokwasów
(fenyloalaninê, leucynê, izoleucynê, treoninê, walinê, metioninê, liznê, histydynê i argininê), a sporód witamin z grupy B takie jak: B1, B2, PP, tiaminê, ryboflawinê, niacynê.
Z kolei wród substancji zapachowych zidentyfikowano pirazyny, furany, ketony alifatyczne, benzaldehyd, acetaldehyd i oktenole, ale te¿ cykloheksan i kwas glutaminowy [6, 53].
Ponadto tak jak u wielu innych gatunków grzybów owocniki borowika szlachetnego s¹
bogate w sk³adniki mineralne, a w tym bywa te¿, ¿e w pierwiastki metaliczne i metaloidy
sklasyfikowane jako toksyczne dla cz³owieka [1, 15, 39, 43, 44].
Proces pobierania pierwiastków metalicznych i metaloidów z substratu przez grzybniê 
mechanizmy ich pozyskiwania (uwalniania z substratu) i wch³aniania biodostêpnych form,
a dalej transportu w grzybni i owocniku, dystrybucji i nagromadzania jest pochodn¹ wielu
ró¿nych czynników [11]. Ponadto u gatunków mikoryzowych dochodzi element oddzia³ywania partnera rolinnego, a inne czynniki wp³ywaj¹ce na bionagromadzanie (biokoncentracjê) to zasobnoæ pierwiastka w substracie, oddzia³ywania wspó³zale¿ne metali i metaloidów na granicy faz grzybnia-substrat, sk³ad i w³aciwoci substratu (gleby), czynniki klimatyczne i ekologiczne [58].
Owocniki jadalnych gatunków grzybów pozyskiwane w parkach miejskich, na miejskich
trawnikach, z poboczy ulic i chodników, rumowisk, okolic zak³adów przemys³owych
a zw³aszcza w rejonie oddzia³ywania hut, kopali, ha³d czy wysypisk, z terenów opuszczonych kopalñ i zak³adów przemys³owych, na polach gdzie odprowadzano szlamy pocielowe z oczyszczalni itp. z regu³y bêd¹ zawiera³y pierwiastki metaliczne i metaloidy, a w tym
takie jak arsen, kadm, o³ów czy rtêæ w stê¿eniu wiêkszym ni¿ okazy tych samych gatunków
grzybów, ale pozyskiwane na terenach niezanieczyszczonych [5, 24, 25, 30, 31, 35, 58].
Faktem jest, ¿e wiele gatunków grzybów jadalnych wyros³ych w dziewiczych borach
i lasach te¿ zawiera w owocnikach arsen, kadm, o³ów czy rtêæ w wzglêdnie du¿ym lub
bardzo du¿ym stê¿eniu. Owa swoista zasobnoæ w niektóre pierwiastki metaliczne i metaloidy a w tym te¿ te uznawane za toksyczne dla cz³owieka u szeregu gatunków grzybów
jadalnych wydaje siê byæ zdeterminowana genetycznie, a w niekorzystnych warunkach (zanieczyszczenie substratu) ma miejsce ich hiperkumulacja. Zatem obfitoæ licznych pierwiastków metalicznych i metaloidów w substracie (tle geochemicznym), w którym rozwija
siê grzybnia, a tak¿e ich dobra biodostêpnoæ mog¹ sprzyjaæ nagromadzaniu siê niektórych
sk³adników mineralnych w owocnikach w nadmiernej iloci, ale tak¿e w niekorzystnej postaci  przynajmniej w aspekcie higieny ¿ywnoci i ¿ywienia. Chocia¿, jak wykaza³ Tyler
[54], niektóre gatunki grzybów cechuje zdolnoæ wykluczania wielu pierwiastków metalicznych, tj. nie nagromadzania ich w iloci przekraczaj¹cej stê¿enie w pod³o¿u  jeli zdolnoæ tê sparametryzowaæ jako iloraz z wartoci stê¿enia w owocniku i pod³o¿u (substracie,
glebie) w przeliczeniu na masê such¹ obu tych materia³ów (wartoæ wspó³czynnika bionagromadzania czy biokoncentracji, BCF < 1).
Liczebnoæ wiata grzybów kapeluszowych jest oceniana na oko³o 40 000 gatunków,
a w tym oko³o 4 000 gatunków to grzyby jadalne. Z analizy pimiennictwa naukowego
i badañ w³asnych wynika, ¿e istniej¹ czêsto du¿e rozbie¿noci pomiêdzy wartociami absolutnymi stê¿enia arsenu, kadmu, o³owiu czy rtêci (wartociami typowymi i dotycz¹cych
warunków normalnych), które mo¿na wykazaæ dla naturalnie pozyskanych owocników wielu
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gatunków grzybów jadalnych, a aktualnymi, ale te¿ dawniej wyznaczonymi prawem maksymalnie dopuszczalnymi zawartociami (tolerancjami) dla tych metali w grzybach. Innymi
s³owy okrelone gatunki grzybów czêsto zawieraj¹ wiêcej arsenu, kadmu, o³owiu czy rtêci
ni¿ wynosi³a stosowna wartoci tolerancji np. w Polsce przed akcesj¹ z Uni¹ Europejsk¹
(UE), tj., odpowiednio, 0,5; 1,0; 2,0 i 0,5 mg/kg masy suchej [42]. Powy¿sz¹ obserwacjê,
przy braku norm dla grzybów jadalnych rosn¹cych dziko, mo¿na odnieæ tak¿e do aktualnych tolerancji dla kadmu i o³owiu wyznaczonych dla grzybów uprawowych (wszystkie
grzyby uprawowe bez rozró¿niania gatunku) obowi¹zuj¹cych w UE tj., odpowiednio, 0,2
i 0,3 mg/kg masy mokrej (wie¿y produkt) [3]. W praktyce badaj¹c partiê okrelonego
gatunku grzybów jadalnych pozyskanych ze stanu dzikiego i wydaj¹c orzeczenie o ich przydatnoci do spo¿ycia oraz zezwolenie na obrót handlowy, przy braku stosownej normy dotycz¹cej pochodzenia (rosn¹ce dziko) i gatunku, mo¿na pos³u¿yæ siê istniej¹cym (UE)
i merytorycznie najbli¿szym uregulowaniem, ale ujmuj¹cym tylko ogólnie gatunki uprawowe.
Opracowanie dotyczy analizy dostêpnych danych o wystêpowaniu arsenu, kadmu, o³owiu i rtêci w borowiku szlachetnym. Celem analizy jest: prezentacja bazy danych faktograficznych oraz dyskusja przes³anek dla wyznaczenia realistycznych tolerancji tj. opartych
o uwarunkowan¹ genetycznie zdolnoæ do silnego nagromadzania przez okrelone gatunki
grzybów kadmu i o³owiu (tak¿e arsenu i rtêci) oraz kryteria rodowiskowe.
ARSEN
W dostêpnym pimiennictwie naukowym brak jest danych o zawartoci arsenu ogó³em
(wszystkie sole lub po³¹czenia chemiczne, albo stopnie utlenienia, sumarycznie), czy jego
konkretnych po³¹czeñ chemicznych w owocnikach borowika z terenu Polski. Skromne ilociowo dane o arsenie w borowiku szlachetnym ze stanowisk w innych krajach zawarto
w tabeli I. Rozstêp wartoci rednich stê¿enia arsenu wykazany dla borowika szlachetnego
z terenu Europy wyniós³ 0,10-1,1 mg/kg wysuszonych owocników, a dla próbek jednostkowych od 0,01 do 1,2 mg/kg. Arsen  rednio w oko³o siedmiokrotnie wiêkszym stê¿eniu ni¿
w Europie, tj. 3,8 mg/kg m. s. wykrywano w niedu¿ej liczbie zbadanych okazów borowika
szlachetnego w Meksyku (tabela I).
Ta b e l a I .

Arsen (mg/kg m. s.) w owocnikach borowika szlachetnego
Arsenic (mg/kg d.m.) content of the fruiting bodies of king bolete
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Maksymalna dopuszczalna zawartoæ arsenu (arsenu ogó³em) w grzybach suszonych
w rozporz¹dzeniu z roku 2003 wynosi³a 0,50 mg/kg [42]. W wietle skromnej iloci danych
faktograficznych (tabela I) wyznaczona wartoæ tolerancji (0,50 mg As/kg m.s.) by³a mniejsza ni¿ wartoci stê¿enia arsenu wykazane dla znacznej czêci zbadanych okazów borowika szlachetnego ze stanowisk niezanieczyszczonych tym metalem w Europie.
Grzyby jadalne bywaj¹ bogate w arsen. Na przyk³ad u gatunku lakówka ametystowa
(Laccaria amethistina) wykrywano 25-130, 160 i 209 mg As/kg m.s.; u lakówki pospolitej
(Laccaria laccata) 4,5 i 12-33 mg As/kg m.s.; u g¹sówki nagiej (Lepista nuda) 3,9-6,7 mg
As/kg m.s.; u pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) 1,0 mg As/kg m.s.; pieczarki
krwawej (A. langei) 7,0 mg As/kg m.s., a u pieczarki A. subrutilescens 11 mg As/kg m.s.
[48, 50-53].
Z badañ nad sk³adem i zawartoci¹ zwi¹zków arsenu w niektórych gatunkach grzybów
wynika, ¿e u gatunków z rodzaju pieczarka (Agaricus) i purchawka (Lycoperdon) dominuj¹c¹ jego postaci¹ jest arsenobetaina. U niektórych gatunków grzybów g³ówn¹ form¹ arsenu jest arsenian [As(V)], a u innych arsenin [As(III)]. W grzybach zidentyfikowano te¿
kwas dimetyloarsenowy i kwas metyloarsenowy, ale jako polednie sk³adniki, a jako takie
tak¿e arsenocholinê i jon tetrametyloarsenowy [52].
W wietle dostêpnych danych o wystêpowaniu arsenu w borowiku szlachetnym (tabela I)
nie wydaje siê, aby wyznaczona dawniej na 0,50 mg/kg m.s. maksymalnie dopuszczalna
zawartoæ dla tego pierwiastka w grzybach w odniesieniu do tego gatunku mia³a uzasadnienie. Niemniej, baza faktograficzna o arsenie w borowiku szlachetnym w dostêpnym pimiennictwie naukowym jest zbyt uboga. Dla dobrego rozeznania konieczne by³o by przeprowadzenia dodatkowych badañ ujmuj¹cych analizê wiêkszej liczby owocników borowika szlachetnego (tak¿e innych gatunków borowika) pochodz¹cych z ró¿nych obszarów lenych.
KADM
Danych o kadmie w owocnikach borowika szlachetnego z terenu kraju jest wzglêdnie
du¿o. Metal ten w skrajnie du¿ym stê¿eniu wykrywano w okazach borowika ze stanowisk
w Austrii, tj. 53 mg/kg m.s., a w okazach zebranych na terenie Helsinek do 56 mg/kg m.s.
(tabela II).
W badaniach w³asnych wykazano znaczne przestrzenne zró¿nicowanie wielkoci stê¿eñ
kadmu w owocnikach borowika szlachetnego dla 16 zbadanych i typowych dla tego gatunku stanowisk w kraju (tabela II). Wszystkie wspomniane 16 stanowisk to miejsca, które
mo¿na uznaæ za znajduj¹ce siê poza bezporednim wp³ywem punktowych (lokalnych), mniej
lub bardziej silnych róde³ emisji kadmu do rodowiska, czyli za miejsca niezanieczyszczone. Niemniej w Europie rodkowej, na przestrzeni minionych kilku dekad lat, nawet
obszary uznawane za niezanieczyszczone by³y i dalej s¹ nara¿one na kadm oraz inne
metale w niewielkich ilociach nanoszone i deponowany drog¹ atmosferyczn¹ ze róde³
o zasiêgu obszarowo trans-granicznym.
Kadm w kapeluszach borowika szlachetnego ze stanowisk krajowych wykrywano przeciêtnie w stê¿eniu od 1,6±1,1 do 12±3 (rozstêp dla pojedynczych okazów wyniós³ 0,1-19),
a w trzonach od 0,75±0,30 do 5,6±4,9 (0,1-19) mg/kg m.s. (tabela II). Kapelusz dorodnego
borowika szlachetnego w ca³ej swojej masie zawiera kadm rednio w stê¿eniu oko³o trzy-
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Kadm (mg/kg m. s.) w owocnikach borowika szlachetnego
Cadmium (mg/kg d.m.) content of the fruiting bodies of king bolete
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krotnie wiêkszym ni¿ trzon  rednia arytmetyczna wa¿ona dla 204 kapeluszy wynios³a 5,8
a dla 200 trzonów 2,2 mg/kg m. s. (badania w³asne, dane nie opublikowane).
Niedawno Nikkarinen i wsp. [40], analizuj¹c niedu¿¹ liczbê owocników borowika szlachetnego z terenu Finlandii wskazali na wyrany wp³yw sk³adu pod³o¿a geochemicznego
(ska³a macierzysta) na zawartoæ niektórych metali w tym gatunku grzyba. Okazy borowika
szlachetnego wyros³e na obszarze o powiêkszonej zawartoci kadmu w tle geochemicznym
zawiera³y rednio 3,4 mg Cd/kg m.s., a wyros³e na obszarze o mniejszej zawartoci tego
metalu w skale macierzystej zawiera³y rednio 1,4 mg Cd/kg m.s. [40].
Mo¿na przyj¹æ, ¿e zawartoæ kadmu w owocniku (kapelusz i trzon) borowika szlachetnego z stanowisk na obszarach niezanieczyszczonych tym metalem na ogól nie przekroczy
wartoci 20 mg/kg m.s., a na terenach zanieczyszczonych bêdzie wiêksza ni¿ 20 mg/kg m.s.
W myl do niedawna obowi¹zuj¹cego prawa maksymalnie dopuszczalna zawartoæ kadmu
w grzybach suszonych w kraju wynosi³a 1,0 mg/kg [42]. Obecnie wartoæ ta w grzybach
uprawowych na terenie UE wynosi 0,2 mg/kg masy mokrej (tj. oko³o 2,0 mg/kg m.s., zak³adaj¹c, ¿e zawartoæ wody w owocniku przeciêtnie wynosi 90%) [3]. W wietle dostêpnych
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danych mo¿na wykazaæ, ¿e zawartoæ kadmu w owocnikach borowika szlachetnego charakterystyczna dla tego gatunku i nie spowodowana zanieczyszczeniem (zanieczyszczenie
techniczne) surowca mo¿e byæ oko³o dziesiêciokrotnie wiêksza ni¿ wymieniona wartoæ
tolerancji dla grzybów uprawowych. Pomijaj¹c zagadnienia zwi¹zane z wielkoci¹ spo¿ycia owocników borowika szlachetnego per capita oraz jego biodostêpnoci¹ dla cz³owieka,
to, w oparciu o kryteria rodowiskowe (tabela II), sugerowana wartoæ tolerancji dla tego
metalu w tym gatunku grzyba winna wynosiæ nie wiêcej ni¿ 20 mg/kg m.s.
O£ÓW
Wartoæ tolerancji dla o³owiu w grzybach suszonych w kraju do 1 maja 2004 r. wynosi³a
2,0 mg/kg m.s. [42]. Aktualnie na terenie UE tolerancja dla o³owiu w grzybach uprawowych wynosi 0,3 mg/kg m.m. [3], czyli 3,0 mg/kg m.s. (przyjmuj¹c, ¿e zawartoæ wody
wynosi 90 %). Kapelusze i trzony borowika szlachetnego zebrane na stanowiskach krajowych na ogó³ zawiera³y o³ów w iloci mniejszej od 3,0 mg/kg m.s. (tabela III).
Analiza ilociowa ladowych iloci o³owiu w surowcach ¿ywnociowych i ¿ywnoci,
p³ynach ustrojowych itd. pozostaje du¿ym wyzwaniem dla analityków i laboratoriów analitycznych, pomimo rozwoju technik analitycznych i aparatury pomiarowej. Laboratoria dysponuj¹ce idealnymi warunkami dla utrzymania specjalnej czystoci pomieszczeñ (tzw. analityczne laboratoria ultra-czyste i czyste), dobrze wyposa¿one w bezproblemowy sprzêt do
roztwarzania próbek (cinieniowe naczynia teflonowe i piece mikrofalowe), oraz stosown¹
aparaturê pomiarow¹ s¹ jedynymi zdolnymi dostarczaæ miarodajnych wyników oznaczeñ
ladowych iloci o³owiu. Analiza zawartoæ o³owiu w kilku próbkach kapeluszy borowika
szlachetnego pochodz¹cych z obszaru niezanieczyszczonego tym metalem w kraju - przeprowadzona w wyspecjalizowanym i klasy ultra-czyste laboratorium, wykaza³a obecnoæ
w surowcu do 2,2 mg Pb/kg m.s. [15]. W innych badaniach, te¿ wykonanych w laboratorium klasy czyste, w kapeluszach borowików szlachetnych z Tatr i Sudetów wykrywano
o³ów w stê¿eniu, odpowiednio, do 2,7 i 3,3 mg/kg m.s. (tabela III). Zatem mo¿na przypuszczaæ, ¿e nawet na obszarach niezanieczyszczonych o³owiem zawartoæ tego metalu w suszu
z borowików szlachetnych mog³a przekraczaæ dawniej obowi¹zuj¹c¹ w kraju wartoæ tolerancji wynosz¹c¹ 2.0 mg/kg m.s., a niekiedy tak¿e przekracza wartoæ 0,3 mg/kg m.m.
wyznaczon¹ dla grzybów uprawowych na terenie UE [3, 42].
W artyku³ach Dolischka i wsp. [5] oraz Michelot i wsp. [38] wartoci stê¿enia o³owiu
w okazach borowika szlachetnego zebranych na terenie Austrii w 1980 r. oraz we Francji
w okolicach Pary¿a w latach 1989-1990 wynios³y, odpowiednio 33 i 20-21 mg/kg m.s., i s¹
one skrajnie du¿e. A nawet, w wietle innych wartoci zestawionych w tabeli III, mo¿na
uznaæ je za w¹tpliwe.
Wnioskuj¹c na podstawie dostêpnych danych o wystêpowaniu o³owiu w borowiku szlachetnym (tabela III) nie wydaje siê, aby wyznaczona dawniej na 2,0 mg/kg m.s. maksymalnie dopuszczalna zawartoæ dla tego pierwiastka w grzybach w odniesieniu do tego gatunku
mia³a uzasadnienie. Pomijaj¹c zagadnienia zwi¹zane z wielkoci¹ spo¿ycia owocników
borowika szlachetnego per capita oraz przyswajalnoci¹ o³owiu zawartego w borowiku
z przewodu pokarmowego cz³owieka, to, w oparciu o kryteria rodowiskowe (tabela III),
sugerowana wartoæ tolerancji dla tego metalu w tym gatunku grzyba winna wynosiæ, co
najmniej 3,0 mg/kg m.s.
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O³ów (mg/kg m. s.) w owocnikach borowika szlachetnego
Lead (mg/kg) content of the fruiting bodies of king bolete
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RTÊÆ
Danych o rtêci w borowiku szlachetnym w Polsce oraz w innych krajach europejskich
jest wzglêdnie du¿o (Tabela IV). Skrajnie ma³e wartoci stê¿enia rtêci wykazano dla owocników borowika szlachetnego z kilku stanowisk w Polsce, tj. rednio 0,4-0,5 (0,03-0,05 mg
Hg/kg m.s.) [45]. Z kolei wartoci skrajnie du¿e, tj. rednio 32±19 mg Hg/kg m.s. wykazano w okazach borowika z obszarów po³o¿onych niedaleko od kopalñ i hut rud rtêci i miedzi
Ta b e l a I V.

Rtêæ w owocnikach borowika szlachetnego (mg/kg m. s.)
Mercury content of the fruiting bodies of king bolete (mg/kg d.m.)
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na S³owacji [24]. Du¿o rtêci, tj. 34-41 mg Hg/kg m.s. wykazano tak¿e w okazach borowika
spod Pary¿a we Francji [37]. Jak wynika z zestawienia w tabeli IV, poza wspomnianym
wyj¹tkiem [46], to we wszystkich badaniach zanotowano wiêksze stê¿enia tego metalu
w borowiku szlachetnym ni¿ wynosi³a obowi¹zuj¹ca w kraju do 1 maja 2004 r. tolerancja
0,50 mg Hg/kg. m.s. dla grzybów [42].
Kapelusze borowika szlachetnego przeciêtnie cechuje dwukrotnie wiêksza zawartoæ
rtêci ni¿ trzony (tabela IV) [7-15, 17, 18]. Maksymalna zawartoæ rtêci ogó³em w kapeluszach wykazana dla borowika szlachetnego w kraju (Góry wiêtokrzyskie) wynios³a
14 mg/kg m.s. (tabela IV). W oparciu o dostêpne dane sugerowana wartoæ tolerancji dla
rtêci ogó³em w owocnikach borowika szlachetnego winna byæ znacznie wiêksza ni¿
0,50 mg/kg m.s. [42]. Jeli sugerowana wartoæ tolerancji dla rtêci (maksymalnie dopuszczalna zawartoæ rtêci) mia³a by byæ wyznaczona bez koniecznoci podania postaci chemicznych tego pierwiastka (trudne przedsiêwziêcie dla analityka), np. metylortêci (monometylortêci), a jedynie w oparciu o zawartoæ rtêci ogó³em, to winna wynosiæ ona ok.
5,0 mg Hg/kg m.s. (dla partii lub próbek zbiorczych surowca, ale nie próbek jednostkowych).
NIEKTÓRE INNE TOKSYCZNE DLA CZ£OWIEKA PIERWIASTKI METALICZNE
I METALOIDY W BOROWIKU SZLACHETNYM
Jak to zdefiniowa³ wy¿szy nad Caeliusem*, czyli Paracelsus, ¿e dawka czyni truciznê (dose makes a poison), to trudno uciec od wielkoci, jak¹ jest dawka progowa? Dzisiaj
wiemy, ¿e w odniesieniu do toksykologicznie problematycznych pierwiastków metalicznych i metaloidów o ich wp³ywie szkodliwym zasadniczo decyduje dominacja konkretnej
postaci chemicznej (zwi¹zku, cz¹steczki) i koresponduj¹ca z ni¹ wielkoci wch³oniêtej dawki
(nara¿enia, ekspozycji). A z pewnoci¹ nie decyduje tzw. zawartoæ ogó³em w odniesieniu do wielu, wspó³obecnych np. w po¿ywieniu, ale o ró¿nych w³asnociach toksynodynamicznych po³¹czeñ i form danego pierwiastka. Wa¿ny jest wp³yw mo¿liwych oddzia³ywañ
wspó³zale¿nych (synergistycznych lub antagonistycznych dla form wch³anianych i zarazem
biodostêpnych dla dokowania z okrelonymi receptorami w komórce). Ryzyko inicjacji
zmian niekorzystnych (np. wp³ywów genotoksycznych), mo¿e wynikaæ z chwil¹ pojawienia siê ksenobiotyku w komórce.
Dla pierwiastków metalicznych i metaloidów jak dot¹d nie ma stosownego równowa¿nika (równowa¿ników) toksycznoci umo¿liwiaj¹cego wywa¿enie wp³ywów dla wszystkich
aktywnych toksykodynamicznie form wspó³obecnych w poszczególnych gatunkach grzybów jadalnych (lub innych rodzajach ¿ywnoci). Niemniej takowe rozwi¹zanie praktycznie
by³oby bardzo trudne (analitycznie) do zrealizowania.
W owocnikach borowika szlachetnego poza arsenem, kadmem, o³owiem i rtêci¹ s¹ obecne tak¿e i inne pierwiastki metaliczne i metaloidy okrelane jako toksyczne dla cz³owieka.
Srebro wykrywano w owocnikach borowika szlachetnego w ilociach: 3,7 mg/kg m.s.
(1-10) w Niemczech; 2,7-6,5 mg/kg w okolicach Pary¿a i 5,8 mg/kg (8-41) na Ba³kanach
[2, 38, 43]. Z kolei bar wykrywano w borowiku w Meksyku w iloci 18 mg/kg m.s. [20].
W badaniach w³asnych bar w borowiku wykrywano w iloci do 6,5 mg/kg; tal do 0,54 mg/
kg m.s., a antymon do 0,07 mg/kg m.s. (dane niepublikowane).
*Caelius Aurelianus
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WNIOSKI
Wartoci maksymalnie dopuszczalnej zawartoci arsenu, o³owiu, kadmu i rtêci obowi¹zuj¹ce w kraju do 1 maja 2004 r. tj., odpowiednio: 0,5; 1,0; 2,0 i 0,5 mg/kg dla grzybów
suszonych w przypadku suszu z borowika szlachetnego by³y nierealistyczne. Wartoci stê¿eñ kadmu notowane w owocnikach borowika szlachetnego pochodz¹cych ze stanowisk
niezanieczyszczonych tym metalem w ró¿nych rejonach kraju a tak¿e i z innych krajów
europejskich z regu³y s¹ znacznie wiêksze ni¿ wartoci tolerancji dla tego metali metalu
w grzybach uprawowych (brak ustaleñ dla grzybów rosn¹cych dziko) na terenie UE. W
przypadku o³owiu aktualnie obowi¹zuj¹ca wartoæ tolerancji dla tego metalu w grzybach
uprawowych jest nieco mniejsza od wartoci stê¿eñ notowanych w owocnikach borowika
szlachetnego na terenach niezanieczyszczonych.
J. Falandysz, A. Chojnacka, A. Frankowska
ARSENIC, CADMIUM, LEAD AND MERCURY IN KING BOLETE BOLETUS EDULIS
AND TOLERANCE LIMITS
Summary
In the article are reviewed and discussed available data on arsenic, cadmium, lead and mercury
content of the fruiting bodies of king bolete. The values of cadmuim concentration of the fruiting
bodies of king bolete collected from the areas unpoluted with metals and metaloids in Poland and
other European countries usually are greater than an actual tolerance limits set by EU law for 0.2 mg/
kg wet weight in cultivated mushrooms. Analogically, as is for cadmium also content of lead to be
sometimes greater than tolerance limit of 0.3 mg/kg w. w. set in EU for cultivated mushrooms. The
fruiting bodies of king bolete usually are also relatively rich in mercury at concentration much greater when compared to tolerance limit set earlier in Poland (in EU there is no tolerance limit for
mercury in mushrooms).
In the case of cadmium it can bee agreed, that this element content of pooled samples of the
fruiting bodies of king bollete collected from unpolluted regions usually will not exceed a value of
20 mg/kg d.m., while at polluted areas will exceed a value of 20 mg/kg d.m. In the case of mercury
it can bee agreed, that this element content of pooled samples of the fruiting bodies of king bollete
collected from unpolluted regions usually will not exceed a value of 5 mg/kg d.m., while at polluted
areas will exceed a value of 5 mg/kg d.m. In the case of lead it can be agreed, that this element
content of some percent of pooled samples of the fruiting bodies of king bolete collected from unpoluted regions will sometimes exceed an actual the EU tolerance limit of 0.3 mg/kg w.w. as set only or
cultivated mushrooms. In the case of arsenic it can be agreed, that total arsenic contant of some
percent of pooled samples of the fruiting bodies of king bolete collected from unpoluted regions will
exceed value of 0.50 mg/kg d.m.
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