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Po raz pierwszy przedstawiono wyniki oznaczeñ zawartoæ 17 silnie toksycznych dioksyn (PCDDs i PCDFs) w materiale rodowiskowym z obszaru ca³ego
kraju uzyskane z zastosowaniem w analizie wysokorozdzielczej spektrometrii mas
(HRMS). Zbadano zawartoæ i sk³ad PCDDs/Fs w wierzchniej warstwie gleby
rolniczej w kilkunastu przestrzennie odleg³ych od siebie miejscach w Polsce.
Wykazano bardzo ma³e zanieczyszczenie PCDDs/Fs gleb rolniczych w kraju,
tj. stopieñ ich zanieczyszczenia wyra¿ony w postaci równowa¿nika toksycznoci
dioksyny (TEQ) plasuje gleby rolnicze w Polsce w grupie zdecydowanie najmniej zanieczyszczonych PCDDs/Fs gleb w Europie i na wiecie. Fakt ten ma to
du¿e znaczenie tak w aspekcie ochrony rodowiska przyrodniczego, rolnictwa,
higieny ¿ywnoci jak i politycznym.
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WSTÊP
Okrelenie stanu zanieczyszczenia gleb rolniczych na obszarach wiejskich posiada szczególne znaczenie dla oceny rozmiaru nara¿enia populacji ludzkiej na dzia³anie toksycznych
lub potencjalnie toksycznych ksenobiotyków. Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDDs)
i dibenzofurany (PCDFs) nale¿¹ do tzw. trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych o gruntownie udokumentowanym dzia³aniu modyfikuj¹cym endokrynne wydzielanie hormonów, prowadz¹ce do zaburzeñ reprodukcji u zwierz¹t i ludzi [1-11]. Ze wzglêdu na potencjalne
dzia³nie genotoksyczne i kancerogenne w przypadku przekorczenia dziennej dawki na szacowanym poziomie 3-5 pg-TEQ/kg/dzieñ wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) reko-
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menduje maksymaln¹ tolerowan¹ dawkê (TDI) dioksyn na poziomie 1 pg-TEQ/kg/dzieñ,
gdzie stê¿enie dioksyn jest wyra¿ane pod pojêciem toksycznoci równowa¿nej TEQ (TEQ
 Toxic Equivalency), bêd¹cej sumaryczn¹ wartoci¹ parametrów otrzymanych z pomno¿enia wyniku analitycznego stê¿enia ka¿dego z siedemnastu silnie toksycznych zwi¹zków
z grupy PCDDs/Fs przez odpowiedni wspó³czynnik cz¹stkowy TEF (TEF  Toxicity Equvalent Factor) [1]. Ze wzglêdu na specyficzne w³aciwoci fizycho-chemiczne dioksyn (bardzo s³aba rozpuszczalnoæ w wodzie, bardzo dobra rozpuszczalnoæ w substancjach hydrofobowych, zw³aszcza w t³uszczach) oraz opornoæ na degradacjê i metabolizm g³ównym
ród³em dioksyn w organizmie cz³owieka jest po¿ywienie [3-11]. Wzglêdnie wiêcej dioksyn na ogó³ zawiera bogata w t³uszcz ¿ywnoæ pochodzenia zwierzêcego (dla porównania
szacunkowe pobranie dioksyn z woda pitn¹ stanowi to oko³o 0,5% dawki dioksyn wch³anianych wraz z po¿ywieniem). Mimo, ¿e dioksyny zawarte w glebach rolniczych s¹ s³abo
wch³aniane i przenoszone przez system korzeniowy do czêci nadziemnych rolin, to nie
bez znaczenia pozostaje fakt potencjalnego zanieczyszczenia jadalnych czêci rolin
w wyniku adsorpcji ksenobiotyków z atmosfery  tak obecnych w powietrzu atmosferycznym w fazie gazowej jak i zaadsorbowanych przez py³y (aerozol) atmosferyczne. Na przyk³ad roliny uprawiane na polach znajduj¹cych siê pod wp³ywem zanieczyszczeñ emitowanych przez przemys³ s¹ nara¿one na py³, który zawiera dioksyny w stê¿eniu 0,6-11
ng-TEQ/kg masy suchej. Popió³ powstaj¹cy w procesach niekontrolowanego spalania opadaj¹cy na powierzchniê ziemi, a tak¿e pozosta³oci zanieczyszczonych dioksynami rodków ochrony rolin stosowanych w rolnictwie w latach 1970-80 s¹ g³ównym ród³em dioksyn w produktach rolnych, w tym g³ównie produktach zwierzêcych. Zawartoæ dioksyn
w t³uszczach rolinnych jest stosunkowo ma³a i w przypadku oleju s³onecznikowego wynosi 0,01-0,1 ng-TEQ/kg [10-11]. W male z nieokrelonego miejsca w Polsce (1 próbka z lat
2000-2001) stê¿enie PCDDs, PCDFs, non-orto-PCBs, mono-orto-PCBs, p,p-DDT i DDTs
wynios³o, odpowiednio: 1,07; 0,85; 4,78; 1200; 2090 i 34000 pg/g t³uszczu, a wartoci
I-TEQ dla PCDDs, PCDFs, non-orto-PCBs i mono-orto-PCBs w tym male wynios³y,
odpowiednio: 0,169; 0,160; 0,307 i 0,158 pg/g t³uszczu [12]. W krajach Unii Europejskiej
stê¿enie PCDDs/Fs w mleku wynosi 0,2-2,6 pg I-TEQ/g m.l., w miêsie 0,1-16,7 pg
I-TEQ/g m.l., w jajach 1,2- 4,6 pg I-TEQ/g m.l., w owocach i warzywach 0,01-0,2 pg
I-TEQ/g m.l. [2]. Na terenach, gdzie wypalane s¹ ³¹ki i spalane odpady gospodarcze
w piecach domowych zawartoæ dioksyn w rolinach liciastych siêga do 11 ng-TEQ/kg
[cyt. za 10].
MATERIA£Y I METODYKA
Materia³ do badañ stanowi³y próbki wierzchniej warstwy (0-10 cm; ~100 g) gleby z pól
u¿ytkowanych rolniczo na obszarach wiejskich pobrano z ró¿nych rejonów kraju w padzierniku 2002 r. (Ryc. 1). Glebê pobierano w miejscach w miarê odleg³ych od wiêkszych
miast i zak³adów przemys³owych. Próbki gleby pobierano do czystych (nowych) woreczków strunowych z folii polietylenowej, przesy³ano do laboratorium, homogenizowano
i zamra¿ano w temperaturze -20 °C do czasu analizy.
Przed analiz¹ glebê liofilizowano i nastêpnie przesiewano przez sito o rednicy oczek
1 mm. Badane zwi¹zki kolejno ekstrahowano równowa¿n¹ objêtociowo mieszanin¹ acetonu i heksanu (1:1), a nastêpnie toluenem w ekstraktorze ASE 200 (Dionex). Zatê¿ony eks-
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trakt wstêpnie oczyszczano metod¹ chromatografii cieczowej na kolumnie z wielowarstwowym z³o¿em zmodyfikowanych ¿eli krzemionkowych, a dalej oczyszczano i frakcjonowano na z³o¿u z zasadowym tlenkiem glinu. Frakcjê nr. 3 zawieraj¹c¹ PCDDs/Fs wymywano
z 100 ml 50% dichlorometanu (DCM) w n-heksanie. Wyciek (frakcja nr 3), po zatê¿eniu do
100 ml dalej oczyszczano i zarazem frakcjonowano metod¹ dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (2D-HPLC) na z³o¿u z wêglem grafityzowanym (Hypercarb,
Hypersil, USA). Frakcje 2-2 i 3-2 zatê¿ano do 100 ml i kolejno frakcjonowano metod¹
HPLC na z³o¿u z perylenem (PYE). Zbierano po cztery bardzo du¿ej czystoci podfrakcje,
zu¿ywaj¹c do tego celu po 27 ml 10% DMC w n-heksanie oraz po 48 ml DMC. Ka¿d¹
podfrakcjê, tj. odpowiednio: 2-2-1, 3-2-1, 2-2-2, 3-2-2, 2-2-3, 3-2-3, 2-2-4 i 3-2-4, wzmacniano wzorcem wewnêtrznym (znakowany izotopowo heksachlorobenzen; 13C-HCB;10 ml)
i izooktanem (30 ml), i nastêpnie zatê¿ano w ³agodnym strumieniu azotu to 100 ml. Koñcowy rozdzia³, detekcjê, identyfikacjê i pomiar ilociowy od tetra- do okta-CDD/F w ka¿dej
z frakcji prowadzono w uk³adzie sk³adaj¹cym siê z kolumny kapilarnej chromatografu gazowego i wysokorozdzielczego spektrometru mas [13, 14].
Ryc. 1.

Miejsca (1a-13a) pobrania gleby rolniczej w Polsce
Sampling sites of agricultural soil in Poland (1a-13a)
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Chromatograf gazowy model HP 6890 GC (USA) by³ sprzê¿ony z spektrometrem mas
model JEOL JMS-700D HRMS (Japonia) o rozdzielczoci R > 10000 (10 % wysokoci
doliny pomiêdzy pikami) i pracuj¹cym w trybie monitorowania wybranego jonu (SIM).
Badane zwi¹zki w ka¿dej próbce rozdzielano na dwóch kolumnach kapilarnych pokrytych
ró¿nymi fazami. Chlorodibenzo-p-dioksyny i chlorodibenzofurany z 4-6 atomami chloru
w cz¹steczce rozdzielano i oznaczano na kolumnie z faz¹ SP-2331 (60 m d³. × 0.25 mm
r. wewn., i o gruboci b³ony 0.20 mm; Supelco, USA), a te zawieraj¹ce 7-8 atomów chloru
w cz¹stce na kolumnie z faz¹ DB-17 (d³. 30 m × 0.25 mm r. wewn., i o gruboci b³ony 0.25
mm; J&W Scientific). Analizuj¹c od tetra- do heksaCDDs/Fs temperaturê pieca chromato-
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grafu programowano w zakresie od 100°C (1 min) do 200°C z przyrostem 20°C/min, i dalej
z przyrostem 2°C/min do 260°C, z przetrzymaniem w tej temperaturze przez 35 min. Analizuj¹c heptaCDDs/Fs i OCDD/F temperaturê pieca programowano w zakresie od 70°C
(1 min) to 200°C z przyrostem 15°C/min, i dalej z przyrostem 4°C/min do 270°C, z przetrzymaniem w tej temperaturze przez 15 min. Gazem nonym by³ hel a jego przep³yw wynosi³ 1,5 ml/min. Zazwyczaj do kolumny kapilarnej dozowano po 1 ml ekstraktu.
Protokó³ zapewnienia i kontroli jakoci analiz (QA/QC) obejmowa³: badanie próby lepej, co szósta badana próbka by³a prób¹ lep¹; badanie próbek wzmocnionych znakowanymi izotopowo (13C12) wzorcami wewnêtrznymi zawieraj¹cymi od tetra- do okta-CDD/F dodawanymi przed rozpoczêciem ekstrakcji (kontrola wydajnoci ekstrakcji); analizê ekstraktów wzmocnionych znakowanym izotopowo (13C12) wzorcem wewnêtrznym zawieraj¹cym 1,2,3,4-tetraCDD/F dodawanym po etapie frakcjonowania (Wellington Lab., Canada)
(kontrola wydajnoci dozowania); okresow¹ analizê duplikatów próbek.
Obliczenia ilociowe prowadzono z u¿yciem wzorców macierzystych PCDDs/Fs  jako
zewnêtrznych wzorców ilociowych. Analizy wykonano w laboratorium klasy ultra-czyste, akredytowanym jako laboratorium referencyjne dla analizy dioksyn i zarazem sprawdzaj¹cym kwalifikacje laboratoriów komercyjnych w gestii Ministerstwa Gospodarki i Przemys³u Japonii.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zawartoæ siedmiu silnie toksycznych chlorodibenzo-p-dioksyn (podstawione, co najmniej w pozycjach 2, 3, 7 i 8) w glebie mieci³a siê w granicach od 6,8 do 41 pg/g, a 10
silnie toksycznych chlorodibenzofuranów od 3,9 do 19 pg/g masy suchej. Próbki gleb rolniczych pobrane z miejsc s¹siaduj¹cych z du¿ymi aglomeracjami miejskimi i obszarami
silnie uprzemys³owionymi charakteryzowa³y siê najwiêkszymi stê¿eniami PCDDs i PCDFs.
Analiza profili (proporcji pomiêdzy ilociami) badanych zwi¹zków wskazuje na istnienie
wielu potencjalnych róde³ badanych zanieczyszczeñ, które nale¿y kojarzyæ z powiêkszonym stê¿eniem silnie chlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów. Co znaczy, ¿e we
wszystkich badanych przypadkach silnie chlorowane kongenery, g³ównie hepta- i octa-CDD/
F, dominuj¹ w sk³adzie, z niewielkimi tylko odstêpstwami w kierunku tetra-, penta- i heksaPCDDs/Fs, jak to mo¿na odnotowaæ dla próbek pobranych w centralnej Polsce  4b i 8a)
(ryc. 1). Tê wieloæ mo¿liwych róde³ dioksyn w glebie rolniczej w badanych rejonach
mo¿na t³umaczyæ m.in. emisjami z niespecyficznych procesów termicznych (w³¹czaj¹c niekontrolowane procesy spalania lub spalanie z u¿yciem przestarza³ych technologii, spalanie
odpadów w kot³owniach, hutnictwo ¿elaza i metali kolorowych, przetwórnie surowców
wtórnych), przemys³ chemiczny, prawdopodobne wycieki ze le przygotowanych sk³adowisk odpadów komunalnych, a przede wszystkim odpadów przemys³owych [m.in. mogilników zawieraj¹cych odpady preparatów technicznych polichlorowanych bifenyli (PCBs) lub
polichlorowanych naftalenów (PCNs) lub przeterminowane rodki ochrony rolin, a szczególnie pentachlorofenol (PCP)]. Nie mo¿na równie¿ wykluczaæ wp³ywu mo¿liwoci stosowania kompostów sporz¹dzanych z odpadów komunalnych czy szlamów pociekowych
z oczyszczalni cieków [15-28]. Interesuj¹cy wydaje siê byæ fakt, ¿e najwiêksze stê¿enie
OcCDF (19 pg/g m.s.) odnotowano w glebie z miejsca 13a zlokalizowanego stosunkowo
najbli¿ej Zak³adów Elektrochemicznych w Z¹bkowice l¹skich gdzie w latach 1966-1970

Nr 4

Dioksyny w glebach rolniczych

365

produkowano jeden z dwóch polskich preparatów PCBs, tj. silnie schlorowany preparat
o nazwie Chlorofen. Wykazano, ¿e OcCDF stanowi ponad 98% (350 mg/g, czyli 44,7 ng
TEQ/g) sk³adu PCDDs/Fs zanieczyszczaj¹cych Chlorofen [15-16].
Dodatkowym czynnikami warunkuj¹cymi stan gleb rolniczych w przypadku PCDDs/Fs
wydaje siê byæ równie¿ po³o¿enie geograficzne danego obszaru, szczególnie w odniesieniu
do mo¿liwych reperkusji zwi¹zanych z transgranicznym transportem zanieczyszczeñ. Dla
przyk³adu gleba z pobli¿a zachodniej granicy Polski (n.p. miejsce 1a, ryc. 1) zawiera³a
w stosunkowo du¿ym stê¿eniu zarówno chlorodibenzo-p-dioksyny, jak i chlorodibenzofurany, tj., odpowiednio 41 i 11 pg/g m.s. W glebach z badanych miejsc w kraju (ryc. 1) w ani
jednym przypadku nie wykazano obecnoci najsilniej toksycznej 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny w iloci przekraczaj¹cej granicê (0,17 pg/g m.s.) oznaczalnoci metody
(Tabela I). Sumaryczna wartoæ toksycznoci równowa¿nej (TEQ) PCDDs/Fs wykazana
w badanych glebach wynios³a od 0,023 do 5,9 pg TEQ/g m.s. W przypadku miejsc najbli¿ej
s¹siaduj¹cych z obszarami silnie uprzemys³owionymi wykazane dla nich wartoci maksymalne stê¿enia PCDDs/Fs nie powinny byæ traktowana jako nieznacz¹ca z punktu widzenia
wymagañ norm odnonie maksymalnie dopuszczalnej zawartoci dioksyn w glebach rolniczych. Niemniej jednak, pos³uguj¹c siê najbardziej restrykcyjna norm¹  docelowe stê¿enie dla gleb rolniczych w Niemczech, gdzie przyjêto, ¿e za gleby nieska¿one dioksynami
uwa¿a siê te o zawartoci PCDDs/Fs poni¿ej 5 pg TEQ/g w przeliczeniu na masê such¹ [29,
30] . Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dla gleby z badanych miejsc w kraju przekroczenie wymienionej
wartoci odnotowano tylko w jednym przypadku  5,9 pg TEQ/g m.s. dla okolic aglomeracji ³ódzkiej w pobli¿u Kutna (tab. I.). W ¿adnym z badanych miejsc sumaryczna wartoæ
toksycznoci równowa¿nej dioksyn w glebie nie przekroczy³a normy 10 pg I-TEQ/g  wyznaczonej w oparciu o dawkê pobrania dioksyn wynosz¹c¹ 10 pg/kg masy cia³a/dzieñ [30].
W wietle dostêpnych wyników z badañ naukowych dotycz¹cych zawartoci dioksyn
w europejskich i pozaeuropejskich glebach rolniczych, gleby w badaniach w³asnych zawiera³y stosunkowo niewielkie stê¿enia PCDDs/Fs. Wartoæ stê¿enia TEQ PCDDs/Fs zanotowane dla gleb w Polsce mieszcz¹ siê w zakresie typowych wartoci wykazywanych dla gleb
rolniczych gdzie indziej w Unii Europejskiej, t.j. < 1-100 pg I-TEQ/g m.s. (dla porównania
maksymalne stê¿enie PCDDs/Fs w miejscach szczególnie zanieczyszczonych dochodzi do
100 000 pg TEQ/g m.s.) [2].
Gleby uprawiane rolniczo w Niemczech zawieraj¹ PCDDs/Fs w iloci rednio 1 pg
I-TEQ/g m.s. (mediana) (maksymalnie odnotowano 26 pg I-TEQ/g m.s.). Dla porównania
stê¿enia dioksyn w równolegle analizowanych glebach z rejonów o du¿ej gêstoci zaludnienia oraz silnie zurbanizowanych rejonów aglomeracji miejskich wynosi³y rednio 3 i 2 pg
I-TEQ/g (maksymalnie stê¿enia wynosi³y, odpowiednio 88 i 112 I-TEQ/g) [31]. Przywo³ane wartoci dla gleb rolniczych w Niemczech, jakkolwiek bêd¹ce na ogó³ poni¿ej wartoci
< 1-100 pg I-TEQ/g m.s., s¹ zdecydowanie wiêksze w porównaniu z wykazanymi w badaniach w³asnych (Tab. I). Za silniej zanieczyszczone mo¿na uznaæ tak¿e czeskie gleby rolnicze, które zawieraj¹ dioksyny w stê¿eniu rednio 1,3 pg TEQ/g m.s. (mediana), a maksymalne do 14 pg TEQ/g m.s. [32]. W Wielkiej Brytanii w glebach rolniczych w latach 1980
notowano PCDDs/Fs w iloci 3-20 pg I-TEQ/g m.s. [33]. Stopieñ zanieczyszczenia PCDDs/
Fs gleb polskich nie wydaja siê znacz¹co odbiegaæ od niedawno wykazanego przez Vikelsoe dla gleb rolniczych w Danii t.j. wynosz¹cego 0,3-3 pg I-TEQ/g m.s.[34], ale jest on
mniejszy ni¿ wykazano dla gleb w s¹siedztwie spalarni odpadów niebezpiecznych w Hisz-
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Objanienia: ns = TeCDD/F < 0,17; PeCDD/Fs < 0,55; HxCDDs/Fs i HpCDDs/Fs < 0,62 pg/g m.s.

Ta b e l a I . Wartoci absolutne (pg/g m.s.) i toksycznoci równowa¿nej (pg I-TEQ/g m.s.) stê¿enia 2,3,7,8  podstawionych PCDDs/Fs w glebach
rolniczych w Polsce
Absolute (pg/g d.w.) and toxic eqivalency (pg I-TEQ/g d.w.) concentrations of 2,3,7,8  substituted PCDDs/Fs in agricultural soil of Poland
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panii, gdzie by³o do 17 pg I-TEQ/g m.s. [35]. Z raportu opublikowanego w 2000 przez
amerykañska Agencjê Ochrony rodowiska (USEPA) wynika, ¿e gleby rolnicze zawieraj¹ce PCDDs/Fs w iloci 0,1-6 pg TEQ/g m.s. okrela siê jako zawieraj¹ce typowe iloci
tych zanieczyszczeñ dla Stanów Zjednoczonych (gleby z rejonów miejskich zawiera³y dioksyny w stê¿eniu 2-21 pg TEQ/g m.s., mediana 9,4 pg TEQ/g m.s ) [36]. Tak¿e w rozwijaj¹cych siê krajach Azji, gdzie gleby zawiera³y od 0,03 do 4,5 pg I-TEQ/g m.s. [37]. Z kolei
w Japonii w najbardziej zanieczyszczonych glebach rolniczych zawartoæ PCDDs/Fs siêga³a 1200 pg TEQ/g m.s. [38], ale rednia dla niezanieczyszczonych pól ry¿owych wynios³a 2,5 pg TEQ/g m.s., a dla zanieczyszczonych 120 pg TEQ/g m.s. [39]. Dla porównania
nieco wiêcej PCDDs/Fs, tj. 6-10 pg I-TEQ/g m.s. odnotowano w glebach z upraw trzciny
cukrowej w Australii [29]. Gleby szczególnie zanieczyszczone w Europie mog¹ zawieraæ
nawet kilkadziesi¹t tysiêcy pg TEQ/g m.s., np. 98 000 pg TEQ/g m.s. w Holandii, 30 000 pg
TEQ/g m.s. w Niemczech czy 11 500 pg TEQ/g m.s. w Szwecji [2]. W wietle potencjalnego zanieczyszenia gleb rolniczych pochodz¹cego z odpadów pociekowych nale¿y wspomnieæ, ¿e typowe stê¿enie dioksyn w szlamach zanotowane w dla 12 krajów Unii Europejskiej mieci³o siê w zakresie stê¿eñ od < 1 do 200 pg I-TEQ/g, rednio 10-40 pg I-TEQ/g
(1200 pg I-TEQ/g dla szlamów szczególnie zanieczyszczonych) [2]. W Nowej Zelandii
wykazano, ¿e stê¿enia dioksyn w glebach rolniczych mieszcz¹ siê w granicach od 0,17 do
0,90 pg I-TEQ/g, tj. podobnie jak stwierdzone dla gleb polskich w badaniach w³asnych.
Z kolei tam¿e PCDDs/PCDFs w sta³ych odpadach z oczyszczalni cieków komunalnych
wykrywano w iloci 0,615,2 pg I-TEQ, a ³adunek dioksyn wprowadzanych do gleb a pochodz¹cy od sk³adowanych odpadów komunalnych oraz z wysypisk mieci oszacowano na
20 g I-TEQ rocznie (³adunki dioksyn z innych odpadów sta³ych stanowi³y mniej ni¿ 1 g
I-TEQ/rok) [30].
W wietle uzyskanych wyników jakoæ gleb rolniczych w Polsce odnonie zanieczyszczenia toksycznymi analogami 2,3,7,8-chlorodibenzo-p-dioksyny jest uwarunkowana szeregiem czynników. Przede wszystkim decyduje stopieñ rozwoju gospodarczego z uwzglêdnieniem obecnej i historycznej specyfiki dominuj¹cych ga³êzi przemys³u wraz z rodzajem
stosowanych technologii, charakterystyka demograficzna danego obszaru oraz do pewnego
stopnia te¿ po³o¿enie geograficzne. Dla lepszej ochrony gleb rolniczych konieczne s¹ modernizacje i zmiany technologii w przemyle oraz jednoczesna kontrola wielkoci ³adunków PCDDs/Fs odprowadzanych do atmosfery, wód powierzchniowych czy bezporednio
do gleby. Inny i praktycznie nierozpoznany w wymienionym aspekcie w kraju proces to m.
in. emisje podczas niekontrolowanego spalania odpadów z gospodarstw domowych na otwartej przestrzeni lub w piecach domowych, stosowanie w przesz³oci preparatów typu Xylamit, chlorofenoli, technicznego pentachlorofenolu czy niektórych herbicydów pochodnych
kwasu 2,4,6-trichlorofenoksyoctowego.

Podziêkowanie
Autorzy dziêkuj¹ Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych w Warszawie oraz Dyrekcjom
Regionalnym Lasów Pañstwowych za pomoc. Badania w czêci wsparte finansowo w ramach projektów nr DS/8025-4-0092-6 i 127/E/335/S/2003.
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Summary
Total PCDDs concentration ranged from 6.8 to 41 pg g d. w. and for PCDFs from 3.9 to
19 pg/g d.w. with total toxic equivalency within a range 0.023-5.9 pg TEQ/g d.w. A somewhat elevated concentrations of PCDDs and PCDFs were found in the samples collected from the south
of Poland in the vicinity of highly industrialized regions known for former extensive mining industry
of hard coal and metallurgy, as well as for regions with high rates of urbanization in central Poland
and in the vicinity of the western border of the country. Nevertheless, if consider homologue specific
pattern of PCDDs and PCDFs no major differences were noted between spatially scattered sampling
sites. In all samples highly chlorinated PCDDs/DFs dominated (12345678-OcCDD, 1234678-HpCDD,
12346789-OcCDF, 1234789-HpCDF, 1234678-HpCDF were found in all investigated soils). Their
similar pattern can suggest that formation of these chemicals occur in similar conditions. Energy
production and fossil fuel co-fired power boilers, chemical industry, metallurgical industry are probably the main sources in industrial regions, however heating of houses by small stoves and hard
coal with added household wastes, and former use of agrochemical formulations consisting byimpurities of PCDD/F may also play important role at rural sites. The particularly elevated concentrations of OcCDF in some samples might be connected to the former production and use of highly
chlorinated polychlorinated biphenyl formulation  Chlorofen.
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