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WSTĘP

Wiele publikacji w ostatnim okresie zwraca uwagę na zanieczyszczenie żywno
ści pierwiastkami śladowymi [3, 5]. Pierwiastki, które według obecnego stanu wie
dzy uznano za bezwzględnie szkodliwe dla człowieka, choć w pewnych granicach 
mogą być tolerowane, to: kadm, ołów i rtęć. Ustalenie dopuszczalnego bezpiecznego 
poziomu pierwiastków śladowych w żywności i w wodzie utrudnia fakt, że o ich ad
sorpcji i działaniu decyduje często wzajemna interakcja między nimi [1, 5]. Efekt 
działania rtęci zależy od postaci, w jakiej ona występuje. Związki rtęci metalicznej 
mogą być z przewodu pokarmowego wchłaniane tylko w 10%, natomiast organiczne 
jej połączenia łączą się z erytrocytami i są inhibitorami biosyntezy licznych enzy
mów. Mogą powodować wiele chorób, a skutki działania alkilowych połączeń rtęci 
w organizmie występują nawet po wielu latach [2, 3].

Rtęć jako pierwiastek może włączać się do łańcucha pokarmowego i się kumulo
wać [5]. Związki rtęci są rozpuszczalne, a zatem występują w formie łatwo dostępnej 
dla roślin. Roślina z gleby pobiera pierwiastki śladowe proporcjonalnie do ich stęże
nia w glebie.

Jak podaje Nrjagu z Kanady i Pacyna z Norwegii powietrze, woda i gleba zanie
czyszczane są rocznie około 20 min ton rtęci metalicznej [4]. Ta ogromna ilość do
staje się do obiegu w przyrodzie, a następnie wprowadzana jest i unieruchamiana w 
łańcuchu pokarmowym, co musi stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka 
współczesnego i następnych pokoleń.

W Polsce badania nad szkodliwością związków rtęci datują się od początku XX 
wieku. Brak świadomości ogromu tego zagrożenia spowodował, że zbudowany w 
pobliżu Rzeszowa Zakład Lamp Wyładowczych „Połam” nie był przystosowany do 
utylizacji odpadów poprodukcyjnych. Ze stłuczki i odpadów przedostawało się do 
środowiska około 1 1 rtęci metalicznej, jak stwierdziła Komisja powołana do likwida
cji tego zakładu w listopadzie 1989 roku.

W pobliżu Zakładów Lamp Wyładowczych zlokalizowane są plantacje roślin ja
godowych. Wiejące w tym rejonie wiatry południowe i południowo-zachodnie stwa-
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rżały możliwości zanieczyszczenia rtęcią upraw. Szczególnie zagrożone były planta
cje truskawek położone w północnej części województwa rzeszowskiego, stanowiące 
bazę surowcową dla ZPOW w Rzeszowie i dla „Hortexu” w Leżajsku.

Celem pracy było oznaczenie zawartości organicznych związków rtęci w czte
rech rodzajach owoców miękkich zebranych z plantacji położonych w pobliżu Zakła
dów. Zawartość tych związków określono w dwóch odmianach każdego rodzaju 
owoców, a wyniki porównano z wynikami dotyczącymi owoców pochodzących z 
czterech innych rejonów uprawy w województwie rzeszowskim.

MATERIAŁY I METODYKA

Materiał do badań stanowiły owoce w pełni dojrzałości zbiorczej, dobrze wyro
śnięte i wykolorowane. Oceniano owoce: truskawek odmiany Senga Sengana i Ana
nasowa z Grójca, porzeczek czarnych odmiany Roodnop i Goliat, porzeczek 
czerwonych odmiany Heros i Holenderska Czerwona oraz malin odm. Rubin i Lloyd 
George.

Owoce pochodziły z plantacji w rejonie zakładów: Pogwizdów, Nienadówki, Le
żajska, Strzyżowa n. Wisłokiem i Sędziszowa Małopolskiego. Plantacje zlokalizowa
ne były na podobnych glebach, a środki ochrony roślin stosowane w czasie wegetacji 
były takie same. Analizowane owoce przewożono w wyprażonych i szczelnie za
mkniętych naczynkach wagowych; wszystkie analizy wykonywano w dniu zbioru. 
Zawartość organicznych związków rtęci oznaczano metodą bezpłomieniowej spek
trometrii absorpcyjnej. Wyniki podano w mg/kg świeżej masy. Oznaczenie związ
ków rtęci wykonano w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Rzeszowie. Określono również w owocach zawartość ekstraktu metodą refraktome
tryczną, kwasowość ogólną wyrażoną w % kwasu jabłkowego oraz zawartość wita
miny С (jako kwasu L-askorbinowego).

WYNIKI BADAŃ

Zawartość ekstraktu w badanych owocach truskawek wynosiła 10,1 do 12,8%, w 
porzeczkach czarnych od 12,1 do 12,6%, w porzeczkach czerwonych od 8,0 do 
9,2%, a w malinach od 8,4 do 9,5% (tab. 1). Najwięcej witaminy С zawierały owoce 
porzeczek czerwonych — od 80 do 100 mg% świeżej masy, a najmniej maliny — od 
20 do 24 mg%. Najwyższą kwasowością spośród analizowanych owoców charakte
ryzowały się porzeczki czerwone — od 1,9 do 3,4% w przeliczeniu na kwas jabłko
wy.

Zawartość organicznych związków rtęci była najwyższa w owocach pochodzą
cych z plantacji w pobliżu zakładów (tab. 1). Wśród owoców największą zawartością 
tych związków charakteryzowały się maliny — 0,008 mg/kg świeżej masy (niezależ
nie od odmiany). Nie stwierdzono różnic między odmianami w zawartości analizo
wanych związków w przypadku porzeczek czarnych, czerwonych i truskawek. W 
owocach truskawek stwierdzono mniejszą zawartość związków rtęci niż w pozosta
łych owocach.

W Polsce brak aktów prawnych dotyczących dopuszczalnych zawartości rtęci w 
produktach spożywczych. Według badań FAO, ustalona tymczasowo tygodniowa
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Ta b e l a  1

Zawartość organicznych związków rtęci w owocach miękkich 

The contents organie compounds mercury in fruits soft

Rodzaj 
i odmiany 
owoców  

The kind and species fruits

Zawartość organicznych związków rtęci (mg/kg) świeżej masy 
The contents organie compounds mercury (mg/kg) 

in fresh substance in region

w rejonach

Zakłady
„Połam”

Nienadówka Leżajsk , Sędziszów  S t a ż ó w

Truskawki:
Strawberry:

Senga
Sengana

0,003 0,001 0,002 0,001 0,001

Ananasowa 
z Grójca

0,003 0,003 0,003 0,001 0,001

Porzeczki
czarne:
Currant black:

Roodnop 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002

Goliat 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002

Porzeczki
czerwone: 
Currant red:

Heros 0,006 0,003 0,003 0,001 0,001

Holenderska czerwona 0,006 0,003 0,003 0,001 0,001

Maliny
Raspberry:

Rubin 0,008 0,005 0,003 0,003 0,002

Lloyd George 0,008 0,004 0,003 0,004 0,002

dawka rtęci ogólnej wynosi 0,005 mg, a dla metylortęci 0,0033 mg (w przeliczeniu 
na rtęć) na 1 kg masy ciała [1,6].

WNIOSKI

Podsumowując wyniki badań należy stwierdzić, że w rejonie działania Zakładu 
„Połam” uwidoczniło się skażenie środowiska związkami rtęci. W gospodarstwach 
zlokalizowanych w tym rejonie nie powinno się uprawiać roślin przeznaczonych do 
konsumpcji.

LITERATURA

[1] K u b i a k  K.  Produkcja i międzynarodowy handel truskawkami. Przem. Ferm. i Owoc.-Warzyw. 
1987,4: 14-17.



240 M. Surdel

[2] Lud w i e k i  J . K.  Skażenie środowiska rtęcią —  problemy zdrowotne. Rocz. PZH, 1985,36,1: 1-4.
[3] Ma r z e c  Z. ,  B u l i ń s k i  R . Ocena pobrania kadmu, rtęci i ołowiu z dietami odtworzonymi. Rocz.

PZH. 1988, 39, nr 5: 344-348.
[4] P a c y n a  J . M.  Uwaga na pierwiastki śladowe. Aura 1990, 4, 36.
[5] S z t e k e  B.  Pierwiastki śladowe w żywności. Przem. Ferment, i Owoc.-Warzyw. 1987, 7: 1-4.
[6] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1985.10.18. Monitor Polski nr 39 z

1985.12.11.

М. СУРДЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ РТУТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ЯГОРНЫХ ФРУКТАХ В 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПОЛЬШЕ

Сельскохозяйственная академия в Кракове 

Р е з ю м е

Отходы из фабрики электрических лампочек в окрестностях г. Ж ешова загрязняют как ат
мосферный воздух так и грунтовые воды. В связи с этим были проведены исследования ягод 
клубники, малины, красной и черной смородины (двух видов) в пяти районах их возделывания 
на территории воеводства Жешов.

Соединения ртути определяли методом A S A  Содержание это колебалось в пределах 
0,001-0,008 мг/кг. Самые большие количества ртути содержали ягоды малины (независимо от 
сорта), возделываемые на плантациях расположенных вблизи фабрики.

В Польше отсутсвуют правовые предписания касающиеся ртути, тем не менее на основа
нии данных международной организации FAO/WHO установлено предварительно допустимое 
содержание для ртути 0,005 мг/кг, а для метилортути 0,0033 мг/кг в пересчете на ртуть в 1 кг 
массы тела.
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THE CONTENT OF MERCURY COMPOUNDS IN SELECTED SOFT FRUITS COMING  
FROM THE SOUTH-EASTERN POLAND

Agricultural University of Cracow 

S u m m a r y

Near Rzeszów there was a factory „Połam” producing discharge lamps, the waste of which was sto
red in such a way that the mercury compounds could go both into atmosphere and ground waters.

The research covered the fruit of strawberries, raspberries, black and red currants (two kinds each) 
coming from five cultivation areas in that region.

Mercury compounds were determined by the ASA method (non-flame absorptive spectrometry). 
The amount of the mercury compounds ranged from 0.001 to 0.008 mg/kg. The fruit of raspberries (irre
spective of the kind) coming from the plantations situated near the factory contained the highest amount 
of the mercury compounds.

In Poland there are no level acts referring to the content of mercury in fruits. According to 
FAO/WHO a tolerated weekly dose has been temporally established for general mercury to 0.005 mg/kg 
and for methylmercury to 0.0033 mg/kg counting the amount of mercury per 1 kg of body.
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