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WPROWADZENIE
Występowanie większości zanieczyszczeń w środowisku jest odzwierciedleniem 

aktualnej świadomości i wyobraźni społeczeństwa, pozostających w ścisłym związku z 
postępem nauki, stosowanymi technologiami produkcji i metodami utylizacji substancji 
odpadowych. Do ilościowego oszacowania prawdopodobieństwa zagrożenia rzeczy
wistymi lub potencjalnymi uwolnieniami zanieczyszczeń (czynników stresu) do 
środowiska związanych z działalnością gospodarczą człowieka stosuje się ocenę ryzyka 
[Gworek i in. 2000]. Jest to uporządkowana i systematyczna procedura, składająca się 
z czterech następujących po sobie etapów:

♦ analizy uwalniania zanieczyszczeń do środowiska,
♦ analizy przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku,
♦ analizy narażania zdrowia ludzi przez zanieczyszczone środowisko,
♦ oceny skutków narażenia i ustalenia wielkości związanego z tym ryzyka.
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Wynikiem tej oceny jest ustalenie stopnia ryzyka, tj. liczbowego określenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia zmian niepomyślnych, opartego na rachunku 
statystycznym. Stanowi to podstawę decyzji o podjęciu odpowiednich działań lub o ich 
zaniechaniu (procedury podejmowania decyzji w obliczu ryzyka, tzw. sterowanie 
ryzykiem -  risk management).

PROCEDURA OCENY RYZYKA

Ocena ryzyka spowodowana zanieczyszczeniem gleb oznacza obiektywny sposób 
oceny potencjalnego wpływu zanieczyszczenia gleb na rośliny, zwierzęta, zdrowie 
człowieka, ekosystemy i całe środowisko [Gworek i in. 2000]. Ocena ryzyka wymaga 
bardzo dokładnych badań z zakresu:
♦ źródeł zanieczyszczenia,
♦ stopnia narażenia,
♦ dróg narażenia, tj. przenoszenia zanieczyszczeń,
♦ pochłaniania dawek zanieczyszczeń przez receptory związane z konkretną 

sytuacją na danym terenie.
O wyborze kryteriów oceny ryzyka dla zdrowia ludzi na terenach zanieczyszczonych, 

w odniesieniu do których ustalono jakość i wielkości zanieczyszczeń, decyduje sposób 
użytkowania tych terenów oraz akceptowany stopień ryzyka. Ryzyka bowiem w tym 
przypadku nie można uniknąć, można je tylko obniżyć do rozsądnych granic. Na 
akceptację stopnia ryzyka istotny wpływ mają czynniki natury ekonomicznej i społecznej 
[Browner 1995].

Zasadę sterowania (zarządzania) ryzykiem przedstawiono na rysunku 1.

RYSUNEK 1. Zasada sterowania ryzykiem 
FIGURE 1. The principle of risk management
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Analiza narażenia

Narażenie ludzi na zanieczyszczonych terenach odbywa się pośrednio przez 
środowisko. Przeprowadzając analizę ryzyka dla środowiska, porównuje się rzeczywiste 
stężenie metali ciężkich w poszczególnych komponentach środowiska (woda, gleba 
i powietrze) do wielkości uznawanych za bezpieczne (dopuszczalne zawartości, normy, 
zalecenia). Jeżeli uzyskanie danych metodą pomiarów jest zbyt kosztowne lub nie
możliwe, to można posłużyć się matematycznymi modelami opisującymi migrację metali 
w poszczególnych komponentach środowiska.

Dane wyjściowe rzeczywiste stężenia np. metali ciężkich uzyskane w wyniku oceny 
narażenia i analizy ryzyka dla środowiska stają się danymi wejściowymi do oceny 
zagrożenia ludzi. W tym przypadku ryzyko określa się w dwojaki sposób:
1) w odniesieniu do pierwiastków/związków chemicznych (substancji) o działaniu bez- 

progowym, tj. niemających właściwości terato- i kancerogennych, rozpatruje się sto
sunek dawek możliwych do pobrania do dawek referencyjnych (oszacowanego z 
niepewnością co najmniej jednego rzędu) dobowego narażenia populacji ludzkiej, 
łącznie z grupami wrażliwymi, wyrażonego jako dawka pobrana, która nie powinna 
spowodować wystąpienia dostrzegalnego ryzyka efektów szkodliwych w ciągu całe
go życia danej populacji;

2) w odniesieniu do pierwiastków/związków chemicznych o właściwościach terato- 
i kancerogennych przez określenie wartości prawdopodobieństwa zajścia negatyw
nych skutków zdrowotnych w zdefiniowanej populacji.
Ocena ryzyka związanego z narażeniem na substancje toksyczne o działaniu 

progowym wyraża się przez porównanie rzeczywistej lub potencjalnej ekspozycji do 
poziomu referencyjnego wyznaczonego w odniesieniu do danej substancji. Zatem 
oszacowania ryzyka toksykologicznego nie są oszacowaniami prawdopodobieństwa. 
Są to proste stosunki dawek lub stosunki stężeń. Stosunki te wyznaczają współczynniki 
zagrożenia HQ (.Hazard Quotient) dotyczące poszczególnych substancji chemicznych. 
W obu wypadkach interpretacja liczbowego oszacowania generowanego w ocenie 
ryzyka zależy tylko od tego, czy jest ono większe czy mniejsze od jedności. Każde 
oszacowanie większe od jedności wskazuje na możliwość ryzyka. W praktyce jest to 
stosunek przeciętnej dziennej dawki (ADD) substancji chemicznej do dawki referen
cyjnej (RfD) lub stosunek stężenia ekspozycyjnego do stężenia referencyjnego. Jeżeli 
HQ jest większe niż 1, istnieje pewne ryzyko niekancerogennego wpływu toksycznego 
w wyniku narażenia na daną substancję.

Indeks zagrożenia (HI) oblicza się, jeżeli ekspozycja powodowana jest przez więcej 
niż jedną substancję. Standardową praktyką w ocenach ryzyka jest oszacowanie sumy 
wszystkich współczynników zagrożenia dla poszczególnych substancji. Suma taka nosi 
nazwę indeksu zagrożenia. Jeżeli HI jest większe niż 1, należy zbadać wrażliwość 
ekspozycji w odniesieniu do poszczególnych dawek.

Do oceny narażenia dla substancji o działaniu bezprogowym używa się średniej 
dziennej ekspozycji w okresie życia (LADD), tj. dawki całkowitej pobranej substancji 
w mg w przeliczeniu na masę ciała i średnią długość życia.
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Ryzyko od substancji mających własności terato- i kancerogenne określa się przez 
podanie wartości prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworu. Ryzyko może być 
indywidualne lub populacyjne. Ryzyko indywidualne jest oszacowaniem ryzyka 
dotyczącego pojedynczej osoby. Ryzyko populacyjne jest oszacowaniem liczby 
nowotworów, której można się spodziewać w populacji.

Wartość ryzyka określa się na podstawie wyznaczonej w odniesieniu do danej 
substancji funkcji ryzyka, to jest zależności prawdopodobieństwa wystąpienia efektów 
szkodliwych od całkowitej dawki pobranej substancji (mg) w przeliczeniu na masę 
ciała i średnią długość życia.

Przenoszenie zanieczyszczeń w środowisku
Równania opisujące przenoszenie zanieczyszczeń w środowisku są równaniami 

różniczkowymi, określającymi zmiany stężeń zanieczyszczeń w czasie w różnych 
elementach środowiska. Uwzględniają one procesy, które mogą spowodować zmiany 
ilości zanieczyszczeń w jednostkowej objętości określonego medium [Proposed 
Guidelines... 1996].

Równania opisujące przenoszenie zanieczyszczeń są podobne do równań przeno
szenia masy w mechanice płynów. Ich strukturę można przedstawić w następujący 
sposób:

Szybkość zmian Szybkość zmian Szybkość zmian Szybkość
w stężeniu = z powodu + z powodu - zaniku

zanieczyszczeń dyspersji adwekcji

Równanie tego typu można zapisać następująco:

1■■■ =  V ■ D V C ( r , t ) - V  - C ( r , t ) v +  g ( r , t ) - d ( r ,  t) (1)
dt

gdzie:
С (r , t) -  stężenie zanieczyszczeń [mg • m “3 ], 

r -  wektor pozycji, 
t -  czas,

_ V -  wektor prędkości płynu, 
g (r , t) -  szybkość powstawania zanieczyszczeń, 

d (r ,t) -  szybkość zaniku zanieczyszczeń,
D -  współczynnik dyspersji,
^  -  operator Hamiltona.

Równanie (1) można uważać za ogólne w tym sensie, że równania opisujące 
przenoszenie zanieczyszczeń w wodzie, powietrzu i łańcuchu pokarmowym mogą być 
z niego wyprowadzone. Równanie to jest podstawą bezwymiarowego równania
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opisującego pobieranie zanieczyszczeń przez rośliny z gleby, a także skomplikowanych 
trójwymiarowych równań używanych do obliczenia przenoszenia zanieczyszczeń w 
wodach gruntowych, powierzchniowych lub w atmosferze.

Określenie stężenia zanieczyszczeń w glebie jest zwykle pierwszym krokiem w 
ocenie przenoszenia zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym. Uwzględnia się zwykle 
trzy drogi prowadzące do zanieczyszczenia powierzchniowej warstwy gleby:

1) mokre lub suche osadzanie się zanieczyszczeń z atmosfery,
2) wycieki lub przecieki zanieczyszczeń,
3) nawadnianie.
Do modelowania wg [Proposed Guidelines... 1996] przyjmuje się, że zanieczyszczenia 

wcześniej osadzone na powierzchni gleby zostały jednorodnie wymieszane do głębokości 
zasięgu systemu korzeniowego roślin. Przyjęto, że w wyznaczonej głębokością korzeni 
objętości gleby zanieczyszczenia są dostępne dla roślin. Chociaż głębokość strefy 
korzeniowej zależy od gatunku roślin, wobec braku szczegółowych danych, przyjmuje 
sięjej wartość jako równą 0,15 m. Wielkość depozytu na stężenie w strefie korzeniowej 
przelicza się wg wzoru:

% -  depozyt [mg • n r 2],
Cs -  stężenie w glebie [mg • kg-1], 

p B -  gęstość objętościowa gleby [kg • m~3],
ZR -  głębokość strefy korzeniowej [m].
Przewidywane stężenie zanieczyszczeń w glebie oblicza się zakładając stałe 

pobieranie i osadzanie oraz model usuwania pierwszego rzędu (degradacja, powtórnie 
wprowadzenie do atmosfery -  pylenie, spływ powierzchniowy, przemieszczanie do 
głębszych poziomów/warstw). W zastosowaniu do gleby równanie przybierze postać:

X -  szybkość depozycji [mg • mf2- s_l],
ks -  stała pierwszego rzędu w odniesieniu do usuwania z gleby.

W zależności od zanieczyszczenia oraz od właściwości gleby stała szybkość może 
być sumą stałych szybkości rodzaju degradacji chemicznej i fizycznej.

Rozwiązaniem równania (3) jest wyrażenie:

(3)

gdzie:

(4)

gdzie:
tSc -  czas narażenia.
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Równanie to zwykle używa się przy długoterminowych narażeniach. Stężenie 
stacjonarne jest wyrażone równaniem (5) jako stężenie powstające w rezultacie 
długoterminowych uwolnień:

C s = *  (5)
к  s  P  В R

Przy krótkoterminowych uwolnieniach, proces usuwania może zostać pominięty i 
wówczas stężenie zanieczyszczeń w glebie wyrazi następujące równanie:

C s  ) “  ' h , e  (6)
P b Z r

Szybkość mokrego i suchego depozytu zanieczyszczeń oblicza się ze wzoru:

x  = ( ' - f v  k / c „ ( 7 )

gdzie:
Ca -  stężenie zanieczyszczenia w powietrzu,

f v -  część zanieczyszczeń przyswajalna przez rośliny (zwykle przy braku 
konkretnych danych, przyjmuje się ją  równą 0,25), 

vd -  szybkość osadzania.
Szybkość osadzania jest wielkością empiryczną, która zależy od zanieczyszczenia 

oraz od rodzaju powierzchni. Wartości szybkości osadzania są stabelaryzowane.
Osadzanie się zanieczyszczeń w wyniku nawadniania jest obliczane za pomocą 

następującego wzoru:

X = JCW (8)

gdzie:
/  -  szybkość nawadniania [m • rok-1],
Cw -  stężenie zanieczyszczeń w wodzie.

Szybkość nawadniania waha się w zależności od rodzaju upraw od 0,23 do 1,4 m • rok-1. 
Powierzchniowa warstwa gleby może zostać rozproszona w atmosferze w wyniku 

erozji lub zabiegów agrotechnicznych. Wtórne rozpraszanie określa się za pomocą 
współczynnika rozproszenia К [m_1] określonego następującym wzorem:

K  = ^  (9)
v</

gdzie:
ks r -  szybkość rozpraszania.
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Fizycznie współczynnik rozpraszania oznacza część zanieczyszczeń rozproszoną 
na metr w kierunku wiatru. Wartość współczynnika К  waha się od 10-5 do 10-10 • n r  *, 
przyjmując wartości typowe rzędu 10'8 • m“1.

Wtórne rozpraszanie zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju gleby, warunków 
atmosferycznych i stopnia mechanicznego naruszania powierzchni gleby.

O rodzaju i wielkości narażenia decyduje obecność substancji zanieczyszczającej 
oraz sposób kontaktu organizmu z taką substancją. O wyborze kryteriów oceny ryzyka 
dla środowiska na terenach zanieczyszczonych decyduje sposób użytkowania tych 
terenów oraz akceptowany stopień ryzyka środowiskowego.

OCENA KOSZTÓW I KORZYŚCI
Na akceptację stopnia ryzyka istotny wpływ mają czynniki natury ekonomicznej 

i społecznej.
Ocena kosztów i korzyści z tytułu podjętego ryzyka stanowi ekonomiczną część 

propozycji zagospodarowania obszaru, na którym występuje ryzyko w stopniu wyższym 
od normalnego. Wartość terenu zwiększa się wraz ze zmniejszaniem ryzyka związanego 
z jego użytkowaniem, a koszty zmniejszenia ryzyka stanowią koszty obniżenia 
zanieczyszczenia tego terenu [Goodman, Blacker 1998].

W celu określenia najmniejszych kosztów oczyszczenia zanieczyszczonego terenu 
Goodman i Blacker [1998] proponują przyjęcie następujących zasad postępowania:
♦ przy podejmowaniu decyzji niezbędna jest znajomość wielkości i prawdopodobień

stwa wydatku, który może być racjonalnym następstwem tej decyzji; prawdopodo
bieństwo tego wydatku odpowiada częstotliwości jego ponoszenia w identycznych 
okolicznościach; wielkość tego prawdopodobieństwa określa się na podstawie ze
branych informacji praktycznych;

♦ przy każdej kolejnej decyzji wybiera się opcję o najniższym koszcie, warunkiem 
prawidłowego określenia kosztu operacji oczyszczania jest posiadanie właściwej 
informacji o wydatkach na jej przeprowadzenie oraz o prawdopodobieństwie ich 
poniesienia;

♦ w żadnym wypadku nie należy wybierać opcji zawierającej możliwość poniesienia 
wydatku w wysokości grożącej przekroczeniem kosztorysu przedsięwzięcia, które
go prawdopodobieństwo jest na tyle znaczne, że nie można go pominąć;

♦ każdy etap operacji oczyszczania musi być zaprojektowany w sposób zapewniający 
realizację całości przedsięwzięcia w sposób optymalny -  a zatem zadania poszcze
gólnych etapów muszą tworzyć logiczną całość, zapewniającą osiągnięcie założo
nego stopnia zmniejszenia zanieczyszczenia terenu.
Do ekonomicznej oceny celowości oczyszczania gruntów, jak również do określenia 

kosztu tego przedsięwzięcia, stosowana jest metoda analizy kosztów i korzyści, polegająca 
na sporządzeniu kosztorysu wydatków na jego realizację oraz zestawienie korzyści, 
które zostaną osiągnięte w wyniku podjętej operacji. Po stronie kosztów należy 
uwzględnić:
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♦ koszt badań gruntów i opracowania oceny ryzyka,
♦ koszt oczyszczenia określony zgodnie z podanymi wyżej zasadami,
♦ koszt pokrycia szkód z tytułu niepowodzenia, spowodowanego podjęciem ryzyka, 

zarówno przy oczyszczaniu gruntu, jak i w przypadku gdy nie przeprowadzono 
oczyszczenia gruntu.
Po stronie korzyści należy uwzględnić:

♦ przyrost wartości gruntów w wyniku oczyszczenia,
♦ zmianę kosztów pokrycia szkód z tytułu niepowodzenia przy oczyszczeniu gruntu 

(zmniejszenie kosztów).
Przewaga korzyści nad kosztami świadczy o ekonomicznej opłacalności przed

sięwzięcia. Jest to sytuacja wciąż jeszcze rzadka, ale jeśli do szkód spowodowanych nie
podjęciem oczyszczania wprowadzimy koszt ryzyka związanego np. z pogorszeniem 
jakości wody do picia w określonym regionie (np. wzrost stężenia metali ciężkich o 10%), 
to przy odpowiednio dużej liczbie mieszkańców korzystających z tej wody, wynik może 
być zaskakująco pozytywny, jeżeli chodzi o opcję przewidującą oczyszczenie gruntu.

Korzyści, jakie mogą być osiągnięte w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka dla 
zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska, nazwać można korzyściami „opcji 
zerowej”. Jeśli bowiem na podstawie przeprowadzonych badań i oceny ryzyka zostanie 
ustalone, że badany teren odpowiada warunkom ryzyka dopuszczalnego, tj. sytuacji, w 
której wartości stężeń np. metali ciężkich w glebie są wyższe niż przyjęte w odniesieniu 
do warunków normalnych w danym regionie lub kraju i niższe od przyjętych przy 
obowiązkowym oczyszczaniu gruntu, to analiza ryzyka wskazuje, w jakim stosunku 
pozostają koszty zmniejszenia ryzyka (koszty oczyszczenia gleby) do kosztów pokrycia 
szkód powstałych w wyniku podjęcia ryzyka. Jest to informacja niezbędna przy 
podejmowaniu decyzji o dalszym postępowaniu z badanym terenem. Oczywiście, nie 
jest to jedyna potrzebna do tego celu informacja.

Przyjęcie „opcji zerowej” w odniesieniu do terenów, gdzie występuje dopuszczalne 
ryzyko dla życia i zdrowia ludzkiego powoduje obowiązek właściciela lub zarządcy 
tych terenów do podjęcia działań zapewniających pokrycie szkód spowodowanych 
przez podwyższony stopień ryzyka. Jedną z form takich działań mogłoby być dodatkowe 
ubezpieczenie zdrowotne dla ludzi zatrudnionych przez właściciela lub zarządcę terenu.

SPOŁECZNE ASPEKTY OCENY RYZYKA
Niezbędnym elementem procesu opracowania „strategii zarządzania ryzykiem”, 

czyli procesu decyzyjnego dotyczącego postępowania w warunkach narażenia, jest 
akceptacja ryzyka przez społeczeństwo lub określone grupy społeczne, które:
♦ mogą być narażone na czynniki szkodliwe przy pracy lub z powodu zamieszkania 

na zanieczyszczonym terenie,
♦ są narażone na czynniki szkodliwe wskutek przebywania na zanieczyszczonym tere

nie.
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Z warunku akceptacji wynika konieczność informowania społeczności o istniejących 
zagrożeniach i powodowanym przez te zagrożenia ryzyku narażenia społeczeństwa na 
niebezpieczeństwo. Taka informacja stanowi podstawę do opracowania różnych 
wariantów strategii zmniejszania ryzyka, które należy przedstawić społeczeństwu do 
oceny. Informowanie o ryzyku to proces komunikacji społecznej, polegający na wymianie 
informacji i opinii o istocie zagrożenia. O skuteczności tego procesu decyduje współ
działanie specjalistów oceniających ryzyko -  epidemiologów oraz przedstawicieli różnych 
resortów, w tym ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przemysłu oraz reprezentantów 
grup interesu ze społeczeństwem lokalnym. Efektywne włączenie się w proces 
decyzyjny wymaga dobrego zrozumienia wielkości zagrożenia i jego społeczno- 
ekonomicznych aspektów.

Istotna z punktu widzenia procesu decyzyjnego jest wiedza o zagrożeniach powo
dowanych obecnością zanieczyszczeń w środowisku, ich źródłach, postaci chemicznej 
oraz ich przemieszczaniu się. Stopień zagrożenia organizmów jest wielkością względną, 
zależną od odporności wrodzonej i nabytej tych organizmów. Wielkości stężeń związków 
metali ciężkich i ich wartości graniczne omawiają Alio way i Ayres [ 1999] w odniesieniu 
do różnych elementów środowiska i różnych krajów.

PODSUMOWANIE
Postępowanie z gruntami zanieczyszczonymi powinno opierać się na racjonalnych 

przesłankach. Racjonalność wymaga przeprowadzenia na obszarach obecnie uznanych 
za szczególnie niebezpieczne analizy zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego i analizy 
ryzyka powodowanego przez te zagrożenia. Istotna, z punktu widzenia procesu 
decyzyjnego, jest wiedza o zagrożeniach powodowanych obecnością zanieczyszczeń 
w środowisku, źródłach zanieczyszczeń, ich postaci chemicznej oraz ich przemieszczaniu 
w gruntach. Według Brownera [1995] ryzyko wynikające z obecności zanieczyszczeń 
należy określić w sposób powszechnie zrozumiały i rozsądny, a zatem ocena ryzyka 
powinna mieć zasadniczy wpływ na decyzję dotyczącą rekultywacji terenu, ponieważ 
poziom ryzyka użytkowania terenu jest bezpośrednio zależny od poziomu zanie
czyszczenia po rekultywacji.

Decyzję opracowania oceny ryzyka podejmuje osoba lub organizacja, która jest lub 
będzie w przyszłości odpowiedzialna z tytułu przyjętego stopnia ryzyka z wszelkimi 
konsekwencjami natury prawnej i ekonomicznej. Ocena ryzyka ma służyć do określania 
-  oszacowania -  prawdopodobieństwa zdarzeń niepomyślnych. Wykonawca oceny 
ma obowiązek określić wielkość i rodzaj ryzyka powodowanego istniejącym zanie
czyszczeniem środowiska dla konkretnego sposobu użytkowania terenu, a także 
wielkości zmian ryzyka w następstwie zmniejszenia zanieczyszczeń. Zadania wykona
wcy oceny są planowane w porozumieniu z użytkownikiem (administratorem) terenu 
oraz administracją lokalną, regionalną lub krajową, przy uwzględnieniu interesu 
społecznego.
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