
I. Streszczenie 
 

Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami śladowymi, w tym metalami ciężkimi, powoduje 

zagrożenie toksykologiczne dla roślin, zwierząt oraz ludzi. Pierwiastki te, pomimo że niektóre 

z nich należą do mikroelementów – pierwiastków niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania organizmów, w nadmiernej ilości stają się toksyczne. Ponadto metale takie jak 

ołów, kadm czy rtęć mają znaczenie jedynie jako pierwiastki toksyczne, które po dostaniu się 

do organizmu zakłócają przebieg procesów metabolicznych. W tym kontekście niezwykle 

ważne jest oznaczenie głównych źródeł metali ciężkich dla człowieka oraz określenie wpływu 

zanieczyszczenia środowiska na przenikanie i akumulację pierwiastków śladowych w roślinach 

użytkowych. Ocena taka powinna być przeprowadzona jedynie w oparciu o miarodajne i 

precyzyjne techniki analityczne które zapewniają odpowiedni stopień powtarzalności, czułości 

oraz wysoki poziom specyficzności.  

Celem niniejszej dysertacji była optymalizacja procedury przygotowania próbki i analizy 

pierwiastkowej oraz ocena wpływu zanieczyszczenia środowiska wynikającego z działalności 

wydobywczej i przetwórczej rud metali, na akumulację metali ciężkich w dwóch roślinach 

leczniczych – Betula pendula oraz Plantago lanceolata. W szczególności cele pracy 

obejmowały: 

1. Opracowanie protokołu mineralizacji i przygotowania próbek roślinnych oraz 

glebowych do analizy śladowej. 

2. Optymalizację i porównanie użyteczności dwóch głównych technik analitycznych – 

ASA oraz ICP w analizie środowiskowych próbek gleb i roślin. 

3. Określenie wpływu antropogenicznych, punktowych źródeł zanieczyszczenia metalami 

ciężkich na ich zawartość w wybranych roślinnych surowcach leczniczych. 

4.  Oszacowanie poziomu bioakumulacji metali ciężkich oraz stopnia zanieczyszczenia 

roślin leczniczych pozyskiwanych z obszarów silnie przekształconych 

antropogenicznie. 

W pracach eksperymentalnych wykorzystano metody przygotowania próbki oparte na 

mineralizacji materiału z wykorzystaniem różnych mieszanin utleniających a proces 

wspomagano energią mikrofal (TOPWave) lub ogrzewaniem (DigiPREP MS). Do oznaczania 

pierwiastków na poziomie „śladowym” wykorzystano dwie najczęściej stosowane metody 



atomowe oparte: na absorpcji promieniowania - HR-CS-AAS (aparat - wysokorozdzielczy 

spektrometr absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promieniowania ContrAA700) oraz na 

emisji promieniowania - HR ICP-OES (aparat - wysokorozdzielczy spektrometr emisyjny ze 

wzbudzeniem w plazmie - PlasmaQuant PQ 9100):  

Podsumowanie i wnioski: 

1) Zoptymalizowano procedurę mineralizacji próbek gleb oraz materiału roślinnego z 

wykorzystaniem mieszaniny utleniającej opartej na stężonym kwasie azotowym 

perhydrolu i wodzie dejonizowanej, zarówno dla mineralizacji mikrofalowej jak i bloku 

grzewczego. Obydwie metody przygotowania próbki w zoptymalizowanych warunkach 

okazały się skuteczne, co potwierdziła analiza materiału certyfikowanego. Jednak ze 

względu na większą przepustowość do dalszych badań wybrano procedurę z 

wykorzystaniem bloku grzewczego pracującego w warunkach:   

a) temperatura 120°C i czas 160 minut, do roztworzenia próbek optymalna okazała się 

mieszanina: 2ml stężonego kwasu azotowego, 1 ml perhydrolu i 2 ml wody 

dejonizowanej, dla próbek materiału roślinnego  

b) temperatura 125°C i czas 180 minut oraz mieszanina 2,5 ml stężonego kwasu 

azotowego i 2,5 ml wody dejonizowanej dla próbki gleby.  

2) W celu oznaczenia pierwiastków w badanych próbkach optymalizacji poddano metodę 

ICP-OES oraz AAS z wykorzystaniem 2 typów atomizacji: płomienia oraz kuwety 

grafitowej. Optymalna technika pod katem analizy pierwiastkowej w badanych 

próbkach gleb i roślinnych okazała się ICP-OES. Z wykorzystaniem której oznaczono 

Ca, Mg, K, Zn, Fe, Cu, Cd, Ag, Cr, Mn, Pb, Ni i As w badanych próbkach roślinnych 

oraz w glebach. Skuteczność zoptymalizowanej metody zastosowano do analizy 

zawartości w/w pierwiastków w 5 materiałach certyfikowanych pochodzenia roślinnego 

uzyskując dobrą zgodność z wartościami certyfikowanymi, przy 95% przedziale 

ufności. 

3) Stwierdzone zawartości metali ciężkich w surowcach roślinnych zebranych z miejsc 

zanieczyszczonych, przekraczały dopuszczalne normy dla ziół określone normą 

Światowej Organizacji Zdrowia oraz prawodawstwem polski.  

4) Stwierdzona wysoka korelacja zawartości metali ciężkich pomiędzy ich obecnością w 

glebie a akumulacją w P. lanceolata wskazuje na możliwości wykorzystania tego 

gatunku jako bioindykatora środowiskowego określającego stopień zanieczyszczenia i 

dostępności metali w glebie.  



5) Otrzymane zawartości metali ciężkich w liściach brzozy pochodzącej z okolic huty 

cynku i ołowiu, świadczą o wysokim stopniu adsorpcji na powierzchni liści pyłów 

zawieszonych w powietrzu. Fakt ten wskazuje na użyteczność tego gatunku w 

fitoremediacji powietrza obszarów zurbanizowanych oraz przemysłowych i 

wydobywczych. 

 


