
|u.tał

Placa oryginalna Original paper
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Lead and cadmium content in milk produced in the uicinity of Bogdanka, ćoal nli,ne

Sumrnary

The average cadmium and lead content in milk produced in the viciniĘ of the Bogdanka coal mine (6.a pgĄ

- Pb and 0.96 pg/l - Cd) was close to the average content of these elements in milk coming from other indus-
trial areas in East Central Poland. A considerable flux of lead content (0.3]08 - 39.91) was ohser,ved in milk
from the mining area which was definitely higher in comparison with milk produced in typical agricultural
areas (0.81 -12.12 1lglkg).

The particular place of production had a greater and more significant influence on the lead and cadmium
content in milk than the district itself. It was proved that the average lead (9.44 pgĄ and cadmium content
(1,23 slgĄ) was several times higher in milk produced in the same place where the mine is located (Bogdanka)
in comparison with two other towns around the mine. It should he emphasised, though, that even the highest
values of lead and cadmium obtained in individual samples of the examined milk did not exceed the standards
allowed in this respect.

Keywords: milk, cadmium, lead.

Rozwijający się przemysł wpłynął nazmlany w śro-
dowisku przyrodniczym. przyczyniając się w wielu
krajach do jego degradacji. W wyniku tych zmian (3)
w powietrzu, glebie i wodzie, a w konsekwencji i w
żywności zaczęŁy się gromadzić,toksyczne związki
organiczne oraz jony metali cięzkich, przekraczĄąc
niekiedy dopuszczalne dla człowieka stęzenia,

Mleko i jego przetwory jako pełnowarlościowe pro-
dukty zywnościowe są waznym elementem w diecie
człowieka, p okrywaj ąc j ego zap otrzebowanie zar ow -
no na białko, tłuszcze jakrownież na większość wita-
min i składników mineralnych. Scisłe powiązanie pro-
dukcji mleka (poprzez paszę spożywaną przezkrowy)
z aktualnyrn stanem środowiska (powietrza, gleby,
wody), wprowadzenie nowych technologii w chowie
zwierząt oraz nowych metod pozyskiwania i przecho-
wywani a ml eka nar aża ten pro dukt sp ożry w czy na r óż-
ne zanteczy szczenia, obniżając wartośc odżyw czą
zagr ażaj ąc ni eki e dy nawet zdrowiu kon s um enta.

Do wyraźnie toksycznychzwtązków o znanym od-
działyw anlu embri otoksyc znym, terato gennym i mu-
tagennym należąniewątpliwie ołów, kadm i rtęć (3).
Istotnym więc elementem oceny jakości mleka powin-
na byc ocena skazeń chemicznych dokonyw ana na eta-
pie pozyskiwania jak i przetwórstwa (2-4,II).

Celem pracy była ocena składu chemicznego mleka
surowego produkowanego w rejonie Kopalni Węgla

Kamiennego w Bogdance, ze zwróceniem szczegóI-
nej uwagi na zawartośó ołowiu i kadmu.

Matetiał i metody
Materiał do badań stanowiły 103 próbki mleka pobrane

od rolników w 199B r. w 5 punktach skupu, w okresie je-
sienno-zinowynl, z tego 3 punkty (Bogdanka, Puchaczów
i Nadrybie) położone były w rejonie Kopalni Węgla Ka-
miennego Bogdanka, jeden punkt w innym rejonie prze-
mysłowym, a ostatni w rejonie typowo rolniczym.

W próbkach mleka ozl7aczono skład chemiczny,tzn, za-
wartość białka, tłuszczu, Iaktozy i suchej nrasy aparatem
Milko-Scan l04. Zawaftość natomiast ołowiu i kadmu w
mleku określono za pomocą mikrokomputerowego anali-
zatora woltamperometrycznego (MAW) metodą woltam -

perometrii inwersyjnej (ASV) - według zasad podanych
przez Arcilcha (1). Wyniki opracowano statystycznie ob-
liczając średnią arytmetyczną (X) i odchylenie standardo-
we (s). Istotnośó rożnic pomiędzy grupami doświadczal-
nymi oznaczono testem rozstępu Duncana.

Wyniki iomówienie
Analizując wyniki dotyczące składu chemicznego

ocenianego mleka, stwierdzono, że średni a zaw artośc
białka w badanych rejonach produkcji wahała się w
granic ach 3,08 -3,53o^, tŁaszczu 3,8 I - 4,43Yo, Iaktozy
4,68-4,730ń i suchej masy 12,56-13,24. Uzyskane
wyniki potwierdzaj ą wcześniej sze badania autorów (6,
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7, 8), w których również wykazano korzystny skład
chemiczny mleka surowego produkowanego w regio-
nie środkowo-wschodniej Polski. Stosunkowo wyso-
kie wartości odchylenia standardowego, szczególnie
d\a zawaliości białka (0,40) jak i zawartości tłuszczu
(0,]1) wskazują na dużązmienność w składzie che-
micznym mleka.

Oceniając zawarlość ołowiu i kadmu w pobranych
próbkach mleka w zalężności od rejonu jego produk-
cji (tab. 1) stwieldzono, ze średnia zawartośc obutych
pierwiastków w 50 próbkach pobranych z rejonu Ko-
palni Węgla Kamiennego Bogdanka była bardzo zbli-
zona do średniej zawarlości Pb i Cd z innych terenów
uprzemysłowionych regionu środkowo-wschodniej
Polski. Niższą średnią zawartośc ołowiu i nieco wy-
ższąkadmu stwierdzonow ż4 probkach mleka pobla-
nych w rejonie rolniczym. Popiołek i Krukowski (10)
prowadząc badania w regionie Polski południowo-
-ws chodniej stwi erdzili równi eż wy ższązawar1o ś c Pb
w mleku pochodzącym z terenów uprzemysłowi onych.
W próbkach pobranych z okolic oddztaŁywania aglo-
meracji krakowskiej zawartośc ołowiu wynosiła 7,34
ppb, natomiast w probach z terenów typowo rolniczych
3,04 ppb. Podobne wyniki uzyskano również w bada-
niach przeprowadzonychw 1992 r., w których wyka-
zano,że najmniej skazone ołowiem byĘ próby mleka
z terenów typowo rolniczych (0,0027 mg/l), zaśnatę-
renach uprzemysłowionych zawarlość tego pierwiast-
ka w mleku wynosiła 0,0056 mg/l (6).

Analizując wyniki zawattę w tab. 1 stwjerdzono
dużązmtennośc zawartości ołowiu i kadmu w mleku
pochodzącym z terenów uprzemysłowionych. Była ona
zdecydowanie wyższa, szczegóInie w przypadku oło-
wiu niż na terenach rolniczych. Zaznaczyc jednak na-
Ieży, że nawet najwyższe pojedyncze uzyskane w ba-
daniach własnych wyniki (dotyczące zawartości oło-
wiu i kadmu) nie przeWaczały dopuszczalnych nonn
w tym zakresie podanych w PN A-95/86002.

Rozpatrując bardziej szczegołowo zawańość oło-
wiu i kadmu w mleku produkowanym w rejonie Ko-
palni Węgla Kamiennego w Bogdance (tab. 2), stwier-
dzono, że istotny wpływ na zawartość obu tych pier-
wiastków miało konkretne miejsce produkcji mleka.
Wykazano bowiem, że średnia zawartośc ołowiu
(9,44 pgll) i kadmu (I,23 pgll)była kilkakrotnie wy-
ższa w mleku produkowanym w miejscowości Bog-
danka, w porównaniu do dwóch pozostałych miejsco-
wości tzn. Puchaczowa tNadrybia. Wszystkie te trzy
miejscowości połozone były w bliskim sąsiedztwie
kopalni, tzn. od 1,5 do 4 km. Oczywiście najbliżej
kopalni jest miejscowość Bogdanka (1,5 km), w po-
bliżu której zlokalizowane są równ ież haŁdy górnicze
1 pTzęz którą przebiega główny szlak transpotlowy.
Wyniki zawatlre w tab. 2wskazują że oddalenie miej-
sca produkcji mleka od centrum kopalni (jeśli w tych
miej scowościach nie było innych dodatkowy ch zagr o -

żeń ekologicznych) istotnie zmniejszało zawartośó
ołowiu i kadmu w produkowanym mleku.

Tab.1. Zawartość Pb i Cd (pg/kg) lv mleku w zależności od
rejonu produkcji §, s)

Tab.2.Zawartość Pb i Cd (pg/kg) w mleku pochodzącym z 3

różnych miejscowości zlokalizowanych lv pobliżu kopalni
węgla w Bogdance @, s)

Kołacz i wsp. (5) podają żę nawęt w rejonie zgo-
rzelecko-bogatyńskim stwierdzono w mleku stosun-
kowo niską zawatl'ość ołowiu, a 50oń prob zawteraŁo
go na. granicy oznaczalności metody. Rownież Szko-
da i Zmudzki (11) oznaczając zawartość ołowiu w
mleku uzyskali 90% wyników poniżej 0,03 mg/kg.

Wnioski

1. Srednia za-wulośc ołowiu i kadmu w mleku pro-
dukowanym w rejonie Kopalni Węgla Kamiennego w
Bogdance byŁabardzo zb\tżona do średniej zawartości
tych pierwiastków w mleku pochodzącym z innych te-
renów uprzemysłowionych regionu środkowo-wschod-
niej Polski.

2. Stwierdzono dużą zmiennośc zawartości ołowiu
w mleku pochodzącym z rejonu Kopalni i była ona

Objaśnienie: a, b, c średnie różniąsię istotnie przy P ś 0,05.
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zdecydowanie większa w porównaniu do mleka pro-
dukowanego w rejonach typowo rolniczych. Istotny
wpływ na zawartość ołowiu i kadmrr w mleku miało
konkretne miejsce jego produkcji, a nie sam rejon.
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] Plevaleńce of Toxocara spp. and othel intestinal parasites in do$s and cats,'

SummaTy

The prevalenće of inte§tinal parasites was evaluated by fecal examinationof 445 dogs and 105 cats frorn the
poznań area within one year(1997ll998i). The most common parasitosis in dogs and cats was,toxocarosis;
Toxocara §pp. ]egg§ were detected in 140 do
cara Spp; was']found in dogs and cats up to
cats may play aś'important a role as dogs
environmeńt. A_dditionally, in examined pet
perfoliatus, some hookworms and tapeworms as well as oocysts of coccidia were detected. . 

,:

Kelrłords: Toxocara spp.. intestinal parasites. dogs. cals.

Zainteresowanie nicieniem rodzaju Toxocara spp,
w ostatnich latach wyrażnie wzrosło, zwłaszcza w
aspekcie transmisji tego pasożytana człowieka. Tok-
sokaroza u ludzijest zoonozą, którąna ogół przypisu-
je się inwazjt gatunku Toxocara canis (I). Jednakze
i stniej ą p odstawy aby pr zy pltszczać, że r ola T. c a t i p o d
tym względem jest niedoceniana. Obser-wacje prowa-
dzone w środowisku wielkomiejskim dotyczące stop-
nta zanie czy szczęnia gleby j aj am i To x o c ar a s p p. (I 1),

zwyczajow kotów (18) oraz ekstensywności ich zara-
żenia (10) sugerują że zwierzętate mąąbardzo duży
udział w zante czy szcz antu śro dowi s ka j aj ami p a s o ży -

ta dostępnymi dla żywicieli przypadkowych.
Akt ualne b adania doty cząc e czę sto ś ci zar ażenj a To -

xocara spp.Llpsów i kotów w Polsce sąnieliczne. W
latach dziewtęcdziesiątych prowadzono je w woje-
wództwie warszawskim (7) i lube]skim (8) oraz we
Wrocławiu (13), Poznaniu (12) i Olsztynie (5,16),przy
czym dotyczyły one głównie psów. Mniejsze zatntęrę-
sowanie kotami w tym względzie było zw:ązane. praw-
dopodobnie, nie tylko z brakiem przekonania co do

istotnej roli I cati w wywoływaniu toksokarozy u lu-
dzi,Iecz również z trudniejszym pozyskaniem mate-
riału badawczego.

Wyniki badań ptzeprowadzonych w aglomeracji
poznańskiej w latach 1981-1982 (9) oraz 1994-1998
( 12) wskazywały, że częstość toksokarozy u psów spa-
da i nie ma odzwierciedlenia w stopniu zanlęczysz-
czeniagleby jajami Toxocara spp. (I2). Celem tej pra-
cy było określenie ekstensywności inwazji Toxocara
spp. i innych helmintów u psów i kotów na terenie
Poznantai okolic. Rozpoznanie w tym zakresie możę
ułatwić określenie udziaŁa T. canis i T. cati w zanie-
czyszczanlu środowiska jajami Toxocara spp. inwa-
zyjnymt dla człowieka.

Materiał imetody
Odpaździemlka 1997 r. do października 1998 r. zbada-

no koproskopowo na obecność jaj T. canislub T. cati 445
psów i 105 kotów pochodzących z Poznania i okolic,
uwzględniając wiek i płeć badanych osobników, aw przy,
padku kotów również teren ich bytowania. Kał dostarczali


