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Pierwiastki toksyczne, takie jak o³ów, kadm oraz
rtêæ, stanowi¹ naturalny sk³adnik skorupy ziemskiej
i wystêpuj¹ w przyrodzie w niewielkich ilo�ciach. Ich
obecno�æ w �rodowisku jest skutkiem naturalnych pro-
cesów geologicznych, natomiast zwiêkszona zawar-
to�æ w powietrzu, glebie i wodzie mo¿e byæ skutkiem
dzia³alno�ci przemys³owej cz³owieka. Do najwa¿niej-
szych �róde³ emisji antropogenicznej metali ciê¿kich
zalicza siê spalanie paliw kopalnych oraz wydobycie
i obróbkê metali nie¿elaznych (7). Pomimo powszech-
nego stosowania nowoczesnych technologii maj¹cych
na celu obni¿enie emisji, ska¿enie metalami toksycz-
nymi stanowi problem w wiêkszo�ci pañstw uprzemy-
s³owionych. Podwy¿szona zawarto�æ tych pierwiast-
ków w �rodowisku powoduje ich kumulacjê w tkan-
kach ro�lin i w³¹czenie ich do ³añcucha pokarmowego
zwierz¹t oraz ludzi (9). Zwierzyna ³owna przez wiêk-

sz¹ czê�æ swojego ¿ycia bytuje na okre�lonym terenie
i jest stale nara¿ona na dzia³anie czynników �rodowi-
ska, co mo¿e siê przek³adaæ na kumulacjê w organi-
zmie obecnych w �rodowisku ksenobiotyków, w tym
pierwiastków toksycznych. Wykorzystanie zwierz¹t
³ownych i ich przydatno�æ jako bioindykatorów ska-
¿enia �rodowiska metalami toksycznymi by³o przed-
miotem wielu publikacji (4, 5, 8, 15). Na podstawie
zawarto�ci pierwiastków toksycznych w tkankach
zwierz¹t mo¿na oceniæ stopieñ zanieczyszczenia me-
talami toksycznymi gleb, wody i powietrza, uwzglêd-
niaj¹c ich biodostêpno�æ w �rodowisku. Nale¿y mieæ
na uwadze, i¿ zwierzyna ³owna jest cennym �ród³em
mikro- i makroelementów w diecie cz³owieka. Dostêp-
ne wyniki badañ wskazuj¹, ¿e zawarto�æ niektórych
pierwiastków, w tym o³owiu, jest wiêksza u zwierz¹t
³ownych ni¿ u hodowlanych (13, 14). Badanie pozio-
mu pierwiastków toksycznych w ¿ywno�ci pochodze-
nia zwierzêcego jest wa¿nym aspektem w ochronie
zdrowia cz³owieka.
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Summary
The objective of the present study was to assess the accumulation of cadmium (Cd), lead (Pb) and mercury

(Hg) in the tissues of roe deer (Capreolus capreolus), red deer (Cervus elaphus) and wild boar (Sus scrofa)
from selected major industrial areas in Poland: the Piotrków-Be³chatow Industrial Region, the Bogatynia-
-Turoszów Coal Basin, the Upper Silesian Industrial Region (vicinity of the Miasteczko �l¹skie Zinc Smelter)
and the Legnica-G³ogów Copper Basin. The Warmian-Masurian Voivodeship was selected as a reference
area. Kidney, liver and muscle samples from 176 animals from all areas were collected by local hunting
authorities in 2011-2012. The samples were homogenized, ashed in a muffle furnace at 450ºC and digested in
nitric acid. The content of Cd and Pb was determined by GF-AAS. The Hg content was determined by the
AAS method with an AMA 254 mercury analyzer. A high concentration of lead found in muscle tissues may
be a residue of lead bullets used for hunting. The actual maximum level for lead in meat was exceeded in 21%
of samples analyzed. A high concentration of cadmium was determined in kidneys (above the maximum level
of 1 mg/kg in 88% of samples). The highest concentration of toxic elements was found in roe deer and wild
boar from the Upper Silesia Region, which indicates a high contamination of the environment compared to
other areas. The overall conclusion is that the concentration of toxic elements in the tissues of game animals
may be a useful source of information on the quality of ecosystems in which they live.
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Celem niniejszych badañ by³a ocena bioakumulacji
poprzez oznaczenie zawarto�ci kadmu, o³owiu oraz
rtêci w tkankach zwierz¹t ³ownych pozyskanych na
terenach przemys³owych, które s¹ uznawane za obszary
o znacznym zanieczyszczeniu �rodowiska naturalnego.

Materia³ i metody
Materia³ do badañ stanowi³y tkanki zwierzyny ³ownej

(miê�nie, w¹troba oraz nerki) pobrane od saren (Capreolus
capreolus), dzików (Sus scrofa) i jeleni (Cervus elaphus).
Próbki pobrane ³¹cznie od 176 zwierz¹t pozyskano pod-
czas polowañ w sezonie ³owieckim 2010-2011, zgodnie
z rocznymi planami. Badania by³y prowadzone w 4 rejo-
nach przemys³owych: Legnicko-G³ogowskim Okrêgu Mie-
dziowym � okolice gminy Rudna, Górno�l¹skim Okrêgu
Przemys³owym � okolice Miasteczka �l¹skiego i Tarnow-
skich Gór, Turoszowskim Zag³êbiu Wêgla Brunatnego �
rejon Bogatyni oraz na terenie Be³chatowskiego Zag³êbia

Wêgla Brunatnego w okolicach Be³chatowa i Piotrkowa
Trybunalskiego. Jako rejon referencyjny zosta³ wybrany
obszar Pojezierza Warmiñsko-Mazurskiego.

Próbki tkanek analizowano akredytowanymi metodami
z wykorzystaniem technik absorpcyjnej spektrometrii ato-
mowej. Próbki by³y pobierane bezpo�rednio po odstrzale
i przechowywane w stanie zamro¿enia, w temp. �21°C, do
czasu analiz. Po rozmro¿eniu próbki zosta³y zhomogenizo-
wane i poddane mineralizacji na sucho w piecu muflowym
w temp. 450°C. Oznaczenia Pb i Cd przeprowadzono me-
tod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacj¹
w piecu grafitowym przy u¿yciu spektrometru Perkin-Elmer
4110 ZL (11). Analizê zawarto�ci Hg wykonywano meto-
d¹ bezp³omieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
przy pomocy analizatora rtêci AMA 254 (12). Stosowane
procedury analityczne zosta³y zwalidowane zgodnie z wy-
mogami PN-EN ISO/IEC 17025 oraz poddane akredytacji,
gdzie otrzyma³y pozytywn¹ ocenê. Ponadto procedury ana-

Tab. 1. Pierwiastki toksyczne w tkankach zwierzyny ³ownej

d¹zraN ketsaiwreiP aksW � kin
ñeleJ anraS

wótahc³eB ks¹l�ynróG MOGL wótahc³eB ainytagoB ks¹l�ynróG
aimraW
yruzaMi

ikreN

bP

gk/gm,X 931,0 770,2 891,0 360,0 811,0 117,0 950,0

gk/gm,DS 420,0 200,1 040,0 020,0 620,0 752,0 110,0

gk/gm,anaideM 131,0 248,0 081,0 850,0 260,0 117,0 940,0

dC

gk/gm,X 567,3 115,72 758,3 o 987,0 A ooo 075,4 CBA 062,08 C oo 823,3 BA

gk/gm,DS 248,0 1 314,6 663,1 371,0 228,0 026,9 461,1

gk/gm,anaideM 528,3 004,12 375,2 708,0 584,4 062,08 576,2

gH

gk/gm,X 020,0 220,0 210,0 140,0 830,0 150,0 030,0

gk/gm,DS 400,0 300,0 300,0 510,0 210,0 310,0 010,0

gk/gm,anaideM 810,0 710,0 210,0 350,0 020,0 150,0 420,0

abort¹W

bP

gk/gm,X 869,1 072,1 780,0 350,0 260,0 571,0 640,0

gk/gm,DS 129,1 105,0 800,0 720,0 010,0 530,0 210,0

gk/gm,anaideM 440,0 186,0 980,0 740,0 840,0 991,0 530,0

dC

gk/gm,X 991,0 054,1 590,0 o 870,0 A o 944,0 A o 247,8 B o 091,0 A

gk/gm,DS 460,0 102,0 340,0 130,0 670,0 130,6 650,0

gk/gm,anaideM 521,0 363,1 560,0 770,0 524,0 976,4 861,0

gH

gk/gm,X 300,0 700,0 100,0 800,0 700,0 610,0 300,0

gk/gm,DS 100,0 100,0 000,0 200,0 200,0 000,0 100,0

gk/gm,anaideM 300,0 600,0 100,0 900,0 300,0 610,0 300,0

ein�êiM

bP

gk/gm,X 320,0 950,0 020,0 910,0 111,4 280,0 944,4

gk/gm,DS 600,0 110,0 600,0 800,0 610,3 320,0 149,2

gk/gm,anaideM 410,0 540,0 220,0 510,0 070,0 590,0 930,0

dC

gk/gm,X 400,0 610,0 300,0 o 200,0 A o 500,0 A o 680,0 B o 900,0 A

gk/gm,DS 100,0 200,0 100,0 000,0 100,0 530,0 300,0

gk/gm,anaideM 300,0 410,0 200,0 200,0 500,0 470,0 400,0

gH

gk/gm,X 000,0 100,0 000,0 100,0 300,0 400,0 200,0

gk/gm,DS 000,0 000,0 000,0 000,0 100,0 100,0 100,0

gk/gm,anaideM 000,0 100,0 000,0 100,0 100,0 300,0 100,0

Obja�nienia: istotno�æ ró¿nic pomiêdzy �rednimi w poszczególnych rejonach badawczych w obrêbie jednego gatunku: A, B, C �
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lityczne s¹ kontrolowane na bie¿¹co w porównaniach we-
wn¹trz- i miêdzylaboratoryjnych poprzez analizê próbek
kontrolnych wzbogaconych zró¿nicowanymi stê¿eniami ba-
danych pierwiastków, a tak¿e certyfikowanych materia³ów
referencyjnych (BCR-184, BCR-186). Podane wyniki s¹
warto�ciami �rednimi, w mg/kg �wie¿ej masy tkanki. Istot-
no�æ ró¿nic miedzy �rednimi oceniono za pomoc¹ analizy
wariancji i testu Duncana, przyjmuj¹c 2 poziomy istotno�-
ci: p £ 0,05 i p £ 0,01. Obliczenia statystyczne zosta³y
wykonane przy u¿yciu programu Statistica 10 PL (StatSoft
Polska).

Wyniki i omówienie
Wyniki analiz zawarto�ci Pb, Cd i Hg w tkankach

zwierzyny ³ownej oraz ich ocena statystyczna zosta³y
przedstawione w tab. 1. Otrzymane warto�ci stê¿eñ
pierwiastków odniesiono do najwy¿szych dopuszczal-
nych poziomów (NDP) zanieczyszczeñ okre�lonych

w Rozporz¹dzeniu Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia
19 grudnia 2006 r. z pó�niejszymi zmianami (10). Dla
surowców pochodz¹cych od zwierz¹t gospodarskich
wynosz¹ one, odpowiednio, w mg/kg �w. m.: Pb � miêso
0,10; w¹troba, nerki 0,50; Cd � miêso 0,05; w¹troba
0,50; nerki 1,0. Wyniki analiz rtêci porównano z wy-
tycznymi krajowego programu badañ kontrolnych po-
zosta³o�ci chemicznych w ¿ywno�ci pochodzenia zwie-
rzêcego, odnosz¹c siê do nastêpuj¹cych poziomów:
miêso � 0,02; w¹troba i nerki � 0,05 mg/kg �w. m.
(13). Zawarto�ci pierwiastków toksycznych w miê�-
niach, w¹trobie i nerkach zwierzyny ³ownej niejedno-
krotnie przekracza³y przyjête limity. Na rycinie 1 przed-
stawiono procentowy udzia³ próbek pochodz¹cych od
wszystkich badanych gatunków, w których stwierdzo-
no przekroczenia NDP.

W wiêkszo�ci badanych próbek nerek (88%) stwier-
dzono znaczne zawarto�ci Cd, przekraczaj¹ce poziom
1 mg/kg. Szczególnie wysokie stê¿enia tego metalu
obserwowano w rejonie Górnego �l¹ska. Zawarto�æ
Cd w nerkach, w¹trobach i miê�niach saren oraz dzi-
ków w tym rejonie by³a znacznie wy¿sza od zawar-
to�ci tego pierwiastka u zwierz¹t z pozosta³ych obsza-
rów (p £ 0,05). W przypadku próbek tkanek jeleni
z terenu Górnego �l¹ska zaobserwowano podobn¹
zale¿no�æ, jednak nie zosta³a ona potwierdzona sta-
tystycznie. Wybrane obwody ³owieckie w rejonie
Górnego �l¹ska s¹ po³o¿one w bliskim s¹siedztwie
Miasteczka �l¹skiego, w którym funkcjonuje, nieprzer-
wanie od 1968 r., huta cynku i o³owiu. Problem ska¿e-
nia �rodowiska metalami toksycznymi na tym terenie
zosta³ potwierdzony przez innych autorów (1, 3).

Rtêæ jest drugim w kolejno�ci metalem, którego
poziom w nerkach przekracza³ dopuszczalny poziom
(39% badanych próbek). Bior¹c pod uwagê najwy¿-
szy dopuszczalny poziom zawarto�ci Pb w nerkach,
wynosz¹cy 0,5 mg/kg, przekroczenia zosta³y stwier-
dzone jedynie w 15% badanych próbek.

kizD

wótahc³eB ainytagoB ks¹l�ynróG MOGL
aimraW
yruzaMi

970,0 011,0 724,0 327,0 990,0

710,0 430,0 722,0 305,0 220,0

960,0 370,0 642,0 280,0 390,0

o 320,3 a o 556,5 a 826,13 b o 372,8 a o 485,2 a

077,0 738,0 279,8 339,3 505,0

383,2 953,4 500,13 517,2 682,2

750,0 180,0 230,0 270,0 290,0

900,0 010,0 900,0 010,0 510,0

160,0 870,0 330,0 850,0 680,0

370,0 074,0 828,0 241,0 040,0

910,0 814,0 907,0 740,0 900,0

850,0 640,0 531,0 270,0 630,0

o 312,0 a oo 235,0 ba o 590,3 b oo 293,0 ba o 203,0 a

560,0 380,0 337,0 550,0 431,0

802,0 633,0 737,2 582,0 861,0

o 610,0 a o 720,0 a o 410,0 a oo 620,0 ba o 730,0 b

300,0 300,0 600,0 300,0 300,0

510,0 520,0 310,0 910,0 040,0

714,0 121,0 362,0 231,0 734,0

162,0 480,0 202,0 440,0 283,0

811,0 820,0 660,0 530,0 650,0

o 500,0 a o 500,0 a o 320,0 b o 400,0 a o 500,0 a

100,0 100,0 300,0 000,0 100,0

400,0 400,0 220,0 400,0 500,0

500,0 800,0 600,0 700,0 600,0

100,0 100,0 300,0 100,0 200,0

600,0 700,0 400,0 600,0 500,0

p £ 0,01; a, b � p £ 0,05

Ryc. 1. Ilo�æ próbek, w których stwierdzono przekroczenia
najwy¿szych dopuszczalnych poziomów pierwiastków tok-
sycznych, we wszystkich rejonach badawczych
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Natomiast zawarto�æ pierwiastków toksycznych
w w¹trobach badanej zwierzyny rzadziej przekracza-
³a dopuszczalne poziomy zawarto�ci (ryc. 1).

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wysokie �rednie stê-
¿enia Pb w próbkach miê�ni, w szczególno�ci z rejo-
nu Bogatyni i Pojezierza Warmiñsko-Mazurskiego.
W ponad 20% próbek stwierdzono przekroczenia naj-
wy¿szych dopuszczalnych poziomów. S¹ one jednak
wynikiem wtórnego ska¿enia tuszy o³owiem pocho-
dz¹cym z pocisków, co potwierdzaj¹ znacznie ni¿sze
stê¿enia tego pierwiastka w nerkach i w¹trobach tych
zwierz¹t. W wyniku przeprowadzonych badañ stwier-
dzono zawarto�ci Pb w pojedynczych próbkach miê�-
ni na poziomie kilkudziesiêciu mg/kg. Wcze�niejsze
badania w³asne oraz innych autorów wykaza³y, ¿e
w próbkach miê�ni z okolic rany postrza³owej zawar-
to�æ o³owiu mo¿e siêgaæ nawet oko³o 1000 mg/kg (2).
Uzyskane wyniki s¹ alarmuj¹ce z punktu widzenia za-
gro¿eñ zdrowia konsumenta. Niestety, ca³kowite wy-
cofanie pocisków o³owianych z u¿ycia do celów ³o-
wieckich w chwili obecnej nie jest mo¿liwe. Natomiast
odpowiednie postêpowanie z tusz¹ po odstrzale, do-
k³adna ocena sanitarna ka¿dej sztuki i bezwzglêdna
konfiskata zanieczyszczonych pociskiem fragmentów
miê�nia mog¹ pozwoliæ na znaczne zminimalizowa-
nie ryzyka przedostawania siê do obiegu miêsa ska-
¿onego tym pierwiastkiem, dlatego te¿ niezwykle
wa¿na jest odpowiednia edukacja my�liwych w tym
zakresie i sta³a kontrola tusz pod k¹tem zawarto�ci pier-
wiastków toksycznych.

Do�æ optymistycznie, w porównaniu do zawarto�ci
Pb w miê�niach, kszta³tuje siê poziom pozosta³ych
pierwiastków w tej tkance u zwierzyny ³ownej. Jedy-
nie w rejonie Górnego �l¹ska stwierdzono przekro-
czenia zawarto�ci Cd w oko³o 10% badanych pró-
bek miê�ni. W pozosta³ych rejonach nie stwierdzono
przekroczeñ zawarto�ci tego pierwiastka. Zawarto�æ
Hg utrzymywa³a siê poni¿ej ustalonej warto�ci 0,02
mg/kg.

Stwierdzone zawarto�ci pierwiastków toksycznych
by³y znacznie wy¿sze od stê¿eñ wykazanych w bada-
niach prowadzonych w ostatnich latach, w ramach kra-
jowego programu badañ kontrolnych w tkankach �wiñ
i byd³a. Ponadto u zwierz¹t gospodarskich prze-
kroczenia najwy¿szych dopuszczalnych poziomów
wystêpowa³y jedynie w pojedynczych próbkach (13).
Taggart i wsp. (14) oceniali zawarto�æ pierwiastków
toksycznych u zwierzyny ³ownej z obszaru górnicze-
go prowincji Ciudad Real w Hiszpanii. Stwierdzone
przez nich zawarto�ci metali zosta³y odniesione do
zwierz¹t gospodarskich, u których poziomy badanych
pierwiastków by³y znacznie ni¿sze. Jak wiadomo, ja-
ko�æ spo¿ywanych produktów wp³ywa bezpo�rednio
na stan zdrowia konsumentów. Badania wykaza³y, ¿e
osoby spo¿ywaj¹ce regularnie dziczyznê maj¹ podwy¿-
szony poziom o³owiu we krwi (6). Bior¹c pod uwagê,
i¿ wysokie stê¿enia Pb w miê�niach, a tak¿e Cd w na-
rz¹dach zwierzyny ³ownej, szczególnie w nerkach,

przekraczaj¹ poziomy okre�lone w rozporz¹dzeniu
(10), powinno uwzglêdniaæ siê ich spo¿ycie przy oce-
nie nara¿enia na te pierwiastki.

Uzyskane wyniki zawarto�ci metali toksycznych
w tkankach dziczyzny mog¹ byæ interesuj¹cym �ród-
³em informacji o stanie �rodowiska naturalnego w sied-
lisku jej bytowania. Stê¿enia metali w tkankach zwie-
rz¹t mog¹ odzwierciedlaæ zawarto�æ ksenobiotyków
w �rodowisku, uwzglêdniaj¹c ich biodostêpno�æ i me-
chanizmy przyswajania. Wyj¹tek stanowi tkanka miê�-
niowa, która ze wzglêdu na wtórne ska¿enie o³owiem
pochodz¹cym z pocisków nie mo¿e zostaæ uznana za
miarodajne �ród³o informacji o stopniu zanieczyszcze-
nia ekosystemu tym pierwiastkiem. Przedstawione
wyniki stanowi¹ czê�æ badañ, które bêd¹ zakoñczone
w 2013 r.
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