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Poziom kadmu, ołowiu i rtęci w wątrobie kormoranów
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Kadm, ołów i rtęć w przemianach metabolicznych
organizmów ludzkich i zwterzęcych nie pełnią pozy-
tywnej roli, przeciwnie są one skrajnymi patogenami
o potwierd zonym oddziaływaniu embriotoksycznym,
teratogennym, mutagennym i karcinogennym (4). W
wyniku szybkiego rozwoju chemizacji wielu dz:sdzin
działalności człowieka -rtęc, ołów i kadm sąszeroko
rozpowszechnione w środowisku naturalnym (16).
Wykrywalne i biologicznie istotne stężenie tych meta-
li stwierdzane jest nie tylko w pobliżu ich emisji, lecz
także na terenach od nich odległych. Wymienione
pierwiastki w środowisku naturalnym powodują na-
ruszenie istniejącej równowagi. Przedostająsię do łań-
cucha troficznego stając się zagrożeniem zdrowia i
życia Iudzi i zwierząt (2, I3). Obecność metali cięż-
kich w środowisku spowodowana jest m.in. spalaniem
węgla, gazów i paliw płynnych, ptzęz stosowanie w
uprawie roślin nawozów mineralnych oraz środków
ochrony roślin. Metale ciężkie przedostająsię do przy-
rody również z odpadów miejskich i przemysłowych
(24).Roczna emisja metali ciężkich w Polsce, pocho-
dzących ze spalania paliw energetycznych w 1990 r.

wyniosła 3394 tony, w tym 511 ton Pb, 68 ton Cd i 25
ton Hg (10). W 1992 r. w wyniku spalania paliw pęd-
nych do atmosfery trafiło ok. 2160 ton ołowiu (3).

Metale ciężkie wprowadzone do środowiska dosta-
jąsię do organizmu zwierzęcego poprzęz skórę, układ
oddechowy i przewód pokarmowy. Wykazano, że tch

zawartośc może być znaczna,jak w przypadku orłów
bielikow pochodzących z okolic Olsztyna - u których
w wątrobie poziom Cd wynosił 0,28; Pb - 31,05 i rtę-
ci I,66 mglkgmokrej masy (21). Największąbramą
prowadzącą do organlzmu (szczególnie ptaków) jest
dla metali ciężkich przewod pokarmowy (24).Stwier-
dzono naprzykład. ze stęzenie rtęci w tkance ryb może
być kilka tysięcy razy większeniżw wodzie, w której
Zyją(7). Kormoran jako ptak intensywnie żerujący w
ekosystemie zbiomików środlądowych, żywiący się
jedynie rybami i będąc jednocześnie końcowym ogni-
wem łańcucha troftcznego ekosystemu wodnego jest
szczególnie narażony na oddziaływanie metali cięż-
kich skażających środowisko jego życia.

Z uwagi na fakt, ze w piśmiennictwie spotyka się
jedynie fragmentaryczne dane odnośnie do skażenia
metalami cięzkimi kotmoranów, podj ęto czteroletnie
badania, których celem była ocena stopnia skażenia
kadmem, ołowiern i rtęciąwątroby wymienionych pta-
ków. W badaniach zwrócono również uwagę na po-
ziom kumulacji metali cięzkich w zalężności od płci i
miej sca żer ow anla ptaków.

Materiał i metody

Badaniami objęto 80 kormoranów czamych (.Phąlącro-
c,,rax cerh.,) w wieku około 2 lat. Ptaki pochodziły z od-
strzału redukujapego ich liczebność w latach 1993-1996,
w okolicaclr jezior i stawów w pobliżu Ostródy i Mrągo-



wa. Zgodę na odstrzał chronionych kormoranów wydał
Minister Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. Rocz-
nie badano 20 ptaków (po 5 samic i 5 samcow) z okolic
Ostródy i terenów mrągowskich.

Zbiorniki wodne, na których żerowały konnorany w oko-

licach Mrągowa otoczone są głównie polami uprawnymi
oTaz w mniejszym stopniu terenami leśnymi. Natomiast
żerowisko ptaków z kolonii w poblizu Ostródy to stawy i
jeziora pośród lasów i częściowo pozostające pod wpły-

wem terenów rolnych.
Bezpośrednio po odstrzale pobierano próbki wątroby o

masie około 3 g do oznaczen7a metali ciężkich. Wycinki
wątroby kormoranów po uprzednim zwęgleniu na płytce

elektrycznej, spopielano w piecu muflowym w temperatu-

rze 450"C. Uzyskany popiół rozpuszczano w 1 m./dcm3 roz-

twotu kwasu azotowego. Próbki do objętości 25 cm3 uzu-

pełniano wodą dejonizowaną. Równolegle z wymieniony-
mi czynnościami przygotowywano próbki odczynnikowe.
Oznaczante ołowiu i kadmu prowadzono metodą bezpło-
mieniowej spektrometrii absorpcji atomowej, W celu ozna-

czenta rtęci, probki mineralizowano w mieszaninie kwa-
sów HNO, i H2SO4 w proporcji 2:I; w temperaturze 100-

110"C w Ólektrycznym, aluminiowym bloku grzejnym z
programem temperatur, Końcowego dotlenienia próbek

dokonano do daj ąc 60ń r oztw oru nadmangani anu p otasowe-

go . Z aw atl:oś ć H g w minęr alizatach o znaczano meto dą b e z -

płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej - techni-

ką zimnych par. W badaniach uzyto spektromettu absorp-

cji atomowej Unicam 939 Solar, wyposażonego w stacJę

danych Adax, korekcję tła oraz odpowiednie lampy kato-

dowe. W systemie bezłomieniowym wykorzystano Unicam
GF 90, współpracujący z piecem grafitowym oraz auto-

samplerem FS 90, Podczas oznaczanta Hg aparat był wy-
posażony w przystawkę do zimnych par. W ocenie staty-

stycznej uzyskanych wyników wyznaczono parametry roz-

kładu poszczególnych wartości. Natomiast do oceny istot-

ności róznic pomiędzy wartościami średnimi zastosowano

testy: Duncana, Studenta-Newmana-Keulsa, F-Fishera-
Snedecora.

Wynikii omówienie

Zaw ańo śó b adanych pi erwiastków w wątrob ie kor-
moranów w poszczególnych latach badawczych i w
zależności od płci podano w tab. 1.

Kadm. W wątrobie kormoranów stwierdzono prze-
ciętnie 0,151 mg Cd na kg
nych latach badań obserwo
kadmu, lstotną statystycznie
pierwiastka odnotowano jednaktylko pomiędzy 1993 r.

a 1994 r. Poziom kadmu w wątrobie samic wzrastał
do 1995 r., natomiast w 1996 r. obniżył się. Widoczne
rożrrice nie były jednak istotne statystycznie, W wą-
trobach samców istotnym statystycznie okazał się
wzrost zawartości Cd z 1993 r. na 1994 r. oraz obniże-

terenów wysoko uprzemysłowionych, gdzie notowa-
no wartości rzędu 2,370 mglkg Cd (11, 14, 18). W

wartości niższę niż u badanych kormoranów. W wą-
trobie orła pochodzącęgo z terenów nadmorskich (wy:
spa Uznam) jak i u ptaka ztercnów Sląska stwierdzili
ok.0,072 mgikg Cd.

Można więc stwierdzió, żę średnia zawartość Cd w
wątrobie badanych kormoranów jest zbliżona do war-
tości notowanych u kurcząt tuczonych przemysłowo

Ustalono, źe średni poziom ołowiu w wątrobie pta-

ków w kolejnych latach ulegał nieznacznym waha-

1996 r. u obu płci obserwowano spadek średniej war-
tości. Istotny statystycznlę wzrost tak u samic jak i u



Tab. 1. Średni Poziom kadmu, ołowiu i rtęci u badanych kormoranów w mg/kg mokrej masy wątroby w latach 1993-1996 i w
zależności od płci (n = 5)
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ObjaŚnienia: a,b - Średnie ozrraczone różnymi małymi literami różnią się statystycznie istotnie przy p < 0,01 w pionie, c,d - średnie
oznaczol7e roŻnYmi małYmi literarrri różnią się statystycznie istotnie przy p ś 0,05 w pionie, A,e średnie 

-oz.'aczone 
rożnymi

dużymi literami róznią się statystycznie istotnie przy p < 0,01 w pozlornle,

Tab,2,. Średni poziom kadmu, ołowiu i rtęci w wątrobie (w mg/kg mokrej masy) z
uwzględnieniem miejsca pozyskania kormoranów (n : 5)

ObjaŚnienia: a,b Śrędnie oznaczor7eróżnymi małymi literami różniąsię statystycznie
istotnie pfzy p < 0,0] w pionie, A,B średnie oznaczonę różnymi dużyni liierami
różniąsię statystycznie istotnie przy p < 0,01 w pozionrie.

samców miał miejsce z roku 1993 na 1994. Odnoto-
wane różnice pomiędzy samicami i samcami w 1993 r.
i 1994 r. były takze statystycznie istotne,

Kształtowanie się poziomu badanych pierwiastków
w wątrobie w zalężności od miejsca żelowania pta-
ków podano w tab.2.

Kadm. Poziom tego pierwiastka w wątrobie kor-
mofanów odstrzelonych w okolicach Ostródyw latach
1993-1995 wzTastał, nieznaczny spadek średniej od-
notowano w l996 r.

stycznie istotne, Nat
gowskich zawartość

dań, Wzrost średniej wartości z roku
1993 na 1994był stitys§cznie istot-
ny. W całymokresie badawczym wą-
troby kormo r anów z Oshódy byĘ bar-
dziej skażone Cd niżĘchzobszarów
mrągowskich. Jednakże jedynie tego
rodzaju różnica z 1993 r. była staty-
sĘcznie istotna. O'Brien i wsp. (14)
w wątrobie nurzyków pozyskanych w
uprzemysłowionych rej onach Michi-
gan, stwierdzili średnio 2,370 mglkg
Cd, tJ,kilkunastokrotnie więcej niż u
kormoranów w analtzach własnych.
Podobne wartości podają King (11),
Struger i Weseloh (18, 19, 23),którzy
badali ptactwo wodne w rej onie Wiel-
kich Jezior w USA i Kanadzie.

Ołów. Poziom ołowiu w wątrobie kormoranów z
terenów ostródzkich i mrągowskich, w okresie badaw-

se wnież okazaĘ się statystycznie
ni skości ośrodka miejskiego oraz
sz nych od miejsc bytowania i że-

to czynniki potwierdzone rów-
autorów (15). Podaj ąont, że wypas
chliwych dróg powoduj e kilkukrotrry



mi pt
zb u kormoranów znad

Jęzio eny ekologicznie nie-

cze (4,6,8).

podsumowanie

Skażenie metalami ciężkimi kormoranow z okolic
wzrostową przy czym
wiu notowane są u pta-
a rtęci z mrągowskich.
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