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Obszary miejskie i przemysłowe, takie jak Greenpoint, mają
zazwyczaj wyższe poziomy ołowiu w glebie niż obszary rolne
czy mieszkalne. Istnieje wiele powodów, dla których gleby na
obszarach miejskich są często zanieczyszczone ołowiem.
Poniższe czynniki są główną przyczyną obecnego poziomu
ołowiu w glebie Greenpointu, chociaż że nie są one
specyficzne dla tego rejonu.

SPALINY

Ołów był dodatkiem do benzyny przez większość XX wieku do
momentu, kiedy jego użycie zostało zakazane w 1995 r. Ciężki
ruch samochodów ciężarowych oraz autostrada
Brooklyn-Queens Expressway spowodowały rozprzestrzenienie
emisji spalin na cały Greenpoint. Ołów pochodzący ze spalin
samochodowych często osadzał się na pobliskich glebach,
powodując wzrost poziomu ołowiu w glebie w pobliżu jezdni.
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Zanim użycie farb na bazie ołowiu zastało zabronione w
budynkach mieszkalnych miasta Nowy Jork w 1960 r. (a w
całych Stanach Zjednoczonych w 1978 r.), farby ołowiane
były powszechnie używane zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz budynków. Większość starszych domów i budynków
mieszkalnych na Greenpoincie prawdopodobnie posiada na
ścianach warstwy farb na bazie ołowiu. Gleby mogą być
zanieczyszczone przez opadające wióry farb ściennych oraz
przy osadzającym się pyle ołowiowym po rozbiórce i
renowacji starszych budynków. Pomimo że w przeszłości
testowanie gleb mogło wykazać niską zawartość ołowiu,
pobliskie działalności budownicze mogą stwarzać nowe
źródła zanieczyszczenia.
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TERENY SKŁADOWANIA
ODPADÓW Z PRZESZŁOSCI

W przeszłości różne rodzaje gruzu były wykorzystywane do
wypełniania bagien, podnoszenia wzniesień terenu i
poszerzenia terenów pod nieruchomości wzdłuż linii
brzegowych. W Przeszłości wyrównywano wgłębienia terenu
przez zasypywanie ich odpadkami przemysłowymi,
materiałami rozbiórkowymi, odpadami stałymi i materiałami
wydobywanymi z dróg wodnych, z których niektóre mogą
zawierać ołów i inne toksyczne materiały. Tereny wypełnione
odpadami przemysłowymi z przeszłości są jednym z
powodów, dla których poziomy ołowiu mogą się tak
drastycznie różnić na bardzo małym obszarze.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI

Brooklyn’s Historic Greenpoint, Brian Merlis oraz Riccardo Gomes. 2015.
Columbia University, Earth Institute.
https://blogs.ei.columbia.edu/2017/10/09/many-backyards-in-brooklyn
-neighborhood-are-contaminated-with-high-levels-of-lead/
Factories, Foundries and Refineries: A History of Five Brooklyn Industries.
Joshua Brown oraz David Ment. 1980.
Greenpoint Petroleum Remediation Project
http://nysdecgreenpoint.com
Historic Greenpoint
https://historicgreenpoint.wordpress.com

USS Monitor, okręt wojenny z czasów wojny secesyjnej (ang. Civil War), był
najsłynniejszym statkiem zbudowanym na Greenpoincie. Był to pierwszy pancernik
parowy, okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, który połączył dwa
rodzaje przemysłów Greenpointu, przemysł stoczniowy oraz produkcję żelaza.
Akwarele autorstwa Oscar Parkes.

Niniejsza broszura jest częścią projektu Strengthening Our Common
Ground: Lead in Soils in Greenpoint, który jest realizowany z funduszy
Biura Prokuratora Generalnego stanu Nowy Jork (ang. Office of the New
York State Attorney General)oraz Departamentu Ochrony Środowiska
stanu Nowy Jork (ang. New York State Department of Environmental
Conservation), zapośrednictwem Wspólnotowego Funduszu Ochrony
Środowiska na Greenpoincie (ang. Greenpoint Community
Environmental Fund).
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OŁÓW UŻYWANY W PRZEMYŚLE

Greenpoint Glassworks

Specyficzne gałęzie przemysłu, które są charakterystyczne dla historii
Greenpointu, są źródłem dodatkowej wiedzy o zanieczyszczeniu gleby
ołowiem. W połowie XIX wieku przemysł stoczniowy przeniósł się na
Greenpoint, aby wykorzystać korzystne położenie tego obszaru przy
cieśninie East River. Wkrótce potem pojawiły się inne branże przemysłu.
Duże połacie lądu i dostęp do dróg wodnych pomogły firmom
scentralizować produkcję i obniżyć koszty transportu towarów i
surowców.
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Oil Spill
and Fire

Żelazo (połowa XIX w.- obecnie): Żelazo
było ważnym elementem nowojorskich
budynków w XIX wieku, ponieważ było
używane w różnych pracach
architektonicznych i detalach ozdobnych,
co jest nadal widoczne w całym mieście. W
tamtym czasie odlewy żeliwne były również
błędnie uważane za ognioodporne i były
szeroko stosowane w architekturze. Ponadto
przemysł żeliwny produkował inne
przydatne obiekty, takie jak kotły parowe,
zbiorniki gazu i gazownie. Podobnie jak w
innych gałęziach przemysłu, dym i sadza z odlewni i hut zawierające
ołów i inne szkodliwe zanieczyszczenia były wydalane do atmosfery.

Glass (połowa XIX w. - połowa XX w.):
Podobnie jak przemysł porcelany, przemysł
szklarski znany był raczej z innowacyjności
niż z produkcji masowej. W roku 1860
powstała fabryka szkła, Greenpoint
Glassworks, która zasłynęła z produkcji
wysokiej jakości. Była tak wysoko ceniona,
że Pierwsza Dama Mary Todd Lincoln
zlecała tam zamówienia. Produkcja szkła
jest energochłonna, ponieważ wymaga
dużej ilości ciepła. Ołów był również
zasadniczym składnikiem wielu ówczesnych
produkcji szkła: historycznie wysoki poziom ołowiu w krysztale nadawał
mu dodatkowy blask, i ołów był również używany do mocowania
małych kawałków szkła w oknach i witrażach.

Wytapianie ołowiu (XX w.): Cenne metale
często znajdują się w skałach lub osadach i
muszą być oddzielone od innych
materiałów przed użyciem. Wytapianie to
proces polegający na wykorzystaniu ciepła
do ekstrakcji metalu z materiału
wyjściowego. Non-Ferrous Processing
Company, zakład wytopu ołowiu, działał
na Greenpoincie od dziesięcioleci. Od 1980
r. wydzielał ponad 40 ton ołowiu rocznie,
znacznie więcej niż wynosi krajowa norma
zdrowotna.
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Porcelana (połowa XIX w. - XX w.): Przemysł
porcelany rozpoczął się od niewielkiej liczby
rzemieślników produkujących ceramikę i z
czasem rozrósł się obejmując część
Greenpointu znaną jako Garncarskie
Wzgórze (ang. Pottery Hill). Jedna z
najbardziej znaczących firm, Union
Porcelain Works, początkowo produkowała
sprzęt, a następnie stała się znanym
producentem wysokiej jakości porcelany o
unikalnym amerykańskim wzornictwie.
Wypalanie porcelany wymaga wysokiej
temperatury, a ołów był często stosowany w ceramicznej glazurze,
farbach lub innych warstwach wierzchnich.
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Wiele gałęzi przemysłu na Greenpoincie w tamtym czasie wymagało
wysokiego zapotrzebowania na ciepło i zużywało duże nakłady
energetyczne. Dym i sadza pochodzące ze spalania węgla osadzając
się na ziemi, przyczyniły się do rozprzestrzenienia ołowiu i innych toksyn
na całym rejonie. Kolejne branże przemysłu zakorzeniły się na Greenpoincie i przyczyniły się do wzrostu poziomu ołowiu w sąsiedzkich
glebach.
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Rafinerie ropy naftowej (w połowa XIX w. –
XX w.): Charles Pratt i Astral Oil byli
pionierami przemysłu naftowego na
Greenpoincie w połowie XIX wieku. W
1874 roku firma połączyła się z Standard
Oil Trust John D. Rockefellera. Wkrótce na
Newtown Creek powstało ponad 50
małych rafinerii, zanim większość z nich
została ostatecznie kupiona przez
Standard Oil Trust. Zarówno Exxon jak i
Chevron są bezpośrednimi potomkami tej
firmy. Rafinerie ropy naftowej były
źródłem wielu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i
pobliskich mieszkańców. Zanieczyszczenia odprowadzane do potoków,
unicestwiały życie morskie. W 1919 r. wielki pożar z ponad 100 milionami
galonów ropy naftowej rozlał się na pobliskie obszary ziemi i do
kanałów wodnych, by po kilkudziesięciu latach na nowo wypłynąć na
powierzchnię. W latach 20, firmy zaczęły stosować domieszki ołowiu do
benzyny. Działalność rafinerii na Greenpoincie trwała do lat 60-tych, a
magazynowanie trwa do dziś. Wycieki z eksploatacji i zbiorników
magazynowych spowodowały dodanie benzyny ołowiowej do
wycieku oleju z 1919 r. Miliony galonów ropy naftowej nie zostały
jeszcze wydobyte.
Spalarnie (XX w.): Spalarnie spalają
odpady do momentu zredukowania ich
ilości do popiołu w celu wytworzenia
energii i zmniejszenia masy i objętości
wsadu, zwykle przed ich usunięciem na
składowisko odpadów. Spalarnia
Greenpoint Incinerator spalała odpady
przez ponad 35 lat, do zakończenia
działalności w 1994 roku. W tym czasie
EPA stwierdziła, że spalarnia miała bardzo
wysoką emisję ołowiu z powodu
niedostatecznej kontroli zanieczyszczeń
oraz niskiej wydolności spalania.

JAK ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO
Wiedza o historii Greenpointu oferuje
wgląd w to, w których miejscach jest
większe prawdopodobieństwo
zanieczyszczenia gleby ołowiem.
Jednakże przy tak wielu potencjalnych
źródłach zanieczyszczenia oraz ze
względu na to, że ilość ołowiu w glebie
może się znacznie różnić w promieniu
zaledwie kilku stóp, ważne jest aby
mieszkańcy Greenpointu byli świadomi
tego możliwego zagrożenia i podjęli kroki
w celu zachowania bezpieczeństwa,
takie jak testowanie gleby i
podejmowanie działań
zapobiegawczych, jak to opisano w
rozdziale "Ołów w glebach miejskich:
Podstawy bezpieczeństwa”.
Dowiedz się więcej na temat swojej gleby poprzez testowanie przy
pomocy programów na Cornell University, Brooklyn College Urban Soils
Lab, NYC Urban Soils Institute, czy Columbia/Barnard Soil Lead Study.

