OŁÓW I GLEBY NOWOJORSKIE
Ołów (Pb) jest metalem ciężkim, który może
występować w glebie naturalnie jako wynik procesów
geologicznych. Jednakże gleby miejskie mogą
zawierać wyższą zawartość ołowiu ze względu na
czynniki poprzedniej działalności przemysłowej. Huty i
spalarnie ołowiu uwalniały duże ilości ołowiu do
otaczającego środowiska i ołów był również stosowany
jako dodatek w powszechnie używanych substancjach
przemysłowych, takich jak farby i benzyna.
Pomimo że pod koniec XX wieku ołów został w dużej
mierze wycofany z wielu amerykańskich produktów,
ołów utrzymuje się w glebach wielu obszarów miejskich.
Spaliny samochodowe, dym przemysłowy i pył
pochodzący z budowy osiadał się na otaczających
glebach. Pomimo tego zanieczyszczona gleba jest
często nie brana pod uwagę jako źródło narażenia na
ołów u mieszkańców miast.

RYZYKA ZWIĄZANE Z NARAŻENIEM
NA DZIAŁANIE OŁOWIU
Narażenie na działanie ołowiu z gleby może nastąpić
poprzez jedzenie, picie lub wdychanie cząsteczek
ołowiu, w których to przypadkach ołów jest następnie
wchłaniany do krwioobiegu.
Małe dzieci są bardziej narażone na działanie ołowiu
ze względu na ich skłonność do wkładania rąk i
przedmiotów do ust. Dzieci są również bardziej
podatne na skutki zdrowotne związane z działaniem
ołowiu niż dorośli, ponieważ ołów może trwale
hamować wzrost, rozwój mózgu i wpływać na
zachowanie. Poziom ołowiu we krwi może się obniżyć
po usunięciu źródła narażenia na działanie ołowiu, ale
mogą pojawić się długoterminowe konsekwencje.
W Stanie Nowego Jorku wymagane jest badanie krwi u
wszystkich dzieci w wieku od jednego do drugiego roku
życia. Usuwanie ołowiu z niektórych produktów okazało
się niezwykle skuteczne: w ostatnich latach poziom
ołowiu we krwi u dzieci nowojorskich znacznie się
zmniejszył. Jeśli przypuszczasz że możesz być narażony
na działanie ołowiu, poproś swojego lekarza o badanie
krwi.
Chociaż odnotowano znaczne polepszenie stanu
zdrowia publicznego, badania coraz częściej
wykazują, że nie ma bezpiecznego poziomu ołowiu we
krwi u dzieci.

Dowiedz się więcej i przetestuj swoją glebę przy pomocy
programów na Uniwersytecie Cornella (ang. Cornell University),
w Laboratorium Gleb Miejskich na Brooklyn College (ang.
Brooklyn College Urban Soils Lab), Instytucie Gleb Miejskich w
Nowym Jorku (ang. the NYC Urban Soils Institute) lub Studium
Ołowiu w Glegbie na Columbia/Barnard (ang.
Columbia/Barnard Soil Lead Study)

Materiały źródłowe oraz więcej informacji
Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (ang. Center for
Disease Control and Prevention)
www.cdc.gov/nceh/lead
Uniwersytet Cornella (ang. Cornell University)
www.blogs.cornell.edu/healthysoils
Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (ang.
NYC Department of Health and Mental
Hygiene)www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-pu
bs.page

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), za
pośrednictwem Wspólnotowego Funduszu Ochrony Środowiska
na Greenpoincie (ang. Greenpoint Community Environmental
Fund).
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OŁÓW
W GLEBACH
MIEJSKICH:

PODSTAWY
BEZPIECZEŃSTWA

OPTYMALNE SPOSOBY NA ZMNIEJSZENIE RYZYKA NARAŻENIA NA DZIAŁANIE OŁOWIU Z GLEBY

Myj ręce po zabawie na
zewnątrz oraz przed
jedzeniem.

Pozostaw zabawki na
zewnątrz, zdejmij buty i
wyczyść łapy zwierząt
domowych po spędzeniu
czasu na świeżym powietrzu.

Obserwuj małe dzieci
bawiące się w pobliżu
nieosłoniętej gleby i
zwracaj uwagę żeby nie
wkładały rąk do ust.

Przed spożyciem domowych
owoców i warzyw, usuń brud,
obierz korzenie i dokładnie
umyj części liściaste.

Często myj podłogi i
przecieraj parapety mokrą
szmatką.

JAK ZAJĄĆ SIĘ PROBLEMEM WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI OŁOWIU W TWOJEJ GLEBIE
Przede wszystkim, nie panikuj! Wysokie poziomy są dość powszechne na obszarach miejskich i jest wiele łatwych sposobów,
aby pozostać bezpiecznym poprzez stosowanie prostych nawyków.

Utrzymuj wilgoć w
glebie w celu
zredukowania ilości
pyłu, który może
rozprzestrzeniać
zanieczyszczenia.

Pokryj odkrytą glebę trawą,
ściółką lub innymi materiałami,
szczególnie w miejscach zabaw
dla dzieci.

Zapoznaj się z twoim terenem zewnętrznym!
Wiedza na temat wcześniejszych sposobów
użytkowania gruntów na twoim terenie może
pomóc właściwej ocenie potencjalnego ryzyka.
Mogą występować znaczne różnice w poziomie
zawartości ołowiu na małej powierzchni.
Największym prawdopodobieństwem jest że
poziomy te będą wyższe w pobliżu starych
budynków, dróg lub obszarów budowy i
renowacji.

Pokryj ścieżki spacerowe i
ogrodowe (np. kamieniem,
ściółką lub słomą), tak aby
potencjalnie
zanieczyszczona gleba nie
była przenoszona na inne
miejsca.

Do uprawy żywności w ogrodach
przydomowych użyj podwyższonych
grządek lub doniczek z czystą glebą. W
przypadku podwyższonych grządek zaleca
się stosowanie warstwy ochronnej (np.
materiału ogrodowego) pomiędzy
zanieczyszczoną i czystą glebą.

Wzbogacaj glebę poprzez
nawożenie kompostem.

Uprawiaj rośliny o jadalnych owocach w
przydomowych ogrodach takie jak pomidory i
papryka, ponieważ zazwyczaj zawierają mniej
ołowiu niż warzywa korzenne lub zielone warzywa
liściaste. Dokładnie myj wszystkie produkty
żywnościowe pochodzące z ogrodu.

