OCENA STOPNJE TVEGANJA ZA ZDRAVJE, KI GA
PREDSTAVLJAJO S TEŽKIMI KOVINAMI
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NA TEM OBMOČJU

Andrej Uršič, Simona Uršič, Matevž Gobec
Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Izhodišča in cilji študije




Oceniti stopnjo kontaminacije živil rastlinskega izvora pridelanih
na območju občine Žalec s težkimi kovinami
Oceniti stopnjo tveganja za zdravje, ki ga predstavljajo s težkimi
kovinami kontaminirana tla na območju občine Žalec in s tem
povezana živila pridelana na tem območju





Metoda: Izračun tveganja za zdravje z modelom CSOIL 2000
Vhodni podatki: onesnaženost tal, kakovost pitne vode,
onesnaženost zraka, stopnja kontaminacije živil

Po potrebi oblikovati predloge omilitvenih ukrepov za
zmanjšanje tveganja za zdravje, ki ga predstavljajo s težkimi
kovinami kontaminirana živila, pridelana na območju občine
Žalec.

Metodologija


Izračun tveganja za zdravje z modelom CSOIL 2000




Zbiranje podatkov o onesnaženosti tal in določitev težkih kovin, ki
so z vidika tveganja za zdravje zaskrbljujoče – MV so presežene
(določitev CoPCs – Contaminants of Potential Concern; SVO –
skrb vzbujajoča onesnaževala)



Zbiranje podatkov o kakovosti pitne vode



Zbiranje podatkov o onesnaženosti zraka



Odvzem 56 vzorcev živil rastlinskega izvora pridelanih na območju
Žalca in analiza na težke kovine

Predlogi ukrepov za zmanjševanje tveganja za zdravje

Raba tal v občini Žalec

Opis območja
raziskave


Občina Žalec

Opis območja raziskave –
Pedološka karta širšega območja Žalca

Lastnosti tal, predvsem:



Evtrična (nevtralna) in
Distrična (kisla) rjava tla

Podatki o onesnaženosti okolja






Onesnaženost tal s kovinami na območju občine Žalec kot so bile v
obdobju 2003 – 2007 ugotovljene v različnih raziskavah onesnaženosti
tal in primerjava z normativnimi vrednostmi (v mg/kg s.s.), določitev
SVO.
Onesnaženost zraka s svincem, kadmijem in cinkom v Celju v letih
1995-2001 (v μg/m3 zraka, merjeno v delcih PM10) – predpostavka: V
Žalcu ne more biti slabše kot v Celju.
Kakovost pitne vode na merilnih mestih v občini Žalec na merilnih
mestih v Petrovčah, Žalcu in Galiciji glede na vsebnost težkih kovin kot
je bila izmerjena v okviru državnega monitoringa kakovosti pitne vode
v R Sloveniji v letih 2008 – 2010.

Podatki o onesnaženosti okolja - živila







Vzorčena živila: zelje, korenje, gozdne
gobe, sezonska solata, fižol, gomoljna
zelena, kolerabica, jedilne buče, kumare,
grozdje, krompir, jabolka, paradižnik,
blitva, paprika, špinača, hruške, zelena
Analize na kovine, za katere je
mejna vrednost določena (EU, Hr):
svinec (Pb) in kadmij (Cd) ter živo srebro
(Hg) in arzen (As)

Analize na kovine, za katere mejna
vrednost ni določena: talij (Tl), stroncij
(Sr), rubidij (Rb), železo (Fe), berilij (Be),
litij (Li), celokupni krom (cel Cr), mangan
(Mn), nikelj (Ni), kobalt (Co), cink (Zn),
baker (Cu) in cezij (Cs)

Lokacije vzorčenja

Ocena tveganja, prva stopnja: identifikacija skrb
vzbujajočih onesnaževal (tistih, ki v okolju presegajo MV)



Zrak, pitna voda: nismo identificirali skrb vzbujajočih onesnaževal
Tla, živila rastlinskega izvora:

Ocena tveganja, prva stopnja – rezultati
za tla


TLA: Lokacije v občini Žalec s stopnjo

onesnaženosti tal, ki je presegala mejne
vrednosti določene z zakonskimi predpisi (v
mg/kg s.s.).

Ocena tveganja, prva stopnja rezultati za živila

Opis modelnega pristopa





Matematični model CSOIL 2000
Matematični model CSOIL 2000 je nastal na temelju nizozemskega
Zakona o varstvu tal
Modelne izračune pridobljene z modelom CSOIL 2000 Nizozemski
Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje uporablja kot podlago za
oblikovanje ciljev v zvezi s kakovostjo tal in podtalnice in za oblikovanje
ciljev remediacijskih ukrepov.

Opis modelnega
pristopa

Osnovni
konceptualni model
izpostavljenosti, ki je
integriran v
matematični model
CSOIL

Ocena tveganja,
druga stopnja –
izračuni z modelom

Vhodi za modeliranje:

Ocena tveganja, druga stopnja - izračuni z modelom


Vzorčenje živil ni bilo izvedeno na lokacijah, kjer so bile izvedene meritve onesnaženosti tal (meritve so
se izvajale nepovezano v okviru različnih projektov), zato smo za izračun uporabili podatke o
onesnaženosti tal in kontaminaciji živil iz med seboj najbližjih lokacij. Tabela 10 prikazuje uporabljene
kombinacije lokacij.

Ocena tveganja, druga stopnja
- Izbrani zdravstveni kriteriji




Izračun celotne izpostavljenosti skrb vzbujajočim
onesnaževalom temelji na izbranih zdravstvenih
kriterijih, ki pripadajo posameznemu onesnaževalu.
Zdravstveni kriteriji so povzeti iz zanesljivih virov kot
npr. Ameriška agencija za okolje (USEPA). Ti kriteriji
so npr.:





TDI (total daily intake – totalni dnevni vnos),
TCA (Tolerable Concentration in AIR – še sprejemljiva
koncentracija v zraku),
RfD (Reference Dodse- referenčna doza).

Ocena tveganja, druga stopnja
- Izračun indeksa tveganja
(tveganja ni, če je indeks manjši od 1)


Indeks tveganja za zdravje, največje dopustno tveganje in povprečna dnevna izpostavljenost za
otroke od 0 do 6 let, odraslih od 6 do 70 let in za celotno življenjsko dobo od 0 do 70 let za skrb
vzbujajoča onesnaževala v tleh na območju občine Žalec.

mg/kg*d

mg/kg*d

mg/kg*d

mg/kg*d

Ocena tveganja, druga stopnja
- Izračun indeksa tveganja
(tveganja ni, če je indeks manjši od 1)


Indeks tveganja za zdravje, največje dopustno tveganje in povprečna dnevna izpostavljenost za otroke od 0 do 6
let, odraslih od 6 do 70 let in za celotno življenjsko dobo od 0 do 70 let za skrb vzbujajoča onesnaževala v
živilih rastlinskega izvora, ki so bila pridelana na območju občine Žalec.

mg/kg*d

mg/kg*d

mg/kg*d

mg/kg*d

Ocena tveganja, druga stopnja
- sklepna ocena tveganja za zdravje






Iz izračunov je razvidno, da je indeks tveganja za vsa skrb
vzbujajoča onesnaževala v tleh in v živilih na vseh obravnavanih
lokacijah v občini Žalec manjši od 1 (ena).
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da skrb vzbujajoča
onesnaževala v tleh in v živilih, pridelanih na območju občine Žalec
ne predstavljajo pomembnejšega tveganja za zdravje.
Ukrepi za zmanjšanje tveganja za zdravje zaradi
prisotnosti skrb vzbujajočih onesnaževal niso potrebni.

OPOMBE IN POJASNILA:

•Vse ocene so omejene z obsegom razpoložljivih podatkov in uporabljenim matematičnim modelom in se nanašajo na tveganja, ki so jim
izpostavljeni ljudje, ki pridejo v stik z onesnaženostjo prisotno na območju zajetem v preiskavo.
•V oceno tveganja niso zajeta živila rastlinskega izvora pridelana na drugih območjih, živila kupljena v trgovini ter živila živalskega izvora.
•V oceno ni zajeta izpostavljenost na delovnem mestu in v drugih okoljih.

Hvala za pozornost!

