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ZIELEÑ WARSZAWY RÓD£EM SUROWCA
DO PRODUKCJI KOMPOSTU
Czêæ II. Sk³ad chemiczny mas rolinnych
z ró¿nych powierzchni zieleni warszawskiej
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badania sk³adu chemicznego rolin trawnikowych oraz
lici i ga³êzi drzew pobranych z 21 powierzchni badawczych zieleni warszawskiej, które pogrupowano w nastêpuj¹cy sposób: 1) zieleñ wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu, 2) zieleñ terenów przemys³owych, 3) zieleñ osiedlowa, 4) zieleñ parkowa i rekreacyjna, 5) zieleñ ogrodów dzia³kowych.
W masie rolinnej oznaczono zawartoci: substancji organicznej, wêgla organicznego, azotu, fosforu
i potasu oraz metali ciê¿kich: kadmu, chromu, miedzi, niklu, o³owiu, cynku i rtêci. Wyliczono te¿
stosunek wêgla organicznego do azotu (C:N).
Wyniki analizy chemicznej mas rolinnych oceniono w aspekcie jej przydatnoci do produkcji kompostu. Stwierdzono stosunkowo ma³e zawartoci metali ciê¿kich, co kwalifikuje odpady rolinne z pielêgnacji zieleni warszawskiej do produkcji dobrej jakoci kompostu.
S³owa kluczowe: zieleñ Warszawy, odpady zielone, kompost, metale ciê¿kie

WPROWADZENIE
Kompostotwórcza wartoæ mas rolinnych usuwanych (pozyskiwanych) w toku
pielêgnacji zieleni miejskiej (zwanych odpadami zielonymi) zale¿y od wielu naturalnych
i antropogenicznych czynników rodowiska zurbanizowanego oraz od pielêgnacji i sposobu u¿ytkowania powierzchni zieleni, a tak¿e od techniki i organizacji pozyskiwania
surowca rolinnego do produkcji kompostu.
Jakoæ rodowiska glebowego, area³ powierzchni biologicznie czynnej (zielonej),
charakter oraz intensywnoæ u¿ytkowania infrastruktury technicznej w otoczeniu, du¿e
ród³a emisji zanieczyszczeñ przemys³owych i komunikacyjnych to najwa¿niejsze czynniki stanowi¹ce o produktywnoci i chemimie rolin. Jakoæ surowca pozyskiwanego
do produkcji kompostu, zale¿y ponadto od: ulepszenia (melioracji) gleb miernej jakoci,
doboru rolin, nawo¿enia i uzupe³niania niedoboru wody, techniki usuwania (pozyskiwania) mas rolinnych, warunków pogodowych, wilgotnoci gleby w czasie koszenia runi trawnikowej. Sucha powierzchnia ziemi podczas koszenia trawnika intensywnie pyli i zanieczyszcza zbieran¹ masê rolinn¹. S³abemu wzrostowi runi trawnikowej
Monika MADEJ, Jan SIUTA, Gra¿yna WASIAK  Wy¿sza Szko³a Ekologii i Zarz¹dzania
w Warszawie.
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i du¿ym odstêpom miêdzy jej koszeniem towarzyszy odpowiedni wzrost zanieczyszczeñ glebowych (pylenie) i atmosferycznych, co wydatnie pogarsza jakoæ surowca
kompostowanego.
Chc¹c przywracaæ zieleni miejskiej nale¿ne jej glebotwórcze i nawozowe zasoby
biomasy trzeba rozpoznaæ istniej¹cy potencja³ oraz techniczno-organizacyjne uwarunkowania pozyskiwania i kompostowania surowca.
Próbki rolin trawnikowych, opadaj¹cych lici drzew i krzewów oraz usuwanych
ga³êzi drzew i krzewów pobierano do analizy laboratoryjnej z powierzchni ró¿nych pod
wzglêdem zanieczyszczenia rodowiska, rozpoznanych wczeniej przez wielu autorów
[Atlas 1991;Chmielewski 1996; Czarnowska, Konecka-Betley 1984; Czarnowska 1978;
Czarnowska, Gworek 1991; Dobrzañski, Czerwiñski, Borek, Kêpka, Majsterkiewicz
1971; Dmuchowski, Bandurek 2001; Maciejowska, Kwiatkowska 2001].

WYBÓR POWIERZCHNI I METODYKA BADAÑ
Na podstawie dostêpnych wyników badañ zanieczyszczenia rodowiska glebowego oraz róde³ i struktur przestrzennych emitowanych zanieczyszczeñ wyznaczono 21
powierzchni [Madej 2007] do poboru i analizy materia³ów rolinnych (rys. 1 i 2).
1. Zieleñ wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu: 1) ¯wirki i Wigury, 2) Sobieskiego,
3) Wolska, 4) Wis³ostrada;
2. Zieleñ przemys³owa: 5) Huta (Bielany), 6) Fabryki Samochodów Daewoo-FSO
(¯erañ), Ciep³ownia Wola, 8) Oczyszczalnia cieków Czajka;
3. Zieleñ osiedlowa: 9) Ateñska (Saska Kêpa), 10) Lazurowa (Bemowo), 11) Wy¿yny
(Ursynów), 12) Próchnika (¯oliborz);
4. Zieleñ parkowa i rekreacyjna: 13) Park Skaryszewski, 14) Park £azienki Królewskie, 15) Park Szymanowskiego, 16) Stadion (Osiedle Przyjañ), 17) Stadion Spójnia, 18) Pole Mokotowskie;
5. Ogrody dzia³kowe (POD): 19) przy ul. Waszyngtona, 20) Owoc przy Al. ¯wirki
i Wigury, 21) Wirnik (Bemowo).

POBIERANIE MATERIA£U ROLINNEGO DO ANALIZY
LABORATORYJNEJ
Próbki runi trawnikowej oraz lici i ga³êzi drzew pobierano i przygotowywano do analiz
laboratoryjnych w sposób nastêpuj¹cy:
l Ruñ trawnikow¹ pobierano wiosn¹ i w jesieni roku 2003 oraz w maju roku 2004
w czasie bezdeszczowej pogody.
l Z ka¿dej powierzchni trawnikowej pobierano (ka¿dorazowo) 1015 próbek wyjciowych, które uredniano, a nastêpnie pobierano po oko³o 1 kg próbki do dalszego postêpowania.
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Rys. 1. Rozmieszczenie powierzchni poboru próbek materia³u rolinnego do badañ na tle struktury
przestrzennej zawartoci miedzi, o³owiu i cynku w wierzchniej warstwie gleby
[Czarnowska, Gworek 1991]
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Rys. 2. Rozmieszczenie powierzchni poboru próbek materia³u rolinnego do badañ na tle struktury
przestrzennej zanieczyszczenia miedzi¹, o³owiem i cynkiem powietrza [Dmuchowski 2005]
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Próbki lici opad³ych na ruñ trawnikow¹ pobrano w padzierniku 2003 roku. Postêpowano z nimi w taki sam sposób jak z próbkami runi trawnikowej  pozyskuj¹c po
3 próbki urednione.
Próbki ga³êzi drzew pozyskiwano z opad³ych (przewa¿nie suchych czêci), a je¿eli
nie by³y one dostêpne, to pobierano ga³êzie ³¹cznie z liæmi.

£¹cznie pobrano 261 próbek rolinnych do analizy laboratoryjnej. Próbki masy
rolinnej suszono w temperaturze oko³o 40 °C, a nastêpnie przetrzymywano w temperaturze pokojowej w celu uzyskania powietrznie suchej masy. Z ka¿dej takiej próbki
pobierano 10 próbek elementarnych, które uredniano i rozdrabniano (mielono, pulweryzowano) umieszczaj¹c w zamkniêtych pojemnikach szklanych do czasu analizy
laboratoryjnej.
Analizy mas rolinnych wykona³o Miejskie Laboratorium Chemiczne Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz Laboratorium Monitoringu Instytutu Ochrony rodowiska
w Warszawie, oznaczaj¹c:
l substancjê organiczn¹  metod¹ spalania na sucho w temperaturze 500 °C,
l azot organiczny  metod¹ Kjehdahla,
l wêgiel organiczny  metod¹ Tiurina w mieszaninie dichromianu (VI) potasu i stê¿onego kwasu siarkowego,
l potas  technik¹ emisyjnej spektrometrii (ESA) w roztworze po mineralizacji na
mokro w stê¿onym kwasie azotowym i solnym,
l fosfor  metod¹ kolorymetryczn¹ po hydrolizie w stê¿onym kwasie solnym z dodatkiem stê¿onego kwasu solnego,
l kadm, chrom, mied, nikiel, o³ów i cynk  metod¹ absorpcji spektrometrii atomowej (ASA) w roztworze po mineralizacji na mokro w stê¿onych kwasach azotowym i solnym,
l rtêæ  w automatycznym analizatorze rtêci,
l pH  potencjometrycznie,
l wilgotnoæ  wagowo.
Urednione zawartoci substancji organicznej, wêgla organicznego, azotu, fosforu i potasu przedstawiono na rysunku 3 w g/kg s.m. wed³ug rozprawy doktorskiej
M. Madej [2007], ale w tekcie niniejszego artyku³u opisano je w procentach s.m.
Uczyniono to w celu ujednolicenia wyników z innymi cytowanymi danymi.

ZAWARTOCI SK£ADNIKÓW W ROLINACH ZIELENI
WARSZAWSKIEJ
Zawartoci wêgla organicznego (substancji organicznej), azotu, fosforu, potasu,
wapnia, magnezu i siarki stanowi¹ o jakoci surowca rolinnego do produkcji kompo-
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stu. W analizie materia³u rolinnego uwzglêdniono zawartoci: substancji organicznej,
wêgla organicznego, azotu, fosforu i potasu oraz metali ciê¿kich ze wzglêdu na mo¿liwoci wystêpowania ich w nadmiernych (szkodliwych) ilociach, co dotyczy g³ównie
kadmu, chromu, niklu, o³owiu i rtêci.
Ze wzglêdu na obfitoci danych liczbowych rednie zawartoci substancji organicznej, wêgla organicznego, azotu, fosforu i potasu (rys. 3) oraz kadmu, chromu,
miedzi, niklu, o³owiu, cynku i rtêci (rys. 4) przedstawiono graficznie.
Substancja organiczna w trawach i liciach drzew stanowi³a ponad 87,1% s.m.,
a w ga³êziach ponad 92,7% (rys. 3). W zrêbkach ga³êzi stwierdzono do 97,4% substancji organicznej [Siuta, Wasiak 2000].
rednie zawartoci wêgla organicznego wynios³y 38,543,4% s.m. analizowanych
próbek ze wszystkich rodzajów zieleni miejskiej.
rednie zawartoci azotu w trawach z poszczególnych powierzchni waha³y siê od
1,93 do 3,28% s.m. Najmniej azotu (1,93  2,36%) zawiera³y roliny terenów przemys³owych, a najwiêcej z trawników osiedlowych (3.03  3,28%) i ogrodów dzia³kowych (2,80  2,88%).
Licie drzew zawiera³y rednio 1,17  1,57% N, a ga³êzie drzew 0,42  0,88% N.
rednie zawartoci azotu w analizowanych trawach by³y wiêksze od tych, które
stwierdzono w odpadach z pielêgnacji trawników dostarczonych do kompostowania
w latach 19942000 [Wasiak, Mame³ka, Jaroszyñska 2003].
Stwierdzone ró¿nice w zawartoci azotu w trawach dostarczanych do kompostowania, a pobieranych bezporednio z trawników (powierzchni badawczych) wynikaj¹
zapewne ze sposobu mechanicznego usuwania (koszenia) trawy jak te¿ z lepszej pielêgnacji (nawo¿enia, deszczowania) trawników w okresie prowadzonych badañ.
Stosunek wêgla do azotu (C:N) w trawach wyniós³ rednio 15,8 (ze wszystkich
powierzchni) przy wahaniach 26,0  38,1 z poszczególnych powierzchni. Ga³êzie drzew
wykaza³y najwiêksze wahania C:N (35  154), rednia z wszystkich powierzchni wynios³a 64,4. Tak du¿e rozpiêtoci C:N wynikaj¹ miêdzy innymi st¹d, ¿e niektóre ga³êzie
analizowano razem z zielonymi liæmi. Wed³ug Wróblewskiej i Urbaniak [1999] w trocinach drzewnych przewaga C nad N by³a nawet 308 krotna.
rednie zawartoci fosforu w trawach z poszczególnych rodzajów zieleni miejskiej
waha³y siê od 0,19 do 0,38% s.m., licie drzew zawiera³y rednio od 0,11 do 0,20%
s.m., a ga³êzie drzew 0,11  0,33% s.m. Najwiêcej fosforu (do 0,61% s.m.) zawiera³y
ga³êzie drzew z terenów przemys³owych.
rednie zawartoci potasu w trawie z poszczególnych rodzajów zieleni miejskiej
wynios³y od 1,92 do 2,98% s.m. licie drzew zawiera³y 0,62  1,53 % s.m., ga³êzie
drzew 0,30  0,69% s.m.
Trawniki zieleni osiedlowej wykaza³y najlepsze (stabilne) zaopatrzenie rolin w potas, podobnie jak w azot. Niskie wskaniki zawartoci potasu i azotu stwierdzono
w trawach na terenach przemys³owych.
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Rys. 3. Urednione zawartoci (g/kg s.m.) substancji organicznej, wêgla organicznego, azotu, fosforu
i potasu w rolinach zieleni warszawskiej
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Rys. 4. Urednione zawartoci: kadmu, chromu, miedzi, niklu, o³owiu, cynku i rtêci (mg/kg s.m.)
w rolinach trawnikowych
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ZAWARTOCI METALI CIÊ¯KICH (rys. 4, 5, 6)
Kadm (Cd). Trawa zawiera³a rednio 0,12  0,28 mg Cd/kg s.m., przy wahaniach od 0,04 do 0,53 mg/kg s.m. Licie drzew zawiera³y rednio 0,21  0,62 mg/kg,
a ga³êzie drzew 0,79  0,71 mg Cd/kg s.m. Wielkoci maksymalne waha³y siê odpowiednio 0,291,80 mg Cd/kg s.m. i 0,26  0,98 mg/kg s.m.
Chrom (Cr). rednie zawartoci Cr w trawie wynosi³y 1,16  3,91 mg/kg s.m.,
a maksymalne 2,10  20,0 mg/kg s.m. Najwiêksze zanieczyszczenie trawy stwierdzono na terenach komunikacyjnych. Licie drzew wykaza³y du¿o mniejsze zanieczyszczenie chromem ni¿ trawy, a ga³êzie jeszcze mniejsze.
Mied (Cu). Trawa zawiera³a rednio 9,9  21,1 mg Cu/kg s.m., maksymalnie
12,1  37,0 mg/kg s.m. W liciach drzew stwierdzono rednio od 7,6 do 18,5 mg
Cu/kg s.m. maksymalnie 10,0  25,6 mg/kg s.m. Ga³êzie drzew zawiera³y rednio
6,2  15,8 mg Cu/kg s.m. maksymalnie 8,1  23,1 mg/kg s.m. Najwiêcej miedzi stwierdzono w rolinach z terenów komunikacyjnych i przemys³owych, a najmniej na terenach zieleni osiedlowej.
Cynk (Zn). Trawa zbioru wiosennego zawiera³a (rednio) 55,0  64,8 mg Zn/kg
s.m., a zbioru jesiennego 63,4 i 96,2 mg/kg s.m. Najmniejsze iloci cynku stwierdzono
w rolinach trawników osiedlowych (63,4  68,4 mg/kg s.m.) i parkowych (55,0 i
88,9 mg/kg s.m.), a najwiêksze na terenach komunikacyjnych (81,4 i 96,2 mg/kg s.m.)
i w ogrodach dzia³kowych (84,8 i 93,2 mg/kg s.m.). Licie drzew zawiera³y 67,8  126,7
mg Zn/kg s.m. Najwiêcej Zn zawiera³y licie drzew zieleni przemys³owej (126,7 mg/kg
s.m.) i parkowej (108,5). Ga³êzie drzew zawiera³y 50,4  159,4 mg Zn/kg s.m. Du¿¹
kulminacjê Zn (159,4 mg) wykazywa³y ga³êzie z terenów przemys³owych.
Maksymalne zawartoci cynku w badanych próbkach trawy wynosi³y: 74,0  131,0
mg/kg s.m. zbioru wiosennego i 97,0  420 mg/kg s.m. w zbiorze jesiennym. Licie
drzew zawiera³y 86,0  256,0 mg/kg s.m. tego pierwiastka, a ga³êzie do 74,0  212 mg/kg
s.m. Najwiêksze zawartoci Zn (123,0  420 mg) w zbadanych próbkach rolin stwierdzono na terenach przemys³owych (rys.5).
Nikiel (Ni). rednie zawartoci Ni w trawach zbioru wiosennego wynios³y
1,07  1,31 mg/kg s.m., a zbioru jesiennego 1,50  2,78 mg/kg s.m. Na uwagê zas³uguje
najwiêksza rednia zawartoæ niklu (2,78 mg) w trawie ogrodów dzia³kowych. Maksymalne zawartoci Ni w analizowanych próbkach trawy wynios³y 1,90  3,10 mg/kg s.m.
w zbiorze wiosennym oraz 3,20  6,80 mg/kg s.m. w zbiorze jesiennym.
Licie drzew zawiera³y (rednio) 1,48  3,01 mg Ni/kg s.m. (maksymalnie 2,20 
5,90), a ga³êzie drzew 0,73  3,41 mg Ni/kg s.m. (maksymalnie 1,80  8,2). Najwiêksze zawartoci Ni stwierdzono w rolinach terenów przemys³owych i ogrodach dzia³kowych (rys.5).
O³ów (Pb). rednie zawartoci Pb w trawach zbioru wiosennego waha³y siê od
1,21 do 6,72 mg/kg s.m., a zbioru jesiennego 3,48  7,59 mg/kg s.m. (rys.4). Maksymalne stwierdzone zawartoci Pb w próbkach traw zbioru wiosennego mieci³y siê w
przedziale 2,3  14,1 mg/kg s,m, a zbioru jesiennego 5,5  10,6 mg/kg s.m.
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Trawy zieleni komunikacyjnej zawiera³y du¿o wiêcej o³owiu ni¿ pozosta³e tereny
zieleni warszawskiej (rys.4).
Rtêæ (Hg). Urednione zawartoci Hg w trawie zbioru wiosennego wynios³y
0,010,04 mg/kg s.m., a zbioru jesiennego 0,02  0,08 mg/kg s.m. Maksymalne zawartoci w badanych próbkach wynios³y 0,02  0,07 mg/kg s.m., a w zbiorze jesiennym 0,03  0,19 mg Hg/kg s.m. Na uwagê zas³uguj¹ jednakowe zawartoci Hg w obu
zbiorach rolin z trawników komunikacyjnych oraz wyj¹tkowo du¿o tego sk³adnika
w jesiennym zbiorze trawy zieleni parkowej i rekreacyjnej (rys.4). Licie drzew zawiera³y 0,05  0,08 mg Hg/kg s.m., maksymalnie 0,08  0,17 mg/kg s.m., a ga³êzie tylko
0,02  0,03 (maksymalnie 0,03  0,07)mg/kg s.m. (rys.5).
Urednione zawartoci metali ciê¿kich z wszystkich analizowanych próbek:
1) traw, 2) lici drzew, 3) ga³êzi drzew przedstawia rysunek 6.
Zawartoci kadmu by³y ponad dwukrotnie wiêksze w liciach i ga³êziach ni¿ w
trawie. Zawartoci miedzi by³y najwiêksze w runi trawnikowej, a najmniejsze w ga³êziach drzew. Zawartoci o³owiu by³y wiêksze w liciach i ga³êziach drzew ni¿ w runi
trawnikowej. Najwiêksze zawartoci rtêci wykaza³y licie drzew, a najmniejsze ga³êzie.
Zawartoci chromu by³y nieco wiêksze ni¿ w rolinach trawnikowych oraz du¿o mniejsze w ga³êziach drzew. Zawartoci cynku by³y trochê wiêksze w liciach i ga³êziach
ni¿ w rolinach trawnikowych.

DYSKUSJA
Zawartoci substancji organicznej (wêgla organicznego), azotu, potasu, fosforu,
wapnia, magnezu i siarki w masach rolinnych stanowi¹ o ich nawozowej wartoci,
jako surowca do produkcji kompostu. Najwa¿niejsze s¹ jednak zawartoci substancji
organicznej i azotu, o korzystnym stosunku wêgla do azotu (C:N). Wtedy pozosta³e
makrosk³adniki wystêpuj¹ proporcjonalnie do zawartoci wêgla organicznego i azotu
[Siuta, Wasiak 2000].
W korzystnych warunkach rodowiska równie¿ mikrosk³adniki pokarmowe i pozosta³e metale ciê¿kie wystêpuj¹ w ilociach optymalnych dla wzrostu oraz jakoci
rolin [Ostrowska, Porêbska 2002]. Nadmierne zawartoci metali ciê¿kich, zw³aszcza
kadmu, o³owiu, niklu i rtêci pogarszaj¹ kompostotwórcz¹ jakoæ surowca.
Roliny uprawy polowej i zieleni miejskiej niebêd¹ce pod du¿¹ presj¹ zanieczyszczeñ przemys³owych i komunikacyjnych oraz nie uprawiane na sk³adowiskach odpadów i poprzemys³owych gruntach nie wykazuj¹ zwykle ponadnormatywnych zawartoci metali ciê¿kich. Nadaj¹ siê, wiêc do produkcji kompostu i mulczozrêbków na
potrzeby urz¹dzania i pielêgnowania terenów zieleni komunalnej.
Stwierdzone zawartoci azotu 1,93  3,28% s.m. w rolinach trawnikowych s¹
analogiczne jak w runi ³¹k i pastwisk rolniczych. wiadczy to o poprawnej agrotechnice trawników warszawskich [Andruszczak 1975; Czuba, Siuta 1976].

31

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

Rys. 5. Urednione zawartoci: kadmu, chromu, miedzi, niklu, o³owiu, cynku i rtêci (mg/kg s.m.)
w liciach i ga³êziach drzew
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Rys. 6. Urednione zawartoci: kadmu, chromu, miedzi, niklu, o³owiu, cynku i rtêci (mg/kg s.m.)
w trawach oraz liciach i ga³êziach drzew

33

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

Licie drzew zawiera³y 1,17  1,57% N, podczas gdy s³omy zbó¿ i rzepaku zawiera³y przewa¿nie 0,53  0,78% N [Czuba, Andruszczak 1983]. Zawartoci fosforu
i potasu w rolinach zieleni warszawskiej nie odbiegaj¹ od ich zawartoci na terenach
niezurbanizowanych. Odpady z pielêgnacji zieleni warszawskiej dostarczane w latach
1994  1999 do kompostowni by³y czêsto mniej zasobne w substancjê organiczn¹
i azot [Siuta, Wasiak 2000] od prezentowanych w tej pracy, ale masy zbierano, gromadzono i transportowano w sposób niesystemowy, a ponadto pielêgnacja trawników
by³a wówczas gorsza ni¿ w ostatnich latach.
Zawartoci metali ciê¿kich stanowi¹cych niezbêdne sk³adniki pokarmowe (Cu, Zn)
nie odbiega³y istotnie od ich zawartoci w rolinach uprawy polowej, w tym na glebach
o podwy¿szonej zawartoci tych sk³adników.
Czuba i Andruszczak [1983] stwierdzili nastêpuj¹ce zawartoci miedzi: 1) 1,09 
10,0 mg/kg s.m. w s³omie zbó¿, 2) 5,46  28,3 mg/kg s.m. w liciach buraków. Zawartoci Zn waha³y siê w przedziale: 1) 4,39  96,3 mg/kg s.m. s³omy zbó¿. Roliny ³¹kowe
zawiera³y 5,1  13,2 mg Cu/kg s.m. oraz 20,3  76,0 mg Zn/kg s.m. [Andruszczak 1975].
Zawartoci kadmu, chromu, niklu, o³owiu i rtêci (rys. 6) w trawach oraz w liciach i ga³êziach drzew warszawskich s¹ niewielkie [Madej, Mame³ka 2004]. Uredniaj¹c masy rolinne z pielêgnacji zieleni miejskiej uzyska siê dobrej jakoci surowce do
produkcji kompostu o wszechstronnej u¿ytecznoci. Niezbêdne bêdzie jednak stworzenie odpowiedniego systemu zbierania, transportowania i technologii kompostowania.

WNIOSKI
1. Aglomeracja warszawska ma rozleg³e tereny zieleni o bardzo du¿ym potencjale
wytwarzania biomasy odpadowej, która powinna byæ traktowana jako zasób ekologicznej u¿ytecznoci.
2. W miarê up³ywu czasu powinien byæ czyniony postêp w sposobach urz¹dzania
i u¿ytkowania (pielêgnowania) terenów zielni. Wymagaæ to bêdzie stosowania coraz wiêkszych iloci próchnicotwórczych i nawozowych materia³ów, które powinny byæ pozyskiwane z pielêgnacji miejscowej zieleni.
3. Agrotechniczny postêp, intensyfikuj¹cy wegetacjê rolin oraz pielêgnacyjne pozyskiwanie ubocznych produktów (bêd¹cych obecnie odpadami) biomasy, bêdzie wymusza³ ekologiczn¹ i ekonomiczn¹ racjonalizacjê gospodarowania ubocznymi produktami zieleni zurbanizowanej.
4. Niezbêdne jest stworzenie zintegrowanego systemu pozyskiwania i przetwarzania
mas rolinnych oraz u¿ytkowania ich produktów w obrêbie aglomeracji (dzielnicy)
miasta. W tym celu nale¿y d¹¿yæ do systemowego zintegrowanego gospodarowania terenami zieleni wraz z ich ubocznymi produktami.
5. Wyniki badañ jakoci mas rolinnych zieleni warszawskiej dowodz¹ du¿ej ekologicznej u¿ytecznoci kompostu oraz zrêbów drzewnych w urz¹dzaniu i pielêgnowaniu szaty rolinnej.
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WARSAWS URBAN GREEN AREAS AS SOURCE OF RAW MATERIAL FOR COMPOST
PRODUCTION
Part II. Chemical compostion of the plant matter collected from different urban
green areas
Summary
The paper presents agrochemical analysis of green clippings, leaves and branch cuttings which were
collected from 21 selected places of Warsaw greenery. They were divided into five categories of
greenery: 1) near busy streets, 2) industrial areas, 3) housing estates, 4) parks and recreation areas,
5) gardens. In the plant matter the content of organic matter, TOC, total N P K and heavy metals (Cd,
Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) were determined. The C:N ratio was calculated.
The obtained results were estimated according to the usability of green waste for compost production.
A relatively low heavy metals content was found in green wastes, which qualifies them for good quality
compost production.
Key words: areas green Warszaws, green waste, compost, heavy metals.
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