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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.
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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.

Monika MADEJ, Jan SIUTA, Gra¿yna WASIAK  Wy¿sza Szko³a Ekologii i Zarz¹dzania
w Warszawie.

