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CZĘŚĆ XIII.
ZINTEGROWANY MONITORING 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski, 
Hubert Wróblewski

Występujące na terenie Gór Świętokrzyskich 
imisje i wywołane przez nie zmiany w środowi-
sku przyrodniczym są charakterystyczne i rozpo-
wszechnione na rozległych przestrzeniach Europy 
Środkowej. Stwierdzone i określone fakty, dotyczące 
reakcji składników ekosystemów leśnych na skażone 
powietrze, można uważać za reprezentatywne dla 
rozległych wyżynnych obszarów centralnej Polski.

Obszarem badań Stacji Monitoringu Aka-
demii Świętokrzyskiej jest centralna część Gór 
Świętokrzyskich. Dzięki tej lokalizacji uzyski-
wane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego SO2, NO2, O3, CO 
i pyłu zawieszonego całkowitego stanowią bazę tła 
regionalnego. Ponadto zakres prowadzonych ba-
dań na stałych powierzchniach doświadczalnych 
pozwala na dokonywanie ocen środowiska przy-
rodniczego jako funkcjonującego systemu z jego 
geo- i bioróżnorodnością. Założenia metodyczne 
i zakres pomiarowy Stacji są zgodne z wymogami 
Państwowego Monitoringu Środowiska i nawiązują 
do standardów europejskich (Manual 1999). Aktu-
alnie prowadzone są pomiary 120 parametrów 
w 11 programach pomiarowych. 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
na tle warunków meteorologicznych

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia notowano w Polsce stopniowy spadek 
stężenia zanieczyszczeń atmosfery. Wieloletnie 

obserwacje pozwoliły powiązać dynamikę zanie-
czyszczeń powietrza z przemianami gospodarczymi 
zachodzącymi w Polsce.

Na zmiany stężenia zanieczyszczeń powietrza 
na obszarze badań decydujący wpływ wywierają 
warunki meteorologiczne. W przypadku SO2 i NO2 
najważniejszymi parametrami meteorologicznymi 
są kierunek i prędkość wiatru oraz temperatura 
powietrza. Podstawowe parametry meteorologiczne 
w centralnej części Gór Świętokrzyskich przedsta-
wiają rys. 56-58. 

Spadek stężenia podstawowych zanieczyszczeń 
(SO2, NO2), opisywany w literaturze (Degórska, 
Prządka 2004; Hildebrandt 2004), w centralnej 
części Gór Świętokrzyskich notowano do 2001 roku. 
W kolejnych latach, obserwowano stopniowy wzrost 
tych zanieczyszczeń (rys. 59). 

Stężenia SO2 i NO2 charakteryzowały się sezo-
nową dynamiką w ciągu roku. Największe stężenia 
tych gazów notowano w miesiącach zimowych, 

Zespół klasztorny na Świętym Krzyżu

Rys. 56. Klasyfikacja termiczno-opadowa w centralnej części Gór Świętokrzyskich za lata 1994–2005



166 167

z maksimum dla wielolecia przypadającym na sty-
czeń. Najwyższym stężeniem NO2 charakteryzował 
się rok 2005 z wartością średnią 12,7 µg·m-3, przy naj-
wyższej średniej miesięcznej w marcu – 16,0 µg·m-3. 

Dwutlenek siarki największą wartość stęże-
nia rocznego osiągnął w 1994 roku (32,3 µg·m-3), 
z maksimum średniomiesięcznym w październiku 
(45,3 µg·m-3).

Największe wartości stężeń omawianych gazów 
notowano podczas występowania wiatru z kierun-
ku zachodniego (W), zachodniego południowo-
zachodniego (WSW), a w przypadku SO2 także 
południowo-wschodniego (SE) – rys. 60 i 61. Na 
tych kierunkach, w odległości 100 km i powyżej 100 
km, są zlokalizowane duże ośrodki przemysłowe: 
GOP, ośrodek miejski Kraków z Hutą Sendzimira, 
Ostrawsko-Karwiński OP w Czechach.

Na podstawie analizy danych stwierdzono, że 
zwiększone stężenia omawianych gazów w sezonie 
jesienno-zimowym wiążą się z aktywnością byto-
wą człowieka (ciepłownictwo i paleniska domowe), 
natomiast w miesiącach ciepłych o wielkości zanie-
czyszczenia powietrza decyduje aktywność przemy-
słu i transportu (Jóźwiak, Wróblewski 2005).

Średnie roczne stężenia ozonu wahały się od 54,5 
µg·m-3 w roku 1999 do 82,1 µg·m-3 w roku 2002 
(rys. 59). Rok 2005 charakteryzował się wartością 
stężenia równą 74,2 µg·m-3, z maksimum w maju 

– 103,1 µg·m-3 i minimum w grudniu – 37,6 µg·m-3, 
co odpowiada trendowi z wielolecia 1994-2005.

W okresie badań nie zaobserwowano istotnego 
trendu w zmianach rocznego stężenia ozonu w 
przyziemnej warstwie troposfery. Obliczony współ-
czynnik AOT 40 wahał się od 16 296 - µg·m-3·h 

Rys. 58. Częstotliwość kierunków wiatru w centralnej części Gór Świętokrzyskich w 2005 r. na tle wie-
lolecia 1994-2005

Rys. 57. Średnie miesięczne temperatury powietrza w centralnej części Gór Świętokrzyskich w 2005 r. 
na tle wielolecia 1994-2005
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Rys. 59. Średnie roczne stężenia SO2, NO2, O3 w centralnej części Gór Świętokrzyskich  
w latach 1994-2005

Rys. 60. Zmienność stężenia SO2 na tle kierunków wiatru w 2005 r.

Rys. 61. Zmienność stężenia NO2 na tle kierunków wiatru w 2005 r.
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w roku 1999 do 23 628 µg·m-3·h w roku 2005, przy 
dopuszczalnej wartości 24 000 µg·m-3·h (Rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 6.06.2002 r.). 

Dynamika pyłu zawieszonego w powietrzu i CO 
jest uzależniona od wielu czynników naturalnych 
i antropogenicznych. W roku 2005 średnie roczne 
stężenie CO wynosiło 472,6 µg·m-3, z maksimum 
871,4 µg·m-3 (rys. 62). W ciągu roku najwyższe 
wartości stężeń notowano w lipcu (592,9 µg·m-3) 
i sierpniu (548,5 µg·m-3). Pył zawieszony na tle 

wielolecia wykazuje tendencję spadkową. W roku 
2005 średnie miesięczne stężenia wahały się od 
18,6 µg·m-3 do30,8 µg·m-3, przy średniej rocznej 
24,9 µg·m-3 (rys. 62).

Na podstawie dynamiki miesięcznej stężenia 
zarówno pyłu zawieszonego jak i CO można 
identyfikować źródło ich pochodzenia. W półro-
czu zimnym jest nim głównie aktywność bytowa 
człowieka (ogrzewanie), w półroczu ciepłym, szcze-
gólnie wczesną wiosną i jesienią na wielkość stężeń 
pyłu wpływają uwalniane przez człowieka procesy 
erozji wietrznej.

Transformacja opadów atmosferycznych
Imisja jest końcową fazą funkcjonowania wy-

emitowanych do atmosfery i transmitowanych kon-
tynentalnych, regionalnych i lokalnych związków 
gazowych i cząstek stałych, podczas której prze-
chodzą one z powietrza atmosferycznego do roślin 
i gleb, gdzie ulegają biogeniczno-pedogenicznym 
przemianom.

Badania wielkości i jakości opadu atmosferycz-
nego w centralnej części Gór Świętokrzyskich obej-

mowały: wody opadowe w przekroju pionowym 
– opad atmosferyczny (suchy + mokry) – opad 
podkoronowy – spływ po pniach – roztwory gle-
bowe w drzewostanie jodłowo-bukowym.

Badania właściwości fizyko-chemicznych obej-
mujących pH i przewodnictwo elektryczne (SEC) 
wykazały, że średnie wartości pH dla wód opadu 
bezpośredniego w okresie przyjętym do analizy 
wahały się w granicach od pH 3,78 do 6,46, przy 
średniej ważonej pH 5,16, co jest wartością tylko 

nieznacznie wyższą od średniej dla lat 2000-2005, 
z pH 5,09 (rys. 63). Analiza częstotliwości wystę-
powania opadów o określonym pH wykazała, że 
w roku sprawozdawczym ponad 40% przypadków 
mieściła się w przedziale pH od 5,1 do 6,1.

Dotychczasowe badania wykazały, że w wyniku 
kontaktu z powierzchnią roślin pH wód opadowych 
obniża się, w drzewostanie bukowym do wartości 
pH 4,85, a w drzewostanie jodłowo-bukowym do 
pH 4,53 (rys. 64). Uzyskane w roku 2005 wyniki 
są analogicznie, jak w przypadku opadu bezpo-
średniego, nieznacznie wyższe od średnich dla lat 
2000–2005. Najniższe pH zanotowano w miesiącach 
zimowo-wiosennych. Uzyskane wartości mini-
malne związane są ze zmywaniem kwasogennych 
składników NO3

- i SO4
2- oraz towarzyszącym im 

jonom H+ zaadsorbowanych na powierzchni roślin 
w wyniku depozycji suchej. Zmienność ta wynika 
ze zmian w wielkości imisji SO2 oraz NO2. Dodatko-
wo proces intensyfikowany jest zwłaszcza przez ga-
tunki iglaste, co wiąże się z procesem wyczesywania 
zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego przez 
korony drzew. W odniesieniu do danych z lat po-

Rys. 62. Średnie roczne stężenia CO i pyłu zawieszonego w centralnej części Gór Świętokrzyskich 
w latach 1994-2005
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przednich nie odnotowano istotnie statystycznego 
trendu zmian kwasowości opadów przenikających 
przez badane drzewostany.

Znacznie bardziej zakwaszone były wody 
spływające po pniach drzew. Proces ten dotyczy 
szczególnie wód, które spływają po pniach jodeł. 
Średnio roczna ważona wartość pH wyniosła 3,26 
z wahaniami od pH 2,58 do 5,80. Wody spływające 
po pniu buka odznaczały się mniejszą kwasowością, 
ze średnim pH wynoszącym 4,21. 

Wskaźnikiem zawartości rozpuszczonych 
substancji jest przewodnictwo elektryczne (SEC). 
W okresie przyjętym do badań wartości przewod-
ności w opadzie bezpośrednim kształtowały się 
w zakresie od 1,4 do 19,9 mS*m-1 ze średnią ważoną 
3,64 mS*m-1. Znacznie bardziej zmineralizowany 
był opad przenikający przez korony drzewosta-
nu jodłowo-bukowego. Notowane wartości SEC 
były ponad 2-krotnie wyższe. Nieznacznie niższe 
wartości zanotowano w opadzie przenikającym 
przez korony drzewostanu bukowego, ze średnią 
3,52 mS*m-1. Specyficzny charakter miały wody 
spływające po pniach drzew, gdzie zanotowane 
wartości SEC były wielokrotnie wyższe od wód 
opadu atmosferycznego.

Badania składu chemicznego opadów w cen-
tralnej części Gór Świętokrzyskich wykazały, że 
spośród anionów największą depozycją charakte-
ryzowały się jony siarczanowe (34,1 kg SO4*ha-1), 
azotanowe (25,3 kg NO3*ha-1), i chlorkowe (13,5 kg 
Cl*ha-1). Spośród kationów dominowały natomiast 
jony wapnia (26,0 kg Ca*ha-1), sodu (4,6 kg Na*ha-1) 
i potasu (3,6 kg K*ha-1).

Rys. 63. pH i przewodność elektrolityczna w wodach opadowych w latach hydrologicznych 
2000-2005

Porównanie składu chemicznego wód opadu 
bezpośredniego oraz przenikającego przez korony 
drzew i spływającego po pniach wskazuje na istot-
ne różnice w depozycji poszczególnych jonów do 
gleb w lesie. Najwyższy wzrost ładunku składników 
(suma opadu podkoronowego i spływającego po 
pniach drzew) w odniesieniu do opadu bezpo-
średniego (wartość = 1), stwierdzono dla większo-
ści badanych jonów. Najwyższym wzbogaceniem 
charakteryzuje się ładunek manganu, którego 
wielkość dostarczona do gleb była w przypadku 
drzewostanu jodłowo-bukowego ponad 26,4 krot-
nie, a w przypadku drzewostanu bukowego, ponad 
21,1 krotnie wyższa od ładunku dostarczonego 
z opadem bezpośrednim. Znaczący wzrost ładunku 
dotyczy również jonów potasu, odpowiednio 10,7 
krotnie i 8,6 krotnie oraz fosforanów (2,9 krotnie 
i 5,1 krotnie). Jest to grupa jonów określana mia-
nem biogenów, których wielkość zależy przede 
wszystkim od tempa ich ługowania z organów 
asymilacyjnych drzew.

Łączna depozycja azotu (N–NO3+N–NH4) do 
gleby przekroczyła najwyższe wartości podawane 
przez Nilssona i Grennfelta (1988), jako krytycz-
ny ładunek azotu. Dla lasów iglastych wynosi on 
3-15 kg ha-1 rok-1, a dla lasów liściastych 3-20 kg 
ha-1 rok-1. W Świętokrzyskim Parku Narodowym 
łączny ładunek azotu wniesiony do gleb (wraz 
z wodami spływającymi po pniach drzew) w drzewo-
stanie jodłowo-bukowym wynosił 23,7 kg ha-1 rok-1 
i 21,6 kg ha-1 rok-1 w drzewostanie bukowym, co 
w porównaniu do roku 2004 wskazuje na znaczny 
spadek. Tak znacząca depozycja azotu, głównie 
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w postaci NO3
-, powoduje wymywanie z roślin 

znacznych ilości omawianych wcześniej jonów K+ 
oraz Mn2+.

Kolejnym składnikiem zakwaszającym środowi-
sko jest siarka siarczanowa (S–SO4). Jej depozycja 
z opadem bezpośrednim wyniosła 11,4 kg ha-1 a-1.

Do grupy jonów, których ładunek ulega redukcji 
w strefie koron zaliczono jony wapnia i magnezu. 

W drzewostanie jodłowo-bukowym stwierdzo-
no redukcję ładunku jonów wapnia i magnezu, 
a w bukowym jedynie wapnia, co wskazuje na 
proces pobierania tych składników przez organy 
asymilacyjne drzew.

Na podstawie badań właściwości fizyko-che-
micznych roztworów glebowych w roku hydrolo-
gicznym 2005 stwierdzono, że roztwory glebowe 

Rys. 64. Pionowa zmie nność wód opadowych w ekosystemie leśnym w centralnej części Gór Świę-
tokrzyskich w 2005 r.

Legenda:
OpJd  – opad podkoronowy pod jodłami 
OpBk  – opad podkoronowy pod bukami 
SpJd – spływ wody po pniach jodeł 

SpBk  – spływ wody po pniach buków
L15...120  – głębokość poboru roztworów
  glebowych
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w całym mierzonym profilu są kwaśne. Średnia wa-
żona wartość pH dla wszystkich badanych głęboko-
ści wynosiła 4,00. Najbardziej kwaśne były roztwory 
na głębokości 120 cm (średnia ważona pH 3,79) i 15 
cm z pH 3,98. Najwyższą wartość pH zanotowano 
na głębokości 90 cm – 4,92. O zakwaszeniu roz-
tworów decydują głównie siarczany i chlorki, które 
pochodzą z powietrza atmosferycznego oraz jony 
żelaza i glinu wypłukiwane z gleby. 

Stopień zmineralizowania roztworów glebo-
wych mieścił się w granicach od 7,50 do 18,35 
mS m-1, przy średniej dla wszystkich poziomów 
wynoszącej 9,68 mS m-1. Minimum zanotowano 
na głębokości 30 cm – 6,41 mS m-1, a maksimum 
na 90 cm – 31,2 mS m-1. 

Uzyskane dane wskazują, że pomimo zmniej-
szenia się, w ostatnich latach, depozycji kwaśnej 
i wzroście w roku 2005 depozycji jonów alkalicz-
nych, roztwory glebowe w całym profilu glebowym 
znajdują się w zakresie buforowości od glinowej do 
glinowo-żelazowej. Wiadomo bowiem, że gleba jest 
czynnikiem wolno zmiennym w czasie.

PODSUMOWANIE

Środowisko przyrodnicze Regionu Świętokrzy-
skiego znajduje się w fazie zaawansowanych, róż-
nokierunkowych, przyspieszających się przemian 
pod wpływem imisji suchej, wilgotnej i mokrej. 
Główny nurt tych przemian ukierunkowany jest na 
postępujące zakwaszanie wskutek wzrostu stężenia 
w powietrzu kwasowych składników. Szczególnie 
niebezpieczne są kwaśne imisje dla ekosystemu le-
śnego. Podatność obszarów leśnych na zakwaszanie 
zależy od układu wielu czynników (gatunek drzewa, 
budowa poziomowa gleby, uziarnienie i głębokość 
gleby, miąższość poziomu próchnicznego, obec-
ność litych skał i bagien, dynamika wilgotności). 
Wiadomo, że SO2 w postaci gazowej, a szczególnie 

w kwasowej formie w wodach opadowych działa 
wielokierunkowo na nadziemne organy roślin. 
Ich wrażliwość na działanie SO2 jest uzależniona 
od temperatury i wilgotności powietrza, dostępu 
światła i zdolności gleb do uzupełniania składników 
odżywczych. W centralnej części Gór Świętokrzy-
skich te właśnie czynniki są niekorzystnie stymu-
lowane emisją SO2. Mniej toksyczne tlenki azotu 
natomiast działają długookresowo deformująco na 
środowisko glebowe, zbiorniki wodne i zbiorowi-
ska roślinne (Kowalkowski, Jóźwiak 2000; Jóźwiak, 
Kozłowski 2005; Jóźwiak i in. 2005). Stężenia tego 
składnika są w centralnej części Gór Świętokrzy-
skich na ogół niższe niż w aglomeracji miejskiej 
Kielc i w Regionie Świętokrzyskim (Raport 2003), 
mają jednak istotny wpływ na dalsze kształtowa-
nie właściwości gleb tego masywu. W kwaśnych 
glebach leśnych, wskutek zwolnionej amonifikacji, 
przebiega zredukowana mineralizacja materii or-
ganicznej, połączona ze znaczną nitryfikacją, która 
przebiega nawet przy pH około 3,5. W takich wa-
runkach 50–90% mineralizowanego N występuje 
w formie NO2, zwiększającej zakwaszenie gleb 
i środowisko rozwoju korzeni wraz z migracją tego 
składnika z wodami śródglebowymi i gruntowymi 
w dół stoku.

Emisja różnych gazów związana z aktywno-
ścią gospodarczą i bytową człowieka powoduje 
powstawanie mieszanin gazów, a pyły zawieszone 
w powietrzu atmosferycznym przekształcają się 
w aerozole przeważnie o silnie kwasowym charak-
terze. Efekty działania tych mieszanin na roślin-
ność, gleby i wody mogą być: addytywne w czasie, 
synergistyczne lub antagonistyczne, co prowadzi do 
selektywnego obumierania starych drzewostanów, 
zagęszczenia pokrywy roślinnej dna lasu, zmian 
kwasowości gleb, zmian w przebiegu wzrostu 
i statusu żywieniowego roślin, zmian obiegu wody 
i substancji.
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