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Zarys treści: W artykule przedstawiono rolę osadów mgielnych w depozycji zanieczyszczeń. Rola tego źródła jest 
niezwykle istotna na terenach górskich, które odznaczają się wyższą częstotliwością występowania mgieł i chmur 
niskiego pułapu, w odniesieniu do obszarów niżej położonych. W artykule omówiono również urządzenia i metody 
służące do pomiaru wielkości depozycji pochodzącej z osadów mgielnych, dokonano przeglądu międzynarodowych 
projektów realizujących badania w tym zakresie. 
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1. Wprowadzenie

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery w wyniku 
działalności człowieka oraz procesów naturalnych mogą 
być transportowane na odległości dochodzące nawet do 
2000 km (Overrein (1976). Podlegają one różnym pro-
cesom chemicznym, ale ostatecznie powracają do zie-
mi na drodze depozycji suchej oraz mokrej, do której 
zaliczyć można depozycję mgielną, zwaną w literaturze 
anglojęzycznej: moist deposition (Kroll, Winkler 1989), 
fog deposition (Klemm, Wrzesinsky 2007), occult depo-
sition (Beiderwieden i in. 2007) lub cloud water depo-
sition (Murray i in. 2013). Osady mgielne efektywnie 
oczyszczają atmosferę z zanieczyszczeń, deponując 
je do geoekosystemów. Skuteczne przechwytywanie 
kropelek pary wodnej z chmur/mgieł przez roślinność, 

zwłaszcza drzewa iglaste, stwarza niebezpieczeństwo 
dla ich stanu zdrowotnego, szczególnie w geoekosyste-
mach górskich (Kroll, Winkler 1989). 

Pierwsze badania naukowe dotyczące wielkości de-
pozycji wody z mgły prowadzono pod koniec XIX w.  
w lasach USA położonych na wybrzeżu i w górach (Car-
penter 1899) oraz na początku XX w. w Europie (Niem-
cy) (Marloth 1906, Linke 1916). W Europie badania 
składu chemicznego wód z osadów mgielnych prowa-
dzono w Niemczech na przełomie lat 50. i 60. (Mrose 
1966). Badania naukowe wykazały, że średnica krope-
lek pary wodnej zawartej w chmurach waha się zazwy-
czaj od 1 do 100 µm (Acker i in. 2003), z największym 
udziałem od 1 do 20 µm (Wieprecht i in. 2005). W za-
leżności od kierunku napływu mas powietrza zawierać 
mogą wysokie stężenia m.in. substancji zakwaszają-
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cych (Mohnen, Vong 1993) i są zazwyczaj od 5 do 20 
razy bardziej kwaśne niż woda opadowa (Anderson i in. 
1999). Zwrócono również uwagę, że szczególnie w geo-
ekosystemach górskich depozycja mgielna może prze-
wyższać wielkość depozycji z opadem atmosferycznym 
(Mohnen, Vong 1993).

Jednym z czynników prowadzących do wymierania 
lasów w Europie Środkowej i USA w latach 70. ubiegłe-
go stulecia (Blank 1985), była kwaśna depozycja mgielna 
(Lovett 1984). Również w rejonach uprzemysłowionych 
zachodzi potrzeba ciągłego monitorowania poziomu za-
nieczyszczeń występujących w powietrzu, ponieważ ich 
stężenia są dużo większe niż na innych obszarach. 

Zamieranie lasów w górach Europy Środkowej oraz 
w Ameryce Północnej doprowadziło do zwrócenia 
większej uwagi na ich stan zdrowotny m.in w USA, Ka-
nadzie oraz w Europie (np. w Niemczech). W związku  
z powyższym realizowano projekty dotyczące monitorin-
gu chemizmu osadów mgielnych na obszarach górskich.  
W latach 80. XX w. w USA realizowano Cloud Water 
Project (CWP) (Wheaters i in. 1988; Weathers i in. 1995).  
W latach 1985–1991 w południowo-wschodniej części 
prowincji Quebec (Kanada) w lasach na obszarach gór-
skich realizowano projekt Chemistry of High Elevation 
Fog (CHEF) (Schemenauer 1986). Z kolei w okresie od 
1986 do 1989 roku na terenie wschodniej części USA (ob-
szary górskie) realizowano Mountain Cloud Chemistry 
Program (MCCP), (Mohnen, Kadlecek 1989, Anderson  
i in. 1999).W ramach Integrated Forest Study (IFS) od 
1986 roku w Europie (Niemcy) oraz w USA prowadzo-
no badania osadów mgielnych obejmujących obszary 
leśne (Lovett 1988). Od 1993 roku w USA (U.S. EPA) 
funkcjonuje program MADPro (Mountain Acid Deposi-
tion Program), obejmujący poza badaniami składu che-
micznego osadów mgielnych, projektowanie oraz wdra-
żanie systemów automatycznego zbierania depozycji 
mgielnej (Anderson i in. 1999). Z kolei w latach 1994–
1996 w Górach Harz (Niemcy) prowadzono badania  
w ramach projektu Cloud Chemistry Measurements 
Programme (Möller i in. 1996). Uzyskane wyniki  
w ramach realizacji ww. projektów, wykazały, że osadu 
mgielne stanowią istotne źródło dostawy substancji do 
ekosystemów leśnych.

2. Metody poboru i obliczania wysokości wody 
pochodzącej z osadów mgielnych

2.1. Kolektory pasywne

Jednym z pierwszych urządzeń wykorzystywa-
nych do pomiaru osadów mgielnych był deszczomierz 

Hellmana z nasadką Grunowa. Nasadka Grunowa ma 
kształt walca, o wysokości 20 cm, średnicy 10 cm, 
zbudowanego z siatki drucianej, przytwierdzonej do 
trzech sprężystych, stalowych drutów, które zacze-
pione są na deszczomierzu Hellmanna. Grubość drutu 
wynosi 0,25 mm, wymiary oczek siatki 1,5x1,5 mm 
(Ermich i in. 1967, 1972; Ermich, Orlicz 1975; Felik-
sik, Smoła 1999). Innym typem urządzenia pasywnego 
są osadmomierze, w których rolę receptora pełni sieć 
żyłek (Falconer, Falconer 1980; Schemeneuer 1986; 
Zier 1992) lub siatka nylonowa lub polipropylenowa 
(Schemenauer, Cereceda 1994). Takie kolektory pa-
sywne wykorzystywano m.in. w Austrii (Kalin i in. 
2002), Chile (Beiderwieden i in. 2005), Japonii (Wa-
tanabe i in. 2006), Niemczech (Munzert 1988; Zier 
1992; Zimmermann, Zimmermann 2002; Lange i in. 
2003), Polsce (Ermich i in. 1967; Błaś i in. 2010) oraz 
w Wielkiej Brytanii (Dore i in. 2001). Błaś i in. (2008) 
do pobierania próbek na szczycie górskim (Szrenica, 
Karkonosze) wykorzystali np. pasywny kolektor osadu 
ciekłego zbudowany z 130 żyłek o długości 16,5 cm, 
średnicy 0,45 mm i całkowitej powierzchni recepcyj-
nej 90 cm2. Próbnik umieszczony został na wysokości 
180 cm. W celu rozgraniczenia osadu ciekłego od opa-
du atmosferycznego zastosowano zadaszenie i wąską 
rynienkę zbierającą ściekający opad. Woda mgielna 
została przelana z próbnika do pojemników wykona-
nych z polipropylenu lub polietylenu o pojemności  
120 cm3. Istotnym problemem przy zastosowaniu tego 
typu urządzeń są m.in. niewielkie objętości zbieranych 
próbek, co wymaga zastosowania odpowiednich tech-
nik analitycznych. Poza obszarami górskimi kolektory 
do poboru prób osadów mgielnych stosowany jest na 
terenach nadmiorskich. W Polsce takie badania prowa-
dzone są np. na terenie wyspy Wolin w Stacji Geoeko-
logicznej „Biała Góra” należącej do Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (fot. 1).

Innym przykładem kolektorów pasywnych są siatki 
wykonane z propylenu. Tego typu kolektory wykorzy-
stywano m.in. w Ameryce Południowej, Afryce oraz 
w Azji (Schemenauer 1994). Do poboru prób stosuje 
się kolektory, których powierzchnia przechwytująca 
wynosi nawet 40–48 m2 zlokalizowana 2 m nad po-
wierzchnią gruntu. Badania wykazały, że z każdego  
1 m2 pozyskać można nawet do 10 litrów wody  
na dzień, a w sprzyjających warunkach wartość ta wy-
nosi nawet od 30 do 40 litrów z m2 na dzień (Scheme-
nauer 1994). W latach 1987–2002 w Chile (El Tofo) 
zainstalowano system 100 kolektorów mgielnych na 
obszarze, na którym roczna suma opadów wynosi po-
niżej 60 mm. Średnio każdego dnia w roku kolektory 
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dostarczały do 15000 litrów wody pitnej, z maksimum 
powyżej 100 000 litrów na dzień (fot. 2).

Omawiając tego typu kolektory, należy rów-
nież podkreślić rolę i znaczenie organizacji o nazwie  
FogQuest (www.fogquest.org). Jest ona organizacją 
charytatywną non-profit, założoną w 2000 roku, zare-

Fot. 1. Kolektor pasywny do pobory prób osadów mgielnych 
(fot. J. Tylkowski)
Photo 1. Passive collector to collecting cloud/fog water 
(photo J. Tylkowski)

Fot. 2. Kolektor pasywny do poboru prób osadów mgielnych 
(Chile) (www.fogquest.org)
Photo 2. Passive collector to collecting cloud/fog water 
(Chile) (www.fogquest.org)

Ryc. 3. Schemat kolektora automatycznego do poboru prób osadów mgielnych (Man-Goo i in. 2006)
Fig. 3. Active collector to collecting cloud/fog water (Man-Goo et al. 2006)

jestrowaną w Kanadzie do planowania i realizacji pro-
jektów wodnych z wykorzystaniem siatek na obszarach 
wiejskich w krajach rozwijających się.

2.2. Kolektory aktywne

Inna grupą urządzeń służących do poboru prób osa-
dów mgielnych są kolektory aktywne (ryc. 3). 

Do tej grupy zaliczyć można m.in. Caltech Active 
Strand Cloudwater Collector (CASCC), jego kom-
paktową wersję CASCC2 oraz Caltech Heated Rod 
Cloudwater Collector (CHRCC) (Demoz i in. 1996)  
(fot. 3). Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość poboru 
próbek w różnych frakcjach wielkości kropli.
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W analizatorze CASCC2 powietrze zawierające 
krople wody jest zasysane przez wentylator do wnętrza 
urządzenia. Kropelki wody zbierane są na sześciu rzę-
dach teflonowych nici o średnicy 508 µm. Urządzenie 
posiada 50% wydajność dla kropli o średnicy powyżej 
3,5 µm i 80% dla kropli o średnicy powyżej 10 µm.  
W analizatorze CASCC pobór próby odbywa się  
w dwóch etapach. Pierwszy, tzw. wlot, składa się  
z czterech grup po osiem teflonowych prętów o śred-
nicy 12,7 mm. Należy podkreślić, że są one przesunię-
te względem siebie, tak aby żaden nie znajdował się  
w cieniu poprzedniego. Na tym etapie urządzenie po-
siada 50% teoretyczną skuteczność w poborze kropli  
o średnicy do 23 µm. Drugi etap polega na poborze prób 
przez sześć rzędów zawierających po 102 teflonowe 
nici o średnicy 508 µm. Poprzez usunięcie z powietrza  
w pierwszym etapie kropli wody w drugim etapie istnie-
je możliwość gromadzenia próbek wody pochodzącej  
z mgły/chmury o średnicy kropli do 4 µm. Teoretyczna 
wydajność wynosi 50%. Należy podkreślić, że zarów-
no w kolektorze CASCC2, jak i CASCC teflonowe nici 
nachylone sa pod kątem 35o od pionu w celu zwięk-
szenia skuteczności przechwytywania kropel. Zebrane  
w ten sposób krople pod wpływem sił grawitacji spływają  
w dół do korytka wykonanego z teflonu, skąd przez rurkę 
trafiają do zbiorczego pojemnika polietylenowego. Cal-
tech Heated Rod Cloudwater Collector (CHRCC) dzię-
ki możliwości ogrzewania prętów (przepływ prądu we 
wnętrzu metalowego pręta otoczonego teflonem) daje 
również możliwość analizy sadzi (Demoz i in. 1996).

2.3. Obliczenie ilości osadów mgielnych na podsta-
wie bilansu wodnego drzewostanu

Metoda polega na obliczeniu różnicy pomiędzy 
opadem podkoronowym i spływającym po pniach 

Fot. 3. Kolektor CHRCC (po lewej) oraz CASCC2 (wersja 2) (po prawej) (Collet i in. 2002).
photo 3. The Caltech Heated Rod Cloudwater Collector (CHRCC) (left) and the Caltech Active Strand Cloudwater Collector 
version 2 (CASCC2) (right) (Collet i in. 2002).

drzew oraz intercepcją a opadem bezpośrednim (Lo-
vett 1988; Shubzda i in. 1995). 

Metoda ta ma kilka ograniczeń związanych z obli-
czaniem wielkości intercepcji, a w przypadku analizy 
składu chemicznego istnieje konieczność uwzględnie-
nia suchej depozycji oraz procesów jonowymiennych 
w układzie woda–roślina. Wielkość depozycji mgielnej 
oblicza się według wzoru:

F = S + T + I – R

gdzie:
F – depozycja mgielna, S – spływ po pniach, T – opad pod-
koronowy, I – intercepcja, R – opad atmosferyczny.

Metoda ta wykorzystywana była w badaniach pro-
wadzonych m.in. na Hawajach (Heath, Huebert 1999), 
w Czechach (Elias i in. 1995), Niemczech (Lange i in. 
2003) oraz w Szwajcarii (Michna i in. 2015).

2.4. Obliczenie ilości osadów mgielnych na podsta-
wie badań modelowych

Do obliczenia stosowano m.in. wzór zapropono-
wany przez Podzimka (1959):

dM = K • A • w • u •  dt

gdzie:
dM – ilość wody, A – powierzchnia ciała, na którym zacho-
dzi osadzanie, K – współczynnik (rodzaj powierzchni, struk-
tura, kształt ciała), w – wodność mgły/chmury, u – prędkość 
wiatru, dt – czas pomiaru.

2.5. Model depozycji mgielnej Lovett (1984) 

W obliczeniach uwzględnia się prędkość wiatru 
nad koronami drzew, pojemność wodną chmury, roz-
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kład wielkości kropel oraz parametry roślinności (np. 
wskaźnik LAI). Model ten jest szeroko stosowany  
i modyfikowany dla różnych drzewostanów iglastych 
(Lovett, Reiners 1986; Pahl, Winkler 1995; Elias i in. 
1995; Pahl 1996).

3. Znaczenie osadów mgielnych w przychodzie 
wody w geoekosystemach górskich

Dotychczasowe badania dowodzą, że w geoekosys-
temach górskich w bilansie wodnym poza opadem at-
mosferycznym istotne znaczenie mają osady mgielne. 

W Polsce badania prowadzono, m.in. w:
– Tatrach (Ermich i in. 1967, Ermich, Orlicz 1975), 
– Beskidzie Sądeckim (Feliksik, Smoła 1999), 
– Beskidzie Małym i Gorcach (Ermich i in. 1972), 
– Sudetach (Woźniak 1991, Sobik i in. 1998, Błaś, 

Sobik 2002, Błaś i in. 2008) oraz 
– Górach Świętokrzyskich (Kozłowski 2003, 2009, 

2013). 
Potwierdziły one wyniki badań prowadzonych w in-

nych częściach świata o znaczącym udziale tego źródła 
w przychodzie wody na obszarach górskich (m.in. Sche-
menauer i in. 1995; Dore i in. 2001; Lange i in. 2003; 
Aikawa i in. 2007). Prowadzone badania wykazały, że 
ilość wody pochodzącej z osadów mgielnych zależy 
m.in. od częstości występowania mgieł/chmur, rzeźby 
i topografii terenu (Feliksik, Smoła 1999), ekspozycji 
(Ermich, Orlicz 1975), wysokości nad poziomem morza 
(Lindberg, Owens 1993, Kozłowski 2003), zawartości 
wody w chmurze (Ermich, Orlicz 1975), wielkości kro-
pli (Herckes i in. 2002), prędkości wiatru (Ermich i in. 
1972, Błaś, Sobik 2002), pokrycia terenu (Ermich i in. 
1972, Błaś, Sobik 2002) oraz tzw. „efektu brzegowe-
go” lasu (Błaś, Sobik 2002, Kozłowski 2013). W Polsce 
roczny przychód wody z osadów mgielnych w Sudetach 
wynosić może 2250 mm, a w Tatrach 2496 mm, co sta-
nowi ok. 150% rocznej sumy opadów atmosferycznych 
(Błaś, Sobik 2002, Ermich, Orlicz 1975). Z kolei w Be-
skidzie Małym, Sądeckim oraz w Gorcach ilość wody 
z osadów mgielnych waha się od 473 mm do 495 mm, 
co stanowi odpowiednio 43 i 54% opadów atmosferycz-
nych (Ermich i in. 1972). Badania Grunowa (1955), 
Baumgartnera (1958) oraz Lovetta i Kinsmana (1990) 
wykazały, że osady mgielne stanowią istotne źródło  
w bilansie wodnym na obszarach górskich położonych 
na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. Lange i in. (2003) 
podają, że w górach Erzgebirge (Niemcy) wysokość ta 
wynosi 800 m n.p.m., podobnie jak w górach Fichtel-
gebirge (Wrzesinsky, Klemm 2000). Z kolei Elias i in. 
(1995) podają, że w górach Sumava (Czechy) wysokość 

ta wynosi 600 m n.p.m. Zdaniem Ermicha i in. (1972), 
Ermicha i Orlicza (1975), znaczące ilości wody z osa-
dów mgielnych uzyskują obszary położone:
– w Tatrach powyżej 1000 m n.p.m., 
– w Beskidach powyżej 750 m n.p.m.

Według Woźniaka (1991) przychód wody z osadów 
mgielnych w Sudetach rozpoczyna się od wysokości 
700 m n.p.m., ale występuje okresowo nawet od 500 
m n.p.m.

4. Rola osadów mgielnych w depozycji zanie-
czyszczeń

Na początku lat 80. ubiegłego stulecia Waldman  
i in. (1982) prowadząc badania w Południowej Kalifornii 
(780 m n.p.m.) stwierdzili, że woda pochodząca z mgły 
była 100 razy bardziej kwaśna niż opad atmosferycz-
ny. Hileman (1983) podaje, że woda pochodząca z mgły 
miała pH 1,69. Badania Schemenauer i in. (1995) wyka-
zały, że najbardziej zakwaszone osady mgielne wystę-
pują na terenach zurbanizowanych oraz w górach poło-
żonych w znacznej odległości od źródeł emisji. Z kolei 
badania m.in. Lin i Saxena (1991), Millera i in. (1993), 
Driscolla i in. (2001) oraz Andersona i in. (2006) w USA 
wykazały, że osady mgielne na obszarach górskich sta-
nowią istotne źródło depozycji azotu oraz siarki. Udział 
ten waha się od 25 do 50%. Lovett (1984) prowadząc 
badania w USA stwierdził, że osady mgielne zwięk-
szają depozycję zanieczyszczeń na obszarach górskich  
o 60%. Pahl i in. (1994) na górze Kleiner Feldberg (840 
m n.p.m.) wykazali, że ilość zanieczyszczeń deponowa-
nych z osadami mgielnymi w lesie iglastym była nawet 
6 razy wyższa w porównaniu do opadu atmosferyczne-
go. Fowler i in. (1988), prowadząc badania w północnej 
Anglii wykazali, że wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. 
następuje wzrost stężeń badanych jonów. Na wysokości 
847 m n.p.m. notowane wartości były kilkukrotnie wyż-
sze od zanotowanych na powierzchni zlokalizowanej na 
wysokości 250 m n.p.m. Kalina i in. (2002) prowadząc 
badania w Alpach (Austria) stwierdzili wzrost ładunku 
azotu wraz z wysokością. Na powierzchni zlokalizowa-
nej na wysokości 920 m n.p.m. depozycja azotu wy-
nosiła 18 kg•ha-1, w tym depozycja mgielna 1%, a na 
wysokości 1758 m n.p.m. 29 kg•ha-1, z 18% udziałem 
depozycji mgielnej. Znacznie większe różnice w depo-
zycji azotu z osadami mgielnymi zanotowali Miller i in. 
(1993) w Górach Whiteface (USA). Na wysokości 600 
m n.p.m. depozycja wyniosła 7 kg•ha-1, a na wysokości 
1275 m n.p.m. 30 kg•ha-1, z udziałem depozycji mgiel-
nej odpowiednio 5 i 61%.
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5. Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że rola osadów 
mgielnych w depozycji zanieczyszczeń jest szczegól-
nie ważna, zwłaszcza w geoekosystemach górskich. 
Wykazano, że w obszarach górskich woda pochodząca 
z osadów mgielnych jest wielokrotnie bardziej zanie-
czyszczona od opadu atmosferycznego w postaci desz-
czu lub śniegu, co w konsekwencji doprowadzić może 
do pogorszenia stanu zdrowotnego lub zamierania 
ekosystemów leśnych. Prowadzone badania w różnych 
częściach świata wykazały, że osady mgielne mogą 
stanowić mogą ważne źródło wody pitnej, szczególnie  
w obszarach z niskimi sumami opadów atmosferycz-
nych.

Liczne doniesienia naukowe wykazują potrzebę 
prowadzenia badań obejmujących swym zasięgiem nie 
tylko depozycję suchą czy też mokrą, ale również tą 
związaną z osadami mgielnymi. Wyniki badań prowa-
dzonych w Europie Centralnej, w tym i w wybranych 
obszarach w Polsce, wykazały znaczący udział osadów 
w mgielnych w bilansie wodnym. Prowadzone badania 
na obszarze Gór Świętokrzyskich wykazały, ze rów-
nież tu osady mgielne stanowią istotne źródło zarów-
no w depozycji zanieczyszczeń, jak i dostawie wody 
do geoekosystemów. Badania prowadzone w drze-
wostanie jodłowo-bukowym wykazały, że zwłaszcza  
w miesiącach jesienno-zimowo-wczesnowiosennych 
notuje się opadu podkoronowe, których wysokość 
przewyższa opad atmosferyczny (Kozłowski 2008). 
Wyniki te wskazują zatem na obecność dodatkowe-
go źródło wody, jakim są osady mgielne (Kozłowski 
2013). Niemniej jednak aby szczegółowo zanalizować 
to zjawisko, należy podjąć badania z wykorzystaniem 
nie tylko kolektora pasywnego, ale również przy za-
stosowaniu kolektorów aktywnych. Jedyną przeszkodą 
mogą być koszty zakupu tego typu urządzeń, których 
cena wynosi ok. 80 000 zł. 
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THE IMPORTANCE OF FOG DEPOSITS  
IN POLLUTANTS DEPOSITION  

IN MOUNTAINS GEOECOSYSTEMS

Summary
The article presents the role of the fog deposits 

in pollutants deposition. The role of this source is 
extremely important in mountainous regions which 
are characterized by higher frequency of fogs and low 
ceiling clouds in comparison to lower located areas. 
The equipment and methods used in measurement 
of the size of the depositions from fog deposits were 
discussed and the review of international projects with 
research on this scope was made. 


