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Zarys treści: W niniejszej pracy określono zawartość wybranych metali ciężkich w próbkach wody pochodzącej 
ze stopionego śniegu zalegającego w Górach Świętokrzyskich w styczniu 2016 roku. Analizie poddano próbki z 
trzech stanowisk pomiarowych. Obejmowały one obszar strefy miejskiej Kielc, ekosystem leśny Świętokrzyskie-
go Parku Narodowego oraz obszar tzw. Białego Zagłębia. Oznaczenia składu chemicznego na zawartość metali 
ciężkich dokonano w Laboratorium Badań Środowiska Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK w 
Kielcach przy użyciu spektrometru mas ICP-MS-TOF. Najwyższe stężenia w analizowanych próbkach stwierdzo-
no dla Fe 88,5 µg.dm-3, Zn 54,0 µg.dm-3, Al 15,5 µg.dm-3 oraz Mn 14,9 µg.dm-3.
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1. Wprowadzenie

Pokrywa śnieżna stanowi cenne źródło informacji o 
stanie jakości powietrza atmosferycznego. Określenie 
składu chemicznego śniegu, służącego ocenie wpływu 
zanieczyszczeń na środowisko, przeprowadzono do-
tychczas w wielu miejscach północnej Europy (Wright 
et. 1978, Viklander 1998) oraz w Polsce, m.in. na tere-
nie aglomeracji krakowskiej (Zając in. 1982; Stachnik 
i in. 2010), wokół cementowni w Opolu (Sporek 2008), 
jak również w Górach Świętokrzyskich na terenie tzw. 
Białego Zagłębia (Kozłowski 2012). Szczególnego 
znaczenia w tym zakresie nabiera analiza składu che-
micznego pod kątem obecności metali ciężkich, mogą-
cych wpływać negatywnie na środowisko przyrodnicze 
i ludzi (Kabata-Pendias, Pendias 1999). Dotychczaso-

we badania wykazały, że na terenie wytypowanym do 
badań występują liczne źródła emisji metali ciężkich 
do atmosfery. Za najważniejsze należy uznać funkcjo-
nujące zakłady przemysłu cementowo-wapienniczego 
(emisja Pb, Zn, Sr), transport drogowy (Pb, Cu, Cr) 
oraz spalanie paliw (Fe, Mn, Co, Cd) (Świercz 2007; 
Kozłowski 2013).

2. Obszar i metody badań

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań za-
wartości metali ciężkich w próbkach śniegu pobranych 
w styczniu 2016 roku na terenie Gór Świętokrzyskich 
w obrębie trzech stanowisk (ryc. 1). Pierwsze zloka-
lizowano na terenie Kielc (osiedle Pod Telegrafem), 
z zabudową domków jednorodzinnych z rozwiniętą 



62

siecią dróg dojazdowych, stokiem użytkowanym nar-
ciarsko i konwencjonalną ciepłownią miejską. Łącznie 
z tej powierzchni pozyskano 14 próbek śniegu. Naj-
wyższy punkt pomiarowy zlokalizowano na szczycie 
Góry Telegraf 408 m n.p.m. Kolejne punkty pomiaro-
we zlokalizowano: na stoku, poza strefą sztucznego na-
śnieżania, u podnóża stoku, koło parkingu, w wolnych 
przestrzeniach wśród zabudowy domków jednorodzin-
nych i okolicach ciepłowni miejskiej (267 m n.p.m.). 
Drugie stanowisko obejmowało ekosystem leśny na te-
renie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w paśmie 
Łysogór, oddalonego około 30 km na wschód od Kielc. 
Próbki w ilości 14 sztuk pobrano wzdłuż transektu zlo-
kalizowanego na północnym stoku Łyśca od szczytu 
(595 m n.p.m.) do jego podnóża na wysokości 325 m 
n.p.m. Trzecie stanowisko zlokalizowano w obrębie 
Góry Malik, pozostającym w bezpośrednim sąsiedz-
twie oddziaływania zakładów cementowo-wapienni-
czych skupionych w obrębie tzw. Białego Zagłębia. 
Obszar ten znajduje się około 10 km na południowy-
-zachód od Kielc. Poboru próbek w liczbie 12 sztuk 
dokonano wzdłuż stoku od szczytu  (267 m n.p.m.) do 
podnóża na wysokości 226 m n.p.m.

Badania przeprowadzono 23 stycznia 2016 roku, 
w dniu kończącym najdłuższy okres zalegania pokry-
wy śnieżnej w tym miesiącu. Pobrany w terenie ma-
teriał przewieziono w pojemnikach polietylenowych 
do Laboratorium Badań Środowiska Katedry Ochrony  
i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. W próbkach wody uzyskanych 
ze stopionego śniegu, po 24-godzinnym okresie ogrze-
wania w szafie termostatycznej o zadanej temperaturze 
+4oC, analizowano właściwości fizykochemiczne (pH, 

przewodność elektrolityczną właściwą – SEC i skład 
chemiczny). Do pomiarów pH i konduktywności wyko-
rzystano wieloparametrowy miernik jakości wody El-
metron CX-701, kalibrowany przed każdą serią pomia-
rową wzorcami Hamilton. Przed wykonaniem oznaczeń 
składu chemicznego próbki filtrowano, wykorzystując 
sączki szklane Whatman GF/D. Do analizy składu che-
micznego na zawartość metali ciężkich wykorzystano 
spektrometr mas ICP-MS-TOF. W celu weryfikacji po-
prawności wykonania oznaczeń wykorzystywano certy-
fikowany materiał referencyjny ERM CA713 Institute 
of Reference Materials and Measurements, Belgia.

W ocenie warunków meteorologicznych rozwoju  
i zaniku pokrywy śnieżnej w rejonie Kielc wykorzysta-
no dane dobowe temperatury powietrza, grubości pokry-
wy śnieżnej i występowania zjawisk atmosferycznych 
w Kielcach prezentowanych przez hiszpański serwis 
OGIMET. Badanie kierunku napływu mas powietrza 
wykonano za pomocą modelu NOAA Hysplit, który zo-
stał zaprojektowany do symulacji zjawisk związanych  
z transportem oraz dyspersją zanieczyszczeń.

3. Metoda badań

Rozbieżności między analizowanymi obszarami (wy-
sokość względna, ekspozycja, zagospodarowanie terenu) 
były spowodowane przez lokalne różnice w miąższości po-
krywy śnieżnej. W trakcie poboru prób miąższość wahała 
się od 3 do 12 cm. W okresie od 17 do 23 stycznia tempera-
tura powietrza w ciągu doby utrzymywała się poniżej 0oC  
z minimalną temperaturą -19,7oC (24.01.2016 r.). Przewa-
żały wiatry z kierunku północnego i północno-zachodnie-
go, z wysokim ciśnieniem powyżej 1030 hPa (ryc. 2).

Ryc. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych (Kozłowski 2013, zmienione)
Fig. 1. Map of the sampling site in Kielce (Kozłowski 2013, changed)
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te wahały się od 15,1 µS.m-1 do 48,0 µS.m-1. Najniższą 
średnią wartość zanotowano na Świętym Krzyżu z 26,1 
µS.m-1 (lekko podwyższona), następnie w Kielcach 29,3 
µS.m-1 (lekko podwyższona). Najsilniej zmineralizowane 
były próbki na terenie Białego Zagłębia ze średnią 32,8 
µS.m-1 (znacznie podwyższona).

Analiza składu chemicznego próbek wody z roz-
topionego śniegu wykazała, że wśród metali ciężkich 
dominowały Fe, Al, Zn i Mn (tab. 1). W obrębie anali-
zowanych stanowisk pomiarowych stężenia układa-
ły się w następujących ciągach (od najwyższego): dla 
Świętego Krzyża Zn˃Fe˃Zn˃Al˃Cu>Ni>Cr>Pb, dla 
Malika Fe˃Zn˃Al˃M>Cu>Cr>Ni>Pb oraz dla Kielc 
Fe˃Zn˃Al˃Mn˃Cu>Pb>Cr>Ni.

Uzyskane wyniki zawartości wybranych metali cięż-
kich w próbkach wody ze stopionego śniegu, wskazują na 
wpływ antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń. Przy 
czym ich obecność w pokrywie śnieżnej ma związek z 
funkcjonującym na terenie Białego Zagłębia przemysłem 
cementowo-wapienniczym, spalaniem paliw w ciepłow-
niach i elektrociepłowniach oraz transportem drogowym. 
Ponadto na zawartość metali ciężkich w próbkach śnie-
gu wpływ ma imisja zdalna, na co wskazują wykreślone 
trajektorie wsteczne. Badania prowadzone przez Kozłow-
skiego (2013) potwierdzają obecność Al, Fe, Zn, Mn, 
Pb, Cu, Ni oraz Cr w pyłach emitowanych przez zakłady 
przemysłu cementowego, zlokalizowane na terenie Bia-
łego Zagłębia. Poza węglem, pyłem węglowym i kok-
sem w procesie produkcji klinkieru wykorzystywane są 
także opony samochodowe. W strukturze emisji pyłów, 
obejmującej lata 2002–2015, największy udział miały 
Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica zloka-

Ryc. 2. Warunki termiczno-opadowe i śniegowe dla stacji Kielce 
Fig. 2. Meteorological conditions for Kielce station 
Źródło/Source: OGIMET

Analiza wykresu trajektorii wstecznych dla poszcze-
gólnych stanowisk pomiarowych wykazała, że 23 stycz-
nia masy powietrza napłynęły z południowego-zachodu 
(ryc. 3).

Analiza właściwości fizykochemicznych próbek sto-
pionego śniegu wykazała, że w przypadku pH wartości 
wahały się od pH 4,43 do pH 7,55 przy średniej arytme-
tycznej dla wszystkich stanowisk wynoszącej pH 5,70 
(tab. 1). Najniższą średnią arytmetyczną zanotowano na 
stanowisku zlokalizowanym na  Świętym Krzyżu z pH 
5,23. Nieznacznie wyższą wartość odnotowano w Kiel-
cach z pH 5,59 oraz znacząco wyższą z pH 6,39 na Ma-
liku. Odnosząc uzyskane wyniki do klasyfikacji opadów 
wg Jansen i in. (1988) wartości te należy zakwalifikować 
jako normalne (Święty Krzyż i Kielce) oraz lekko pod-
wyższone (Malik).  Analizując zmienność przewodno-
ści elektrolitycznej właściwej stwierdzono, że wartości 

Ryc. 3. Wykres trajektorii wstecznych dla Malika, Kielc i Świętego Krzyża, wyznaczonych za pomocą modelu Hysplit
Fig. 3. Backward air mass trajectories calculated with HYSPLIT model for snow measurements in Malik, Kielce and Święty Krzyż
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N pH
SEC Fe Zn Al Mn Cu Ni Pb Cr

µS . cm-1 µg.dm-3

Kielce

Śr. 
Mean

12

5,59 27,8 89,7 49,1 23,6 23,3 1,5 0,2 0,5 0,3

Min 4,50 22,0 35,1 27,4 2,5 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0
Max 6,65 48,0 169,5 135,4 116,0 220,6 5,3 1,6 4,1 0,6
SD 0,72 6,8 40,2 27,1 31,4 57,0 1,3 0,4 1,1 0,2
CV 12,83 24,6 44,8 55,3 132,7 245,3 88,8 209,8 240,2 69,1

Święty 
Krzyż

Śr. 
Mean 5,23 26,1 59,1 66,0 15,3 16,5 1,8 0,5 0,05 0,12

Min 4,45 15,1 15,7 23,6 1,5 1,4 1,2 0,0 0,00 0,00
Max 7,18 61,3 242,6 176,9 71,1 100,9 2,9 3,2 0,29 0,47
SD 0,83 13,5 63,2 40,6 21,3 28,7 0,5 0,9 0,10 0,20
CV 15,83 51,7 93,5 162,7 71,8 57,4 368,2 55,8 54,17 78,70

Malik

Śr. 
Mean 6,39 32,8 113,9 48,8 6,3 3,7 1,6 0,4 0,0 0,7

Min 4,43 23,7 19,1 21,5 3,6 2,6 0,2 0,0 0,0 0,0
Max 7,55 43,5 113,9 48,8 6,3 3,7 1,6 0,4 0,0 0,7
SD 1,18 6,5 67,3 23,7 2,3 0,8 1,2 0,5 0,0 0,5
CV 18,42 19,9 59,1 48,5 36,5 21,3 76,9 115,8 0,0 74,8

Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne i chemiczne analizowanych próbek
Table 1. Physico-chemical and chemical properties of analyzed samples

SD – odchylenie standardowe, standard deviation
CV – współczynnik zmienności, coefficient of variation

Ryc. 4. Średnie wartości stężeń analizowanych prób wraz z błędem standardowym (Święty Krzyż, Malik, Kielce)
Fig. 4. Average concentrations of the analyzed samples with standard error (Święty Krzyż, Malik, Kielce)
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lizowane w centralnej części Białego Zagłębia, które w 
roku 2015 wyemitowały 151,6 Mg pyłów, oraz Cemento-
wania Lafarge w Małogoszczy z emisją równą 75,9 Mg. 
Pozostałe zakłady wyemitowały łącznie 423,7 Mg pyłów 
(dane WIOŚ w Kielcach) (ryc. 5).

Badania Siudek i in. (2015) dowodzą, że na obecność 
cynku w pokrywie śnieżnej na terenie Poznania wpływały 
wszelkie procesy spalania oraz produkcja metali na tere-
nie miasta, co ma miejsce także w środowisku miejskim 
Kielc. Decydująca o obecności żelaza, we wszystkich 
badanych obszarach, może być depozycja pyłu, zawiera-
jącego cząstki minerałów ferromagnetycznych z lotnych 
pyłów elektrociepłowniczych opalanych węglem ka-
miennym i brunatnym, co potwierdzają badania Magiery 
i Strzyszcza (1998). Zawartość glinu w analizowanych 
próbkach spowodowana jest z jednej strony naturalnym 
procesem wietrzenia glinokrzemianów występujących 
w skałach i glebach, ale dodatkowo może być podwyż-
szona w skutek emisji ciepłowniczych i przemysłowych 
(Widłak 2011). Ich źródłem poza emisją lokalną są zdalne 
źródła zlokalizowane m.in. na terenie GOP.

4. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone badania właściwości fizykochemic-
znych oraz składu chemicznego wody uzyskanej po 
stopieniu próbek śniegu potwierdzają, że pokrywa 
śnieżna jest skutecznym akumulatorem zanieczyszczeń 
powietrza deponowanych z atmosfery. Podwyższone 
wartości pH oraz mineralizacji wskazują na presję 
antropogeniczną związaną z dominującą w regionie 
gałęzią przemysłu cementowo-wapienniczego oraz 

Ryc. 5. Wielkość emisji pyłów z funkcjonujących na tere-
nie Białego Zagłębia zakładów cementowo-wapienniczych 
(dane WIOŚ)
Fig. 5.                       oooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zdalne źródła emisji. Stężenia metali ciężkich, zwłaszcza 
żelaza, glinu, manganu i cynku występujących we 
wszystkich badanych stanowiskach pomiarowych 
wskazują na dyspersję zanieczyszczeń w atmosferze i 
ich dalszą depozycję. Najwyższe stężenia metali ciężkich 
zaobserwowano na terenie Świętokrzyskiego Parku Nar-
odowego, co potwierdza teorię wytracania energii kine-
tycznej przemieszczających się mas powietrza wraz za-
nieczyszczeniami z dominujących kierunków z sektora 
południowo-zachodniego i ich depozycję na północnym 
stoku Świętego Krzyża (Kowalkowski, Piskorz 1993). 
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HEAVY METALS CONTENT IN THE SNOW 
COVER IN THE HOLY CROSS MOUNTAINS

Summary

This paper presents the results of research on snow 
collected in January  2016 in the Swietokrzyskie Moun-
tains. A total of 12 samples were taken from 3 different 
places: Kielce city, Swietokrzyski National Park and 
regional industry of active cement-lime sites around 
Kielce region. The analyses were conducted with the 
use of ICP-MS-TOF. Among the trace elements the 
dominating were Fe 88.5 µg.dm-3, Zn 54.0 µg.dm-3, Al 
15.5 µg.dm-3 and Mn 14.9 µg.dm-3.


