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Zarys treści. Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery w procesach antropogenicznych są następnie transpor-
towane i docierają do ekosystemów, często w miejscach odległych od źródeł. Są one jedną z przyczyn, które po-
wodują zmiany, w tym często degradację środowiska naturalnego. Badania tego zjawiska są jednym ze sposobów 
na znalezienie środków poprawy sytuacji w jakiej znajduje się środowisko, w którym żyjemy. Badaniami stężeń  
i ładunków zanieczyszczeń docierających do podłoża zajmują się m.in. Stacje Bazowe Zintegrowanego Moni-
toringu Środowiska Przyrodniczego, pracujące w ramach podsystemu Ochrony Przyrody Państwowego Moni-
toringu Środowiska. W pracy przeprowadzono analizę i podsumowanie wyników depozycji całkowitej i mokrej 
wybranych zanieczyszczeń opadów atmosferycznych, uzyskanych w latach 2011–2012 na Stacji Bazowej ZMŚP 
Kampinos. Opady w tym okresie zbierane były równolegle w kolektorze opadu całkowitego oraz w kolektorze 
opadu mokrego. Wysokość opadu mierzona była dwojako: standardowym deszczomierzem Hellmanna oraz obli-
czana na podstawie wielkości próby zbieranej w kolektorze mokrego opadu. 
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1. Wprowadzenie

Opad atmosferyczny jest zjawiskiem fizycznym, 
dzięki któremu obecne w atmosferze substancje za-
nieczyszczające są dostarczane do powierzchni ziemi. 
Badaniami opadu zajmowało i zajmuje się wielu na-
ukowców i nie jest to zasadniczy temat niniejszej pra-
cy. Przywołano jedynie te wyniki, które można przyjąć 
jako tło badań prowadzonych w Stacji Kampinos (Kir-
schenstein, Baranowski 2005, Czarnecka, Nidzgorska-
-Lencewicz 2012). Zanieczyszczenia atmosferyczne 

gazowe, aerozolowe i pyłowe powstają w procesach 
emisji naturalnej i antropogenicznej. Niektórych z tych 
procesów, szczególnie naturalnych, nie da się kontrolo-
wać. Innymi zaś, szczególnie mającymi związek z dzia-
łalnością człowieka, można sterować. 

Rzeczywiste ładunki zanieczyszczeń docierających 
do powierzchni ziemi są ważnym elementem bilanso-
wania obiegu zanieczyszczeń w przyrodzie. W pracy 
podjęto wysiłek oceny zanieczyszczeń deponowanych 
w opadzie całkowitym i porównanie tej depozycji  
z depozycją w opadzie mokrym. Ze względu na zmia-
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nę metodyki pobierania próbek opadu na stacjach 
monitoringowych w różnym czasie problematyka po-
równań tych dwóch metodyk dotyczy wielu miejsc 
na świecie. W Polsce badano współzależności mię-
dzy opadem całkowitym a mokrym na Stacji KMŚ 
Puszcza Borecka (Degórska 2003, Degórska, Śnieżek 
2006) oraz na Stacji Bazowej Święty Krzyż (Kozłow-
ski 2011). Poza Polską zajmowano się tym problemem 
m.in. w stacji Mae Hia w Tajlandii (Chantara, Chun-
suk 2008), w Turcji (Oruc i in. 2011) czy w Belgii 
(Staelens i in. 2005). Wyniki tych badań potwierdza-
ją, że w opadzie mokrym stężenia zanieczyszczeń są  
z reguły niższe niż w całkowitym i że mokry niesie 
mniejszy ładunek zanieczyszczeń niż całkowity. U po-
szczególnych badaczy występują różnice spowodowa-
ne zapewne odmiennością obszarów, na których prowa-
dzono badania bądź odmiennością metod prowadzenia 
badań. 

2. Obszar badań i stosowane metody

Zlewnia doświadczalna ZMŚP Kampinos znajduje 
się w Kampinoskim Parku Narodowym, na północny 
zachód od Warszawy (rys. 1). Pod względem fizyczno-
geograficznym położona jest na Nizinie Środkowo-Ma-
zowieckiej, w pradolinie Wisły. Wchodzi w skład mezo-
regionu Kotlina Warszawska, a jedynie jej południowy 
skraj sięga na Równinę Łowicko-Błońską. Obszar 
ten reprezentuje staroglacjalną strefę Niżu Polskiego,  
w południowej części Puszczy Kampinoskiej (Kondrac-
ki 2001), w której dominuje geoekosystem bagienno-łą-
kowy w różnych fazach naturalnej sukcesji. Teren szcze-

gółowych badań monitoringowych stanowi zlewnia IV 
rzędu Kanału Olszowieckiego o powierzchni 20,2 km2.

Proces dostarczania zanieczyszczeń atmosferycz-
nych do powierzchni ziemi, czyli ich depozycję, można 
podzielić na trzy grupy:
– depozycja całkowita,
– depozycja mokra,
– depozycja sucha.

Stacje monitorujące opady atmosferyczne zajmują się 
wysokością tych opadów, a także ich składem chemicz-
nym. Jednym z najprostszych sposobów takiego monito-
rowania jest pobieranie próbek opadu do odpowiednich 
kolektorów i późniejsza ich analiza chemiczna. Kolek-
tor opadu całkowitego należy do najprostszych – zbior-
nik o odpowiedniej pojemności z poziomą powierzch-
nią odbiorczą, na ogół w kształcie koła, eksponowany 
jest na odpowiedniej wysokości przez całą dobę. Po do-
bach, kiedy nie wystąpił opad, zbiornik jest wymieniany 
na identyczny, bez prowadzenia jakichkolwiek analiz.  
W okresach dobowych, w których wystąpił opad, ze-
brana próbka jest ważona lub mierzona jej objętość,  
i oddawana do analizy. Jest to próbka zawierająca cał-
kowitą depozycję zanieczyszczeń. Znajdują się w niej 
substancje rozpuszczone w wodzie opadowej oraz te, 
które osiadły w kolektorze w procesie suchego osia-
dania (aerozol, pył). Taka metoda pobierania próbek 
zanieczyszczeń mogłaby dawać informację o całkowi-
tym ładunku docierającym do podłożą, gdyby nie dwa 
zastrzeżenia: w dobach bezopadowych nie pobiera się 
próbek suchej depozycji oraz w próbkach depozycji 
całkowitej nie wszystkie substancje docierające do po-
wierzchni ziemi są zbierane przez kolektor. 

Rys. 1. Położenie Stacji Bazowej Kampinos
Fig. 1. Base Station Kampinos location
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Aby rozdzielić te dwa rodzaje substancji, rozpusz-
czone w opadzie oraz zawarte w suchej depozycji  
i zająć się jedynie rozpuszczonymi, stosuje się kolekto-
ry mokrego opadu. Kolektor jest zbiornikiem o odpo-
wiednich parametrach geometrycznych, którego cechą 
charakterystyczną jest klapa zamykająca szczelnie wlot 
w okresach bezopadowych. Zamontowany czujnik po-
woduje otwarcie klapy w chwili rozpoczęcia opadu i jej 
zamknięcie po jego zakończeniu. W ten sposób zebrana 
próbka zawiera zdeponowane przez opad, rozpuszczo-
ne w nim zanieczyszczenia, eliminując jednocześnie za-
nieczyszczenia pochodzące z suchej depozycji. 

Badania chemizmu opadu wykonywane są w ra-
mach Państwowego Monitoringu Środowiska m.in. 
przez Stacje Bazowe Zintegrowanego Monitoringu 
Środowiska Przyrodniczego. Jedną z nich jest Stacja 
Bazowa Kampinos, na której do końca roku hydrolo-
gicznego 2012 pobierano próbki opadu całkowitego. 
Jednocześnie, zgodnie ze zmianami programowymi, od 
początku roku hydrologicznego 2011 rozpoczęto pobie-
ranie próbek opadu mokrego.

W niniejszej pracy porównano wyniki pomiarów 
chemizmu opadów, uzyskane w latach hydrologicznych 
2011 i 2012, kiedy pomiary i oznaczenia stężeń wyko-
nywane były równocześnie w próbach opadu całkowi-
tego i mokrego. Obliczenia wykonano, wykorzystując 
pakiet Office/Excel 2016 oraz Statistica v.12.5.

Pomiar wysokości opadów atmosferycznych oraz ich 
parametrów fizykochemicznych prowadzono w ogród-
ku meteorologicznym Stacji Bazowej ZMŚP Kampinos  
w Granicy (gm. Kampinos, powiat warszawski zachodni).

Wykorzystano wyniki prowadzonych rutynowo  
w cyklach dobowych pomiarów chemizmu opadu cał-
kowitego i wyniki pomiarów chemizmu opadu mokre-
go prowadzonych w cyklach tygodniowych. Kolektory 
opadu całkowitego były eksponowane przez 24 h (od 
6:00 do 6:00 GMT) i wymieniane nawet wówczas, gdy 
w dobie ich ekspozycji nie wystąpił opad. Zatem zbie-
rane były tylko próbki opadu całkowitego w dobach,  
w których wystąpił jakikolwiek opad. Do czasu wyko-
nania analiz w laboratorium próbki były przechowy-
wane w chłodziarce.

Próbki opadu mokrego były pobierane za pomo-
cą kolektora mokrego opadu firmy Eigenbrodt model 
UNS130E, wyposażonego w czujnik opadu sterujący 
pokrywą otwierającą wlot lejka na czas opadu i zamy-
kającą go po ustaniu opadu. Zebrane w ciągu doby (od 
6:00 do 6:00 GMT) próbki były zlewane do tygodnio-
wych i przechowywane w chłodziarce.

A zatem analizowano próbki dobowe opadu cał-
kowitego i próbki tygodniowe opadu mokrego. Na 
podstawie wyników uzyskanych dla prób dobowych 

obliczono tygodniowe średnie ważone (wagą była wy-
sokość opadu) stężenia badanych składników. Średnie 
tygodniowe dla próbek opadów całkowitego i mokrego 
uśredniane były następnie do okresów miesięcznych. 
Uzyskane w ten sposób średnie wykorzystano do prze-
prowadzonej dalej analizy.

Dodatkowo wykonywano na stacjach pomiary do-
bowej wysokości opadów deszczomierzem Hellman-
na. Wyniki pomiarów posłużyły do obliczenia średnich 
ważonych stężeń oraz depozycji zanieczyszczeń wnie-
sionych z opadami do podłoża. Na stacji Kampinos 
mierzono objętość zebranych próbek opadu mokrego, 
co pozwoliło na dokonanie oceny efektywności zbie-
rania przez kolektor mokrego opadu. Nie mierzono 
wielkości próbek opadu zbieranych kolektorem opadu 
całkowitego, zatem ocena efektywności tego poboru 
nie mogła być dokonana.

Pomiary odczynu pH i przewodności elektrolitycz-
nej właściwej wykonywano na miejscu po pobraniu 
próbek z ekspozycji terenowej, a pozostałe parametry 
były oznaczane przez Centralne Laboratorium Analiz 
Środowiskowych Instytutu Ochrony Środowiska Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, posia-
dające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr 
AB 336 m.in. na wykonywanie analiz chemicznych 
opadów atmosferycznych.

3. Metody badań

3.1. Opad atmosferyczny

Pomiary wysokości opadu prowadzone były na Sta-
cji Kampinos od listopada 1994 r. w cyklach dobowych 
i sumowane następnie do miesięcznych. Okres od roku 
1995 do roku 2000 obfitował w relatywnie wysokie 
miesięczne sumy opadów (rys. 2).

Lata 2000–2006 to okres, kiedy występowały niższe 
sumy opadów, podczas gdy od roku 2007 ich sumy mie-
sięczne wzrosły, aby ponownie zmniejszyć się w latach 
2014 i 2015. Trend liniowy w całym okresie 21 lat jest 
jednak bardzo lekko wzrostowy.

W latach 2002–2005 wystąpiły względnie niskie 
roczne sumy opadów, z najniższą sumą w wieloleciu, 
która w 2003 r. wyniosła 248,4 mm, przy średniej war-
tości z wieloleciu 1995–2015 wynoszącej 526,9 mm 
(rys. 3). Na tle okresu 1995–2015 lata 2011 i 2012, kie-
dy prowadzono pomiary porównawcze opadu całkowi-
tego i opadu mokrego, miały pewne cechy charaktery-
styczne. W 2011 r. wystąpiła najwyższa roczna suma 
opadów wynosząca 726,9 mm, a 2012 r. roczna suma 
wynosząca 500,3 mm była zbliżona do średniej, która 
dla centralnej Polski dla wielolecia 1951–1995 wynio-
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sła 550 mm (Czarnecka, Nidzgorska-Lencewicz 2012; 
Kirschenstein, Baranowski 2005.

Wysokość opadu mierzona była w okresie badań 
deszczomierzem Hellmanna oraz obliczana na podsta-
wie pomiaru objętości próbki zebranej kolektorem mo-
krego opadu (rys. 4). W większości przypadków (16) 
sumy miesięczne zmierzone deszczomierzem Hellman-
na były wyższe niż obliczone na podstawie kolektora 
Eigenbrodt. Dla całego okresu 2011–2012 efektywność 
zbierania opadu kolektorem mokrego opadu osiągnęła  
w stosunku do deszczomierza Hellmanna wartość 

92,4%. Jest to wynik zbliżony do uzyskanych przez 
Degórską (2003), który w badaniach prowadzonych 
na Stacji Bazowej Puszcza Borecka w okresie VI–XII 
2001, wyniósł 90,4% i był niższy niż uzyskany w okre-
sie VII 2005 – VI 2006 na tej samej stacji przez De-
górską i Śnieżka (2006) – 98,6%, na stacji w Melle w 
Belgii przez Staelensa i in. (2005) – 99% oraz na stacji 
Centrum Badawczego Mae Hia w Tajladii przez Chan-
tarę i in. (2008), gdzie również uzyskano efektywność 
na poziomie 97,9 – 99,7%, i wyższy niż uzyskany na 

Rys. 2. Miesięczne sumy wysokości opadu w latach 1995–2015
Fig. 2. Monthly precipitation sums in years 1995–2015

Rys. 3. Sumy roczne wysokości opadu w latach 1995–2015
Fig. 3. Annual precipitation sums in years 1995–2015

Rys. 4. Miesięczne sumy opadu z deszczomierza Hellmanna 
i kolektora mokrego opadu Eigenbrodt, 2011–2012
Fig. 4. Monthly precipitation collected by Hellmann and 
Eigenbrodt gauges
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Stacji Bazowej Święty Krzyż przez Kozłowskiego 
(2011) – 86%, gdzie opad zarówno całkowity, mokry, 
jak i deszczomierzem Hellmanna mierzony był na wy-
sokości 30 m nad powierzchnią gruntu, 4 m nad koro-
nami drzew.

W wieloleciu 1995–2015 najczęściej występowały 
opady, których miesięczna suma zawierała się w prze-
dziale od 20 do 50 mm (46% wszystkich przypadków). 
W dwuleciu 2011–2012 nieomal równie często wystę-
powały opady miesięczne z zakresu wysokości od 20 do 
50 mm (33%), jak i z zakresu od 50 do 100 mm (38%) 
(rys. 5 i 6).

Wyniki obliczeń zawarte w tabeli 1 wskazują na 
niewielkie tylko różnice pomiędzy charakterystyką 
opadów w dwóch badanych okresach (poza liczbą 
przypadków oraz sumą opadów). Dla obydwu okresów 
charakterystyczna jest prawie taka sama średnia roczna 
wysokość opadu, natomiast okres 1995–2015 charak-
teryzuje się opadami o mniejszej zmienności wysoko-
ści miesięcznej niż okres 2011–2012.

Rys. 5. Rozkład miesięcznych wysokości opadów dla wielo-
lecia 1995–2015
Fig. 5. Monthly precipitation sums histogram for the period 
1995–2015

Rys. 6. Rozkład miesięcznych wysokości opadów dla dwu-
lecia 2011–2012
Fig. 6. Monthly precipitation sums histogram for the period 
2011–2012

Tabela 1. Podstawowe statystyki opisowe opadów w okresach 1995–2015 i 2011–2012
Table 1. Basic descriptive statistics of precipitation in periods 1995–2015 and 2011–2012

Opad w latach 
Precipitation in 

years

Liczba przy-
padków  

Number of 
cases

Średnia roczna 
Annual average 

Suma opadu 
Prercipitation 

total

Wartość mini-
malna  

Minimum

Wartość maksy-
malna  

Maximum

Odchylenie 
standardowe 

Standard devia-
tion

mm mm mm mm mm
2011–2012 24 530,2 1272,5 0,6 231,1 46,89
1995–2015 251 529,0 11109,7 0,6 231,1 34,88

3.2. Odczyn opadów całkowitego i mokrego  
w okresie 2011–2012

W zmienności odczynu pH opadów całkowitego  
i mokrego na tle miesięcznych sum wysokości opa-
du, przedstawionego na rysunku 7, obserwuje się nie-
znaczny trend dodatni dla odczynu pH w próbkach 
opadu mokrego, podczas gdy pH opadu całkowitego 
pozostawało w okresie badań na niemal niezmienio-
nym poziomie.

Średni odczyn w roku 2011 w opadzie całkowitym 
wyniósł 5,47, a w opadzie mokrym 5,32.

Podobnie w roku 2012 średni odczyn pH w opadzie 
całkowitym wyniósł 5,32, a w mokrym 5,03. Wyniki 
te różnią się od wyników uzyskanych przez Kozłow-
skiego (2011), gdzie w próbkach opadu całkowitego 
uzyskano wyniki w roku 2008 pH = 4,84, a w prób-
kach opadu mokrego pH = 5,71, gdy w roku 2009  
w próbkach opadu całkowitego pH = 5,24, a w prób-
kach opadu mokrego pH = 5,87. Degórska (2003) 
podaje, że na Stacji Puszcza Borecka w okresie pro-



82

wadzenia badań porównawczych (VI–XII 2001) nie 
zaobserwowano różnicy między średnim odczynem 
pH w próbkach opadu całkowitego i mokrego, i odczyn 
ten wyniósł pH = 4,8.

Obliczona z wyników pomiarów prowadzonych na 
Stacji Kampinos korelacja porządku rang Spearmana 
jest istotna statystycznie jedynie dla zależności pHtot/
pHwet i wynosi 0,4342 (przy p < 0,05). Brak jest staty-

stycznie istotnych wartości korelacji pH z wysokością 
opadu. 

Przyjęto podział na klasy pH według klasyfikacji 
Jansena i in. (1988). W omawianym okresie badań od-
czyn alkaliczny (pH > 5,1) miało 83% próbek opadu 
całkowitego i 65% próbek opadu mokrego. Pozostałe 
próbki cechowały się odczynem kwaśnym. 

Przeprowadzona analiza udziału prób w poszcze-

Rys. 7. Odczyn pH dla opadu całkowitego i mokrego na tle miesięcznych sum opadu w latach hydrologicznych 2011–2012
Fig. 7. Total and wet precipitation pH factor relating to monthly precipitation sums in years 2011–2012

Rys. 8. Liczba obserwacji odczynu pH w próbkach opadu 
całkowitego i mokrego dla dwóch przedziałów
Fig. 8. Observations number of pH factor in total and wet 
precipitation samples it two periods of the size

Rys. 9. Liczba obserwacji odczynu pH w próbkach opadu 
całkowitego i mokrego dla siedmiu przedziałów
Fig. 9. Observations number of pH factor in total and wet 
precipitation samples it seven periods of the size
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gólnych klasach klasyfikacji wykazała, że 43% próbek 
opadu mokrego i 39% próbek opadu całkowitego pla-
sowało się w klasie Opady normalne (5,1 < pH ≤ 6,1). 
Do klasy Opady o pH znacznie podwyższonym (pH > 
6,5) zaliczono 26% próbek opadu całkowitego i jedy-
nie 4% próbek opadu mokrego. W klasie Opady o pH 
lekko podwyższonym (6,1 < pH ≤ 6,5) znalazło się 17% 
próbek opadu całkowitego i 17% próbek opadu mokre-
go. W klasie Opady o pH lekko obniżonym (4,6 < pH ≤ 
5,1) wystąpiło 17% próbek opadu całkowitego i 30% 
próbek opadu mokrego. W klasie Opady o pH znacznie 
obniżonym (4,1<pH≤4,6) wystąpiła jedynie jedna prób-
ka opadu mokrego (4% ogółu wyników). Nie zanoto-
wano żadnych opadów w klasie Opady o pH bardzo 
znacznie obniżonym (pH ≤ 4,1). Duży udział opadów 
o pH znacznie podwyższonym w opadzie całkowitym 
wiąże się prawdopodobnie z dostawą substancji alka-
lizujących pochodzących z obszarów Równin Łowic-
ko-Błońskiej oraz Kutnowskiej. Jest to obszar będący 
południowo-zachodnią częścią Niziny Środkowoma-
zowieckiej. Leży na południe i południowy zachód od 
dolin Wisły i Bzury oraz Stacji Kampinos. Na terenie 
tych równin istnieją korzystne warunki dla rozwoju 
rolnictwa, zwłaszcza sadownictwa i warzywnictwa, 
a to dzięki obecności gleb pyłowych i czarnych ziem. 
Procesy związane z uprawą ziemi: orka, bronowanie, 
nawożenie, są zapewne odpowiedzialne za dostarczanie 

jonów: potasu, wapnia, magnezu. Procesy te występu-
ją szczególnie w porze ciepłej (rys. 10) i są zależne od 
aktualnej cyrkulacji atmosferycznej. Znaczny udział 
próbek opadowych o pH lekko obniżonym w opadzie 
mokrym świadczyć może o dostawie jonów zakwasza-
jących, siarczanowych i azotanowych, pochodzących 
zazwyczaj z odległych źródeł emisji. Takie źródła mogą 
być położone na terenie aglomeracji warszawskiej, ale 
może to być również odległy transport zanieczyszczeń 
gazowych pochodzących z południowej i południowo-
-zachodniej Polski (lub dalszych).

U Kozłowskiego (2011) 42% próbek opadu mo-
krego i 33% próbek opadu całkowitego znalazło się  
w klasie Opady o pH normalnym. Aż 27% próbek opadu 
mokrego i 7% próbek opadu całkowitego znalazło się 
w klasie Opady o pH znacznie podwyższonym. W kla-
sie Opady o pH lekko podwyższonym znalazło się 7% 
próbek opadu całkowitego i 16% próbek opadu mokre-
go. W klasie Opady o pH lekko obniżonym zanotowano 
30% próbek opadu całkowitego i 10% próbek opadu 
mokrego. Znaczne różnice wystąpiły w klasie Opady 
o pH znacznie obniżonym, gdzie zebrano aż 14% pró-
bek opadu całkowitego i 5% próbek opadu mokrego.  
W analizowanych opadach istotnym źródłem kwaśnej 
depozycji były jony siarczanowe wraz z towarzyszą-
cymi im jonami wodoru oraz jony glinu (Jóźwiak, Ko-
złowski 2008). Istotnie większy udział próbek o pH lek-

Rys. 10. Średnia miesięczna pojemność zobojętniania kwasów (ANC) w próbkach opadu całkowitego i mokrego
Fig. 10. Average monthly Acid Neutralizing Capacity factor in the total and wet precipitation samples
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ko i znacznie obniżonym uwarunkowany był zapewne 
od wpływu suchej, kwaśnej depozycji związanej m.in.  
z sezonem grzewczym oraz odległych źródeł emisji SO2, 
położonych na południowy zachód od stacji, w Polsce, 
Czechach i dalej.

U Chantary i in. (2008) w klasie Opady normalne 
znalazło się jedynie 20% próbek opadu całkowitego  
i 19% próbek opadu mokrego. Znaczna część próbek, 
aż 52% dla opadu całkowitego i 50% dla opadu mokre-
go, zaliczono do przedziału Opady o pH lekko podwyż-
szonym. Prawie po 10% próbek opadów całkowitego 
i mokrego znalazła się w klasie Opady o pH znacznie 
podwyższonym. W klasie Opady o pH lekko obniżonym 
zanotowano15% próbek opadu całkowitego i 17% opa-
du mokrego. W klasie Opady o pH znacznie obniżonym 
zanotowano 3% próbek opadu całkowitego i 4% próbek 
opadu mokrego. W wynikach tych badań daje się za-
uważyć równowaga między częstością występowania 
opadów w określonym przedziale pH zarówno w prób-
kach opadu całkowitego, jak i mokrego. Świadczyć to 
może o braku lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń 
zakwaszających lub alkalizujących wody opadowe, 
jak również o braku substancji zanieczyszczających, 
zawartych w suchym opadzie. Badania prowadzone 
były w rejonie miasta Chiang Mai, położonego w pół-
nocnej, górzystej (355 m n.p.m.) części Tajlandii, nad 
rzeką Ping, gdzie dominuje gospodarka karczowniczo-
-odłogowa (ryż, rośliny motylkowate, kukurydza, mak 
opiumowy) oraz uprawa drzew tekowych. Najbardziej 
rozwiniętymi działami przemysłu są: przemysł chałup-
niczy, tekstylny (tkaniny jedwabne i bawełniane), a tak-
że jubilerski.

3.3. Właściwości fizykochemiczne opadów

Rok 2012 charakteryzował się niższymi wartościami 
odczynu pH oraz przewodności elektrolitycznej właści-
wej SEC niż rok 2011 (tab. 2) odpowiednio w opadzie 
całkowitym (TOT), jak i mokrym (WET).

Wyższe wartości SEC w próbkach opadu całkowi-
tego świadczą o większej mineralizacji wody na skutek 
dostarczania substancji zanieczyszczających do kolek-
tora podczas okresów bezopadowych.

Średnie roczne stężenia jonów w opadzie całko-
witym były wyższe niż w opadzie mokrym. Wyjątek 
stanowił jon NO3

-, którego stężenie w roku 2011 było 
wyższe w opadzie mokrym, oraz jon H+, którego stęże-
nie w próbkach opadu mokrego w obydwu omawianych 
latach było wyższe. 

W badaniach prowadzonych w Turcji przez Oruca  
i in. (2011) wyniki niewiele odbiegały od wyników uzy-
skanych w Kampinosie. W opadzie zbieranym w tere-
nie wiejskim, w rejonie miasta Kirklareli, stężenia jo-
nów S-SO4

2-, N-NO3
-, H+, K+, Cl-, Na+, Ca2+ i Mg+ były 

wyższe w próbkach opadu całkowitego, a jedynie stę-
żenia jonu N-NH4

+ w opadzie całkowitym były niższe 
niż w mokrym w porównaniu z wynikami uzyskanymi  
w Kampinosie. 

Wyniki uzyskane przez Kozłowskiego (2011) w Gó-
rach Świętokrzyskich pokrywają się z wynikami z Kam-
pinosu z wyjątkiem jonu H+, który występuje na stacji 
Święty Krzyż zawsze w większym stężeniu w próbkach 
opadu całkowitego. Stężenia jonu S-SO4

2-, Cl-, H+, Ca2+ 
i Mg+ są nieco większe niż w Kampinosie zarówno  
w opadzie całkowitym, jak i mokrym. 

Tabela 2. Średnie roczne wartości odczynu pH, SEC, stężeń i ładunków jonów w opadzie całkowitym i mokrym w latach 
2011–2012
Table 2. pH factor, SEC, ion concentration and loads in total and wet precipitation in years 2011–2012

Rok 
Year

Rodzaj 
Type pH 

SEC
Opad 
Rain-
fall

S- 
SO4

2-
N- 

NO3
- Cl- H+ N- 

NH4
+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+

mS/m mm ładunek mg/m2

2011
TOT

726,9
663 364 466 2,46 1092 239 928 1123 159

WET 574 447 357 3,51 653 157 166 607 100

2012
TOT

500,3
477 343 347 2,51 1113 374 249 346 361

WET 357 303 203 4,72 323 166 55 137 54
stężenie µEq/dm3 

2011
TOT 5,47 3,0 726,9 57,1 35,8 27,9 3,4 107,3 27,0 36,0 77,3 5,6
WET 5,32 1,9 49,4 43,9 21,3 4,8 64,2 17,7 6,4 41,8 3,5

2012
TOT 5,30 3,7 500,3 59,7 49,0 30,1 5,0 158,9 61,2 14,0 34,5 18,4
WET 5,03 1,8 44,6 43,3 17,6 9,4 46,1 27,2 3,1 13,7 2,8
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Przeprowadzona analiza statystyczna za pomocą te-
stu korelacji porządku rang Spearmana (Watała 2002; 
Łomnicki 1995) wykazała, że pomiędzy ładunkami 
wnoszonymi przez opad całkowity a ładunkami wno-
szonymi w opadzie mokrym dla większości zanieczysz-
czeń istnieją statystycznie istotne korelacje. Największa 
wartość współczynnika korelacji występuje dla jonu 
SO4

2- (0,761), a najmniejsza dla jonu Mg2+ (0,543). Brak 
jest wyraźnej korelacji między jonami Cl- oraz K+. Wy-
niki korelacji układają się w łańcuch zależności:

SO4
2-> Na+> NO3

-> NH4
-> Ca2+> H+>Mg2+

i różnią się od podanych w pracy Kozłowskiego (2011), 
gdzie ta sekwencja jest następująca:

H+> Na+> Mg2+> SO4
2-> Ca2+>K+. 

Udział rocznych ładunków jonów w opadzie mo-
krym w odniesieniu do ładunków w opadzie całkowi-
tym był większy w roku 2011 niż 2012 (tab. 4). Wyją-

Tabela 3. Test r Spearmana dla opadu całkowitego (TOT)  
i mokrego (WET) (p < 0,05)
Table 3. Spearman’s statistical testing of wet (WET) and to-
tal precipitation (TOT) (p < 0,05)

Jon/ion Rsp

TOT/WET

SO4
2- 0,761

Na+ 0,735
NO3

- 0,641
NH4

+ 0,577
Ca2+ 0,595
H+ 0,550

Mg2+ 0,543
Cl- 0,309
K+ 0,387

Okres ba-
dań/zanie-

czyszczenie

ang

S-SO4
2- N-NO3

- N-NH4
+ Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+

Rok 2011 87 123 60 77 66 18 54 63
Rok 2012 75 88 29 58 44 22 40 15

Lata 
2011–2012 82 106 44 69 53 19 51 30

Tabela 4. Udział ładunku mokrego w całkowitym [%]
Table 4. Share of wet deposition in the total deposition

tek stanowił ładunek potasu, którego większy udział był  
w roku 2012.

W roku 2011 ładunek NO3
- był większy w prób-

kach opadu mokrego niż w próbkach opadu całkowi-
tego. Dla pozostałych jonów udział ładunku mokrego 
w ładunku całkowitym zmieniał się od 19% dla K+ do 
82% dla SO4

2-. Wyniki przedstawione w tabeli 4 wska-
zują, że brak jest przesłanek, aby uznać ciągłość serii 
pomiarów ładunków zanieczyszczeń w próbkach opadu 
całkowitego i serii pomiarów ładunków zanieczyszczeń  
w próbkach opadu mokrego.

Uzyskane rezultaty badań nie odbiegają od wy-
ników badań prowadzonych przez Staelensa (2005), 
który udział ładunku mokrego do całkowitego dla jonu 
SO4

2- oszacował na 67–106%, a dla jonu NO3
- udział 

ten kształtował się od 74 do 147%. Dla jonu K+, którego 
udział ładunku mokrego w całkowitym jest najmniej-
szy w całym okresie badawczym w Kampinosie, wy-
niki uzyskane przez Staelensa wahały się w przedziale 
23–118%.

Pojemność zobojętniania kwasów ANC (Acid Neu-
tralizing Capacity), obliczona jako różnica sumy stężeń 
kationów mocnych zasad (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) i anio-
nów mocnych kwasów (SO4

2-, NO3
-, Cl-), jest wskaź-

nikiem pozwalającym ocenić, czy w próbkach opadu 
występuje nadmiar wolnych mocnych kwasów (ANC 
< 0) czy zasad (ANC > 0). Wskaźnik ten obliczany jest 
według wzoru (Lorz 1999; Becker i in. 2000):

ANC (μEq/dm-3) =  
=2Ca2+ + 2Mg2+ + Na+ + K+ – 2SO4

2- – NO3
- – Cl-

 
W okresie badań średni wskaźnik ANCtot wyniósł 

55,2 µEq/dm3, a średni wskaźnik ANCwet wyniósł -71,9 
µEq/dm3. Wskaźnik ANCtot najniższe wartości (mini-
mum -235,2 µEq/dm3) osiągał w okresach zimowych, 
najwyższe zaś wartości (maksimum 973,1 µEq/dm3) 
w okresach letnich, szczególnie w roku 2011, z ogólną 
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tendencją lekko wzrostową (rys. 10). Wskaźnik ANCwet 
przyjmował, z wyjątkiem maja 2011, wartości ujemne, 
z minimum w lutym 2011 -238,9 µEq/dm3, z ogólną 
tendencją lekko malejącą.

Obliczono sezonowe wartości wskaźnika ANC dla 
chłodnej i ciepłej części roku. Przyjęto, że pora chłodna 
to okres od 1 października do 31 marca, a pora ciepła – 
od 1 kwietnia do 30 września.

Wskaźniki ANC w opadzie całkowitym i mokrym 
różnią się zasadniczo. Zarówno dla pór roku, jak i całego 
okresu badawczego wskaźnik ANCtot ma wartości do-
datnie, podczas gdy ANCwet przyjmuje wartości ujemne. 
Zarówno niska, dodatnia wartość wskaźnika ANCtot dla 
sezonu zimowego (23,2 µEq/dm3), jak i wysoka ujemna 
wartość wskaźnika ANCwet (-84,6 µEq/dm3) wskazują 
na wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych związa-
nych z sezonem grzewczym (SO4

2+, NO3
-). W badaniach 

Kozłowskiego (2011) wskaźnik ANC dla próbek opadu 
mokrego przez wiele miesięcy w okresie badań przyj-
mował wartości dodatnie, co może świadczyć o przewa-
dze stężeń kationów nad anionami. Taka sytuacja wystą-
piła w Kampinosie jedynie w maju 2011 r. (ANC = 20,5 
µEq/dm3).

Ostatnim wskaźnikiem wyznaczonym w czasie ba-
dań był bilans jonowy RJ dla próbek miesięcznych opa-
du całkowitego i mokrego. Bilans jonowy (Allan 2004) 
wyznaczany był według zależności 

Rys. 11. Sezonowe i roczne wartości wskaźników ANCtot  
i ANCwet w okresie 2011–2012
Fig. 11. Seasonal and annual ANCtot and ANCwet factor valu-
es in years 2011–2012

Badania nad jakością wyników pomiarów prowa-
dzone były przez Degórską (2005) na Stacji KMŚ Pusz-
cza Borecka oraz w ramach międzylaboratoryjnych 
badań porównawczych na stacjach bazowych ZMŚP. 
Wyniki tych badań pozwalają na ocenę poprawności 
prowadzonego procesu pomiarowego począwszy od 
pobierania próbek aż po ich analizę laboratoryjną.

Zgodnie z wytycznymi (Allan 2004) przyjęto do-
puszczalne odchylenia dla wartości RJ na poziomie 
±15% (rys. 12 i 13).

Rys. 12. Bilans jonowy próbek opadu całkowitego
Fig. 12. Total deposition samples electrovalent balance

Rys. 13. Bilans jonowy próbek opadu mokrego
Fig. 13. Wet deposition samples electrovalent balance

Bilans jonowy pojedynczej próbki opadu wykorzy-
stywany był do kontroli poprawności przeprowadzo-
nych analiz chemicznych oraz do późniejszego, ewen-
tualnego oflagowania wyniku, wskazującego na jakość 
wykonanej analizy.

Na rysunku 14 pokazano, jak liczne były przypad-
ki równoważenia się bilansu jonowego próbek opadów 
całkowitego (RJT) i mokrego (RJW). Dla przyjętego 
kryterium GAW w granicach ±15% znalazło się bli-
sko dwukrotnie więcej przypadków wyników bilansu  
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w próbkach opadu mokrego (74%) niż w próbkach opa-
du całkowitego (43%). Poza przyjętym zakresem bilan-
su znalazło się 56% liczby próbek opadu całkowitego 
i jedynie 26% liczby próbek opadu mokrego. Te dys-
proporcje wskazują, że próbki opadu całkowitego za-
nieczyszczane są substancjami pochodzącymi z opadu 
suchego, które w okresach bezopadowych dostają się 
do kolektora, a nie stanowią substancji rozpuszczonej  
w opadzie. Brak wartości zerowej bilansu, a także roz-
rzut jego wartości wokół wartości „0” spowodowany 
jest zarówno błędami oznaczania stężeń zanieczysz-
czeń w laboratorium, jak również, przede wszystkim, 
z powodu nieuwzględniania w czasie analiz wszystkich 
substancji zanieczyszczających opad, biorących jedno-
cześnie udział w wymianie jonowej w próbce analizo-
wanej wody opadowej.

4. Podsumowanie

Na podstawie wyników porównań własności fizyko-
chemicznych próbek opadu całkowitego i opadu mokre-
go, prowadzonych na Stacji Bazowej ZMŚP Kampinos, 
można stwierdzić, że własności tych próbek znacznie 
się różnią.

Efektywność zbierania opadu atmosferycznego ko-
lektorem UNS130E wyniosła 92,4%. Oznaczać to może 
niedoszacowanie ładunków substancji docierających do 
powierzchni ziemi. 

Średni roczny odczyn pH w próbkach opadu mo-
krego był niższy niż w próbkach opadu całkowitego. 
Może to oznaczać dopływ do kolektora opadu całkowi-
tego substancji alkalizujących opad w okresach bezopa-

Rys. 14. Częstość równoważenia się bilansu jonowego  
w przedziałach ±15%
Fig. 14. Frequency of electrovalent rebalancing in brackets 
of ±15%

dowych, kiedy kolektor był eksponowany. Świadczy  
o tym przebieg zmienności wskaźnika ANC zarówno 
dla próbek miesięcznych, jak i sezonowych oraz rocz-
nych (rys. 10 i 11). 

W okresie badań w próbkach opadu dominowały 
wśród anionów jony siarczanowe, a wśród kationów 
jony amonowe i wapniowe (tab. 2).

Ładunki zanieczyszczeń docierające do ziemi  
z opadem mokrym (tab. 4) stanowiły od 15% (Mg2+ –  
2012 r.) do 88% (N-NO3

- – 2012 r.) ładunków docierają-
cych z opadem całkowitym. Wyjątek stanowi jon azota-
nowy, którego dotarło więcej w opadzie całkowitym niż 
mokrym (123% – 2011 r.). Trudno mówić zatem o ciągło-
ści dwóch serii pomiarowych: pomiarów opadu całkowi-
tego i opadu mokrego.

Wyniki obliczeń bilansu jonowego próbek opado-
wych, będące świadectwem poprawności postępowania 
z próbkami w procesie pobierania oraz w procesie wy-
konywanych analiz chemicznych, pokazały, że znacz-
nie większa liczba próbek, w których te procesy prowa-
dzone były prawidłowo, to próbki opadu mokrego. Aż 
74% opadu mokrego i tylko 43% próbek opadu całko-
witego spełniło kryterium GAW, a 56% próbek opadu 
całkowitego i 26% próbek opadu mokrego nie spełniło 
tego kryterium (rys. 12, 13, 14). 

Podsumowując, należy stwierdzić, że metoda pobie-
rania próbek opadu mokrego pozwala w precyzyjniej-
szy sposób oszacować docierające z opadem ładunki 
zanieczyszczeń. Nie zwalnia to jednocześnie prowa-
dzących badania do poznawania procesów związanych 
z suchą depozycją. Umiejętność szacowania jednego  
i drugiego rodzaju depozycji pozwoli na dokładniejsze 
bilansowanie zanieczyszczeń docierających poprzez at-
mosferę do powierzchni ziemi. Jednocześnie umożliwi 
lepsze poznanie udziału procesów antropogenicznych 
w degradacji ekosystemów.
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ATMOSPHERIC POLLUTANTS TOTAL  
AND WET DEPOSITION IN THE KAMPINOS 
BASE INTEGRATED MONITORING STATION  

IN YEARS 2011 AND 2012

Summary

The pollution emitted into the atmosphere in 
anthropogenic processes is then transported and reaches 
ecosystems often distant from the sources of emission. 
Such emissions are one of the reasons for changes, and 
often degradation, of the natural environment. Research 
into this phenomenon is one of the ways to try and find 
measures to improve the condition of the environment in 
which we all live. Background Stations of the Integrated 
Environmental Monitoring System, operated as the 
Nature Protection subsystem of the State Environment 
Monitoring Program (ZMŚP), are used to measure the 
concentration levels and pollution loads that reach the 
ground. This paper contains an analysis and summary 
of the results of total and wet deposition of selected 
pollutants in atmospheric precipitation collected at the 
Kampinos Base Station in 2011–2013. The precipitation 
during that period was collected simultaneously in the total 
precipitation collector and the wet precipitation collector. 
The amount of precipitation was measured twofold: 
with a standard Hellmann rain gauge and on the basis of  
a sample collected in the wet precipitation collector.


