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WPŁYW DWUTLENKU SIARKI Z AGLOMERACJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 
NA STOPIEŃ ZAKWASZENIA KORY SOSNY PINUS SYLVESTRIS L.  
REZERWATÓW LEŚNYCH „ZIELONA GÓRA” I „SOKOLE GÓRY”  

(WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA)

Agnieszka Bąbelewska

Bąblewska A., 2013: Wpływ dwutlenku siarki z aglomeracji częstochowskiej na stopień zakwaszenia kory Pinus 
sylvestris L. rezerwatów leśnych „Zielona Góra” i „Sokole Góry” (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) (The 
impact of sulphur dioxide from Częstochowa Agglomeration on acidity degree of Pinus sylvestris L. bark of „Zie-
lona Góra” and „Sokole Góry” Nature Reserves (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)), Monitoring Środowiska 
Przyrodniczego, Vol. 14, s. 69–77.

Zarys treści: Najwyższe stężenia SO2 na większości z dziewięciu stanowisk badawczych miasta Częstochowa od-
notowano w miesiącach zimowych, głównie w styczniu i grudniu, najniższe w miesiącach letnich i październiku. 
Najwyższe stężenia SO2 w jesienno-zimowym i letnim cyklu badawczym wystąpiły na stanowisku w sąsiedztwie 
największego w Częstochowie emitenta zanieczyszczeń – huty „Częstochowa” oraz we wschodniej części miasta 
w dwóch dzielnicach z niską zabudową: Lisiniec i Dźbów. Najsilniej oddziałującym emitorem na zbiorowiska 
leśne „Zielonej Góry” i „Sokolich Gór” była huta „Częstochowa”. Rezerwat „Zielona Góra”, leżący przy granicy 
administracyjnej miasta, charakteryzuje się silnym zakwaszeniem materiału biologicznego, czego przejawem była 
niska wartość pH kory Pinus sylvestris (L.).
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1. Wprowadzenie

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są 
aglomeracje miejskie. Emisje z miast są wypadkową zanie-
czyszczeń pochodzących z procesów technologicznych 
realizowanych w licznych zakładach przemysłowych,  
z procesów grzewczych w sektorze komunalnym i spa-
lania paliw w transporcie samochodowym. W ostatnich 
20 latach obserwowany jest stały wzrost i rozwój mo-
toryzacji oraz wzrost zanieczyszczeń powietrza związ-
kami siarki, pochodzącymi ze spalania paliw (Ochrona 
Środowiska 2008). Charakterystyczną cechą klimatu 

miejskiego i obszarów zurbanizowanych jest duże za-
nieczyszczenie powietrza atmosferycznego i pogarsza-
jąca się jego jakość. Emitowane do atmosfery z różnych 
źródeł substancje gazowe i pyłowe powodują, że powie-
trze nad miastem staje się roztworem koloidalnym. Stan 
czystości powietrza wynika z emisji lokalnej, napływo-
wej, przemieszczania, transformacji oraz usuwania za-
nieczyszczeń z atmosfery (Zimny 2005). W obszarze 
zurbanizowanym dominującym składnikiem aerozolu 
są cząsteczki pyłu, w których profilu chemicznym wy-
stępują, m.in. metale ciężkie, formy związków węgla, 
WWA, aniony i kationy (Klejnowski 2011). 
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Najbardziej rozpowszechnionymi, pierwotnymi 
zanieczyszczeniami gazowymi atmosfery pochodze-
nia antropogenicznego są tlenki siarki i azotu, a także 
tlenki węgla, węglowodory (CnHm) i amoniak. Gazy te 
ulegają w atmosferze różnym przemianom, prowadzą-
cym często do wytworzenia związków (zanieczyszczeń 
wtórnych) silniej toksycznych niż zanieczyszczenia 
pierwotne. Głównym źródłem emisji związków siarki  
i azotu do atmosfery są procesy spalania zanieczyszczo-
nych paliw, m.in.: węgla kamiennego i brunatnego oraz 
paliw płynnych (olejów, benzyny, ropy), głównie w sek-
torze energetycznym, przemysłowym, bytowo-komu-
nalnym. Najgorsza sytuacja pod względem obciążenia 
ładunkami siarki siarczanowej oraz azotynów i azota-
nów, wniesionymi przez opady atmosferyczne, dotyczy 
województw południowych Polski, a w szczególności 
województwa śląskiego (IOŚ Warszawa 2003). 

Rezerwaty leśne „Zielona Góra” i „Sokole Góry” 
leżą na południowy-wschód od miasta Częstochowa  
w północnej części parku krajobrazowego „Orle Gniaz-
da”. Położenie rezerwatów jest niekorzystne z uwagi na 
bardzo bliskie sąsiedztwo aglomeracji częstochowskiej 
i stały napływ zanieczyszczeń z jego terenu. Zanie-
czyszczenia nad obszary rezerwatów są transportowane 
wraz z wiatrami o przewadze napływu w tym rejonie 

z kierunków zachodniego i południowo-zachodnie-
go. Rezerwat leśny „Zielona Góra” leży w odległości  
900 m od granicy administracyjnej miasta Częstocho-
wa, zaś „Sokole Góry” w odległości 15 km. Oba rezer-
waty leśne mają charakter wapiennych wzgórz ostańco-
wych porośniętych naturalnym starodrzewem. „Zielona 
Góra” zajmuje powierzchnię 19,66 ha i jest jednym 
wzgórzem o wysokości 342 m n.p.m. „Sokole Góry” 
to rezerwat o powierzchni 215,95 ha z zespołem ośmiu 
wzgórz z najwyższym wzniesieniem 402 m n.p.m. Do-
minującymi zespołami leśnymi w obu rezerwatach są 
lasy mieszane z dominacją sosny, grądy i buczyny. Re-
zerwaty te należą do niezwykle cennych obszarów pół-
nocnej części Jury, zarówno ze względu na walory przy-
rodnicze, jak i krajoznawcze. Szczególnie unikatowy  
w skali europejskiej jest rezerwat „Sokole Góry”, będą-
cy wizytówką ziemi częstochowskiej. Z tego względu 
od lat planowane jest włączenie jego powierzchni w gra-
nice projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. 

2. Źródła zanieczyszczenia powietrza SO2 na terenie 
Częstochowy

Miasto Częstochowa jest jednym z największych 
ośrodków miejsko-przemysłowych w północnej części 

Ryc. 1. Stanowiska badawcze (1–9), rozmieszczenie największych emitorów zanieczyszczenia powietrza oraz róża wiatrów dla 
miasta Częstochowa 
Fig. 1. Research stations (1–9), location of the largest air pollution emitters and a wind rose for Częstochowa city
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województwa śląskiego. W systemie ciągłego monito-
ringu, prowadzonego przez WIOŚ (Katowice), kontro-
lowane są zanieczyszczenia powietrza w dwóch punk-
tach o charakterze tła miejskiego – w części północnej 
i środkowej miasta. 

Teren miasta Częstochowa jest dość zwarty i regu-
larny (ok. 13 km w kierunku S–N i 12 km w kierunku 
S–W), leży po obu stronach rzeki Warty, między dwo-
ma wzniesieniami: prawobrzeżnym – Złotą Górą i le-
wobrzeżnym – Jasną Górą. Miasto jest położone jak 
na obszar wyżynny dość nisko. Najniżej położone jest 
miejsce nad Wartą, na wschód od Mirowa (pomiędzy 
stanowiskami badawczymi nr 4 i 5) (ryc. 1). Miejscem 
najwyższym jest Góra Ossona, leżąca na wschód od 
Huty „Częstochowa” S.A. (między stanowiskami ba-
dawczymi 8 i 9) (ryc. 1). Śródmieście leży na wysoko-
ści ok. 250 m. Teren miasta charakteryzuje dośrodkowy 
układ sieci dolinnej (ze śródmieściem w jej centrum)  
i odśrodkowy wzrost wysokości terenów miejskich  
w kierunku granic administracyjnych miasta. Cały 
układ ma więc postać płytkiej doliny o łagodnych zbo-
czach i łagodnym płaskim dnie. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń siarkowych 
są procesy technologiczne w licznie zgromadzonych 
na terenie Częstochowy dużych zakładach, z których 
największe to: huta „Częstochowa” i huta szkła „Gu-
ardian”, Odlewnia Żeliwa „Krater”, Zakłady Elektro-
energetyczne „Elsen”, „Polontex”, Częstochowskie 
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Cegielnia Lon-
gin Leszczyński i Andrzej Wytrzymały, Wienerberger 
Cegielnie Lębork, Cegielnia „Gnaszyn”, Przedsiębior-
stwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze oraz Czę-
stochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego (ryc. 1). 

3. Cel i metodyka badań

Celem badań była ocena wpływu zanieczyszczeń 
siarkowych pochodzących z terenu aglomeracji często-
chowskiej na leżące w bliskim jej sąsiedztwie rezerwa-
ty leśne „Zielona Góra” i „Sokole Góry”. 

Obszar miasta Częstochowa został podzielony na 
9 obszarów badawczych (dzielnic), w których pro-
wadzono pomiary zanieczyszczenia powietrza siarką 
w dwóch cyklach: jesienno-zimowym (październik – 
marzec) i letnim (lipiec – wrzesień). Taka szczegółowa 
analiza pozwoliła na wskazanie emitora o najsilniej-
szej emisji znajdującego się na terenie miasta. Badania 
prowadzono w latach 2002 i 2003. Powyższe okresy 
charakteryzowały się w zimie znacznie niższymi tem-
peraturami od przeciętnych, zaś w lecie temperaturami 
wyższymi od średnich wieloletnich. Okresy ze szcze-
gólnie niskimi temperaturami w okresie zimy i słabym 

wietrze przyczyniają się do braku rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń (WIOŚ Katowice, 2004). W każdej 
dzielnicy wyznaczono jedno stanowisko badawcze –  
z uwagi na stosunkowo małą i zwartą powierzch-
nię miasta i tym samym bliskie sąsiedztwo badanych 
dzielnic (tab. 1). Stanowiska badawcze tworzyły trzy 
wyodrębniające się transekty (pierwszy: stanowiska 
1 i 2; drugi: stanowiska 3, 4 i 5; oraz trzeci: stanowi-
ska 6, 7, 8 i 9), o kierunku południowy-zachód (SW) 
północny-wschód (NE) (ryc. 1). Stanowiska wybrano 
na możliwie płaskim terenie, w oddaleniu od szlaków 
komunikacyjnych, przy obecności drzew pełniących  
w powyższych badaniach funkcje ekspozytorów prób-
ników chemicznych (pasywnych) do pomiarów stę-
żeń SO2. Badania prowadzono w formie monitoringu 
ciągłego, wymianę próbników (4 na każdym stano-
wisku) dokonywano na początku każdego miesiąca, 
określając wartości stężeń SO2 na danym stanowisku 
w każdym miesiącu. Pomiary prowadzono przy uży-
ciu próbników pasywnych, które zostały wypożyczone  
i przygotowane do ekspozycji w Centrum Informacyj-
no-Wdrożeniowym „Propagator” w Krakowie. Pomiar 
dwutlenku siarki przy użyciu powyższych próbników 
miał charakter pasywny, tzn. transport zanieczyszczeń 
w kierunku pochłaniacza ma charakter swobodny, bez 
urządzenia zasysającego i odbywa się na zasadzie dy-
fuzji. Zatrzymane zanieczyszczenia były następnie 
uwalniane i oznaczane chromatograficznie. Stężenie 
związku oznaczono na podstawie masy uwolnionego 
związku, czasu ekspozycji i stałych kalibracyjnych 
(Pyta, Dymecki 2006).

W rezerwatach „Zielona Góra” i „Sokole Góry” 
zebrano do analiz na zawartość siarki bioindykator – 
korę sosny zwyczajnej Pinus sylvestris (L.). Na terenie 
„Zielonej Góry” pobrano korę w jednym stanowisku, 
zaś w „Sokolich Górach” w dwóch stanowiskach. Sta-
nowiskiem była grupa kilku sosen w wieku powyżej 
65 lat. Materiał pobrano tylko w okresie zimowym, 
gdyż w tym czasie notowane są najwyższe emisje 
tlenków siarki do atmosfery (Greszta i in. 2002). Korę  
P. sylvestris pobrano z najbardziej zewnętrznej war-
stwy pnia o grubości ok. 3 mm, po wcześniejszym 
oczyszczeniu jej z glonów i porostów. Do analiz na za-
wartość siarki odważano po 0,05 g sproszkowanej kory 
sosny. Materiał zmineralizowano w piecu wysokotem-
peraturowym Behr 30 CS w strumieniu tlenu, a następ-
nie kolorymetrycznie zmierzono ilość SO2 powstałego  
w wyniku spopielenia każdej próbki. Otrzymane wy-
niki przeliczono na siarkę całkowitą. Określono także 
kwasowość kory sosny przy pomocy pehametru.
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Tab. 1. Charakterystyka stanowisk badawczych na terenie miasta Częstochowa
Tab. 1. Characteristic of the research stations located at the area of Częstochowa city

Nr stanowiska  
The number  

of the research station

Część miasta  
(S, N, E, W)  

The part of the city

Dzielnica   
District

Charakterystyka stanowiska badawczego  
Description of the research station

1 W Lisiniec Zabudowa niska – osiedle domków jednorodzinnych, w okoli-
cach szlaku komunikacyjnego Częstochowa – Olesno (494). 

2 N Tysiąclecie
Zabudowa wysoka – osiedle w pobliżu parku miejskiego „Ty-
siąclecie”. W pobliżu stanowiska (ok. 500 m) liczne szlaki ko-
munikacyjne, m.in. drogi: 491 (Wieluń), 483 (Łódź).

3 W Zacisze

Zabudowa niska – dzielnica domków jednorodzinnych. Stano-
wisko sąsiaduje z rozległym parkiem miejskim „Lisiniec”. Od-
ległość od sąsiednich drzew 2 i 4 m, około 500 m od drogi miej-
skiej.

4 centrum Śródmie-
ście

Stanowisko na terenie parku miejskiego „Narutowicza” (znajdu-
jącego się przy jednym z końców głównej ulicy miasta – Alei 
NMP). Stanowisko zlokalizowane w niedalekiej odległości od 
głównego szlaku komunikacyjnym miasta DK-1.

5 NE Wyczerpy
Stanowisko oddalone około 3 km od najbliższego osiedla miesz-
kaniowego oraz około 2 km od szlaku komunikacyjnego Często-
chowa – Radomsko.

6 SW Dźbów
Zabudowa niska – domki jednorodzinne. Stanowisko oddalone 
3 km od szlaku komunikacyjnego Częstochowa – Tarnowskie 
Góry.

7 S Wrzoso-
wiak

Stanowisko w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego 
„Wrzosowiak”. Punkt badawczy oddalony był około ok. 4 km na 
zachód od drogi krajowej DK-1.

8 SE Kucelin

Stanowisko w sąsiedztwie huty „Czestochowa”. Punkt badawczy 
zlokalizowany był na zachód od granicy emitora. Stanowisko ba-
dawcze z dala od dużych szlaków komunikacyjnych, leżące naj-
bliżej parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.

9 E Mirów

Niska zabudowa – osiedle domków jednorodzinnych. Stano-
wisko leżące najdalej na wschód granicy miasta Częstochowa,  
w niedalekim sąsiedztwie PK „Orlich Gniazd i rezerwatu leśne-
go „Zielona Góra” w pobliżu projektowanego rezerwatu przyro-
dy – „Kokocówka”.

4. Wyniki

Zawartość siarki w korze P. sylvestris z terenu re-
zerwatu „Zielona Góra” wynosiła 0,060% przy kwaso-
wości kory równej 2,9. Zawartość siarki w korze sosny 
w dwóch stanowiskach badawczych „Sokolich Gór” 
wynosiła: 0,071% i 0,053%, zaś kwasowość kory wy-
nosiła odpowiednio 2,97 i 3,16. 

Zmiany stężeń SO2 w powietrzu w poszczególnych 
stanowiskach badawczych na terenie miasta Często-
chowa w okresie jesienno-zimowym (październik 
– marzec) oraz letnim (lipiec – wrzesień ) prezentuje 
tabela 2 oraz rycina 2.

W przypadku niemal wszystkich stanowisk (z wy-
jątkiem stanowiska nr 4) wyraźnie zaznaczał się wzrost 

poziomu stężenia SO2 w powietrzu od października, 
osiągając w grudniu lub styczniu wartość maksymal-
ną, a następnie spadając do poziomu minimalnego  
w miesiącach letnich. Szczególnie wysokie stężenia SO2 
w powietrzu wystąpiły na przełomie grudnia i stycz-
nia na stanowisku nr 1 (Lisiniec, odpowiednio 97,10 
i 93,24 µg•m-3) oraz w styczniu na stanowiskach nr: 9 
(Mirów – 103,38 µg•m-3), 2 (Tysiąclecie – 99,62 µg•m-3), 
8 (Kucelin – 95,92 µg•m-3), 5 (Wyczerpy – 95,31 µg•m-3)  
i 6 (Dźbów – 90,49 µg•m-3). Najniższe stężenia dwu-
tlenku siarki w atmosferze stwierdzono natomiast  
w miesiącach letnich: lipcu i sierpniu oraz na początku 
października na wszystkich dziewięciu stanowiskach 
badawczych (ryc. 2).
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SO2 Numery stanowisk badawczych w Częstochowie Numery stanowisk badawczych w Częstochowie
Termin 
badań 

(miesiąc) 
Date 
of test 

(month)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X 16,57 13,30 12,03 17,20 10,95 8,82 11,01 15,65 14,70
XI 57,06 60,24 40,74 67,02 36,56 32,64 25,02 34,76 40,44
XII 97,10 44,43 38,89 37,62 39,18 36,57 38,17 41,25 48,33

I 93,24 99,62 65,59 45,08 95,31 90,49 67,21 95,92 103,38
II 52,76 68,00 41,78 51,31 63,31 53,74 48,29 58,25 52,35
III 82,71 46,79 51,44 44,53 38,58 44,98 47,82 50,94 41,10
VII 18,62 15,44 14,47 24,79 18,59 13,34 10,88 14,94 19,41
VIII 12,41 15,55 26,03 24,12 12,41 8,68 11,32 9,28 19,98
IX 43,81 41,68 36,34 46,03 33,44 22,89 23,39 13,78 63,04

Tab. 2. Stężenia SO2 w powietrzu [µg•m-3] w dziewięciu stanowiskach badawczych Częstochowy w miesiącach jesienno-zimo-
wych X–III i letnich VII–VIII
Tab. 2. SO2 concentration in air [µg•m-3] at nine research stations in Częstochowa, during autumn-winter (from October to 
March) and summer season (from July to August)

Ryc. 2. Rozkład wartości stężeń SO2 w dziewięciu stanowiskach badawczych Częstochowy w miesiącach jesienno-zimowych 
(X–III) i letnich (VII–IX)
Fig. 2. Distribution of SO2 concentration level at nine research stations in Częstochowa, during autumn-winter (from October to 
March) and summer season (from July to September)
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5. Dyskusja

Na poziom zakwaszenia materiału biologiczne-
go wpływają głównie zanieczyszczenia siarkowe, ale 
oprócz nich za zmiany ph mogą być odpowiedzialne 
także inne zanieczyszczenia, np. tlenki, czy metale 
ciężkie. Jednym z głównych źródeł zakwaszenia mate-
riału biologicznego, np. kory drzew, są opady (deszcz, 
śnieg, mgła) wraz z rozpuszczonymi w nich zanie-
czyszczeniami, tzw. kwaśne deszcze. Dwutlenek siar-
ki łatwo ulega rozpuszczeniu w wodzie, tworząc kwas 
siarkawy (IV) H2SO3, który podlega dalej stopniowe-
mu utlenieniu tlenem z powietrza do kwasu siarkowe-
go (VI) H2SO4 (Strzałko, Mossor-Pietraszewska 2001). 
Wartość pH wód opadowych w województwie śląskim  
w okresie prowadzonych badań mieściła się w prze-
dziale 3,52–7,27. Wody opadowe wniosły wówczas na 
obszar województwa śląskiego ok. 27 ton siarczanów 
(WIOŚ Katowice 2004). Szczególnie niebezpieczne jest 
obciążenie ekosystemów leśnych zanieczyszczeniami 
kwaśnymi, czyli zakwaszenie materiału biologicznego. 
Narusza to równowagę i odporność obszarów leśnych. 
Długo działający proces zakwaszenia środowiska może 
prowadzić do nieodwracalnych zmian w całych eko-
systemach, a ich przyczyną jest brak zdolności neutra-
lizacji dopływających do organizmu żywego substancji 
o charakterze kwaśnym, przejawiających się spadkiem 
zasadowości i wzrostem stężenia jonów wodorowych, 
np. w tkankach roślin (Bell, Treshow 2004). Naturalna 
kwasowość kory sosny wynosi 3,3; natomiast kwaso-
wość kory drzew liściastych jest wyższa (w zależno-
ści od gatunku). Obniżenie ph kory sosny zwyczaj-
nej od wartości równej 3,0 jest niebezpieczne i może 
skutkować w bliskim odstępie czasowym zmianami  
w zdrowotności ekosystemu leśnego. Zmiany te dotyczą  
w pierwszej kolejności prawidłowości przebiegu wielu 
procesów fizjologicznych, tj. fotosynteza, transpiracja, 
w dalszym etapie zmian w anatomii i morfologii orga-
nów, a w konsekwencji prowadzić do śmierci gatun-
ków najwrażliwszych. Obniżenie ph powoduje także 
ułatwiony napływ do tkanek roślinnych innego rodzaju 
zanieczyszczeń, np. metali ciężkich. Rośliny mogą bro-
nić się skutecznie przed metalami ciężkimi, utrzymu-
jąc na odpowiednim poziomie ph tkanek. Odnotowane  
w badanych rezerwatach wartości ph (szczególnie  
z terenu „Zielonej Góry” (2,9)) świadczą o stosunkowo 
dużym zakwaszeniu kory sosny zwyczajnej w tych ob-
szarach chronionych. Dla silnie obciążonej zanieczysz-
czeniami Puszczy Niepołomickiej, oddalonej zaledwie 
kilka kilometrów od dużej aglomeracji krakowskiej  
i jednocześnie huty stali, odnotowano zakwaszenie kory 
sosny w przedziale: 2,2–3,0 (Grodzińska 1981). Niskie 

ph kory sosny odnotowano także na terenie Ojcowskie-
go Parku Narodowego (2,6–3,5) (Medwecka-Kornaś  
i in. 1989), najsilniej zanieczyszczonego (zdegrado-
wanym) parku narodowego w Polsce. Długotrwały 
proces zakwaszenia ekosystemu leśnego może skutko-
wać także wymieraniem taksonów najbardziej wrażli-
wych na zanieczyszczenia, np. porostów epifitycznych.  
W powyższych rezerwatach na przestrzeni kilkunastu 
lat obserwowalny jest spadek liczby gatunków poro-
stów epifitycznych o dużych plechach listkowatych 
(dane niepublikowane). Badania Skalskiej i Gierym-
skiej z 1988 roku wykonane w kilku stanowiskach 
parku krajobrazowego „Orle Gniazda”, m.in. w rezer-
wacie „Sokole Góry”, wykazały zakwaszenie kory so-
sny w podobnym przedziale: 2,8–3,3. Powyższy fakt 
dowodzi, że proces zakwaszenia zbiorowisk leśnych 
badanych rezerwatów dokonywany jest w sposób cią-
gły i z podobną intensywnością od dłuższego czasu,  
a głównym źródłem tego procesu jest aglomeracja czę-
stochowska wraz z jej emitorami.  

Kumulacja siarki w zewnętrznych pokładach pe-
ryderm kory sosny dokonuje się w formie osadzania 
zanieczyszczeń na jej powierzchni, a także wnikania 
pewnej ich ilości przez przetchlinki. Gromadzenie to 
ma charakter bierny, gdyż w obszarze tej martwej tkan-
ki okrywającej nie przebiegają żadne procesy fizjolo-
giczne, z tego powodu kora nie przyswaja także tak 
dużych ilości związków siarki, jak np. porosty. Bierny 
charakter kumulacji zanieczyszczeń prowadzi często 
do wysokiego poziomu ich nagromadzenia w tkan-
kach. Badania Ciepał (1992) dowodzą, iż poziom ku-
mulacji siarki w korze wykazuje wysoki współczynnik 
korelacji ze stężeniem dwutlenku siarki w powietrzu. 
Biokumulacja siarki w korze P. sylvestris (0,060%, 
0,071% i 0,053%) w badanych rezerwatach leżących 
w północnej części województwa śląskiego jest niż-
sza w porównaniu do zawartości tego pierwiastka  
w korze sosny pochodzącej np. z południowo-wschod-
niej części województwa śląskiego (Ciepał 1992) czy  
w bioindykatorach (1757 µg•g-1) z terenu Ojcowskie-
go Parku Narodowego (Sawicka-Kapusta i in., 2005). 
Przedział zawartości siarki w igłach sosny dla ziemi 
częstochowskiej stwierdzony przez Jaszczaka (1999) 
wynosił od 0,121 do 0,150%. Odnotowane stosunkowo 
niskie wartości stężeń siarki w korze sosny zwyczajnej 
na terenach rezerwatów mogły wynikać z faktu, że za-
nieczyszczenia siarkowe wykazują większą lotność niż 
np. pyły z metalami ciężkimi, które z uwagi na swój 
duży ciężar osadzane są blisko źródeł emisji. Przy wy-
sokich kominach hutniczych zanieczyszczenia mogą 
dostawać się ponad warstwę inwersyjną i wówczas 
mogą być przemieszczane na znaczne odległości od 
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źródła emisji, co w konsekwencji opóźnia proces do-
tarcia tego gazu do powierzchni Ziemi. Powyższy fakt 
może tłumaczyć zjawisko intensywniejszego osadzania 
się zanieczyszczeń siarkowych w pewnej odległości od 
źródeł emisji. Głównym źródłem emisji zanieczysz-
czeń dla ekosystemów leśnych badanych rezerwatów 
jest Częstochowa wraz z licznymi emitorami, spośród 
których najsilniej oddziałującym jest zakład metalur-
giczny huta „Częstochowa”. 

Miasta są ważnymi emitorami zanieczyszczeń 
dwutlenkiem siarki do powietrza. Poziomy stężeń za-
nieczyszczeń w ich obszarach są silnie zróżnicowane  
i mogą szybko zmieniać się w czasie, dlatego zmiany 
stężeń zanieczyszczeń zmniejszają się wraz z oddale-
niem od stacji monitoringu (Jasiński 2006). Na terenie 
Częstochowy prowadzone są pomiary w dwóch stacjach 
monitoringu, zlokalizowanych w centralnej części mia-
sta i na jego północy. Wykonane analizy poziomu stęże-
nia SO2 dokonane metodą pasywną w dziewięciu stano-
wiskach badawczych, rozmieszczonych równomiernie 
na całym terenie aglomeracji częstochowskiej miały 
wskazać obszary oraz emitory o najsilniejszym działa-
niu, będące jednocześnie źródłem zanieczyszczeń dla 
rezerwatów „Zielona Góra” i „Sokole Góry”. Najwyż-
sze średnie dziewięciomiesięczne stężenia tego tlenku 
wystąpiły w części północno-zachodniej (stanowisko  
nr 1) i północnej miasta (stanowisko nr 2) oraz w części 
południowo-wschodniej w stanowisku nr 9. Stanowisko 
badawcze nr 2 znajdowało się w sąsiedztwie stacji mo-
nitoringu (dzielnica Północ). W powyższych stanowi-
skach odnotowano także wysokie stężenia SO2 w mie-
siącach zimowych. Wyższe średnie stężenia dwutlenku 
siarki w stanowiskach 1 i 2 pochodziły z emisji tego 
tlenku z terenu osiedla domów jednorodzinnych, gdzie 
spalano w kotłowniach domowych zasiarczony węgiel. 
W przypadku stanowiska badawczego nr 9, leżącego  
w południowo-wschodniej części miasta, źródłem wyż-
szych średnich stężeń SO2 w badanych okresach były 
emitory leżące w środkowej i południowo-wschodniej 
części miasta, z których najsilniej oddziałującym była 
huta „Częstochowa”. Klasyfikacja roczna stref woje-
wództwa śląskiego pod względem ochrony roślin do-
konana przez WIOŚ (Katowice 2004) na dwóch stano-
wiskach pomiarowych miasta Częstochowa w okresie 
prowadzonych badań, potwierdziła brak przekroczeń 
wartości dopuszczalnych stężeń tlenków azotu, SO2 
i ozonu, natomiast odnotowano przekroczenia stężeń 
pyłu zawieszonego PM-10 oraz benzenu. 

Duże znaczenie w rozkładzie stężeń gazów i pyłów 
ma położenie miasta, szczególnie w niecce otoczonej 
wzniesieniami czy dolinie rzeki. Taki dośrodkowy 
układ sieci dolinnej charakteryzuje centrum Często-

chowy (Śródmieście), które ma postać płytkiej doliny 
o łagodnych zboczach. Miasta położone w dolinach 
odznaczają się pewnymi cechami charakterystycznymi 
w zakresie aerodynamiki. Kierunek przepływu wiatru 
w układzie dolinowym zachodzi zgodnie z kierunkiem 
dolin. Ściany dolin pełnią funkcję zapór przeciwwietrz-
nych, hamują prędkość wiatru i wpływają na powstanie 
gorszych warunków dla procesu wymiany mas i dyfu-
zji w porównaniu do terenów równinnych. Dodatkowo 
w dolinach zachodzą także zróżnicowania termiczne 
występujące w nocy i porze zimowej, obniżenie tem-
peratury sprzyja utworzeniu się warstwy inwersyjnej  
i znacznego zahamowania wymiany powietrza, co 
sprzyja okresowej stagnacji zanieczyszczeń (Zimny 
2005). Śródmieście Częstochowy z uwagi na specyficz-
ne położenie oraz różnorodność źródeł emisji dwutlen-
ku siarki podlega stałemu monitoringu prowadzonego 
przez WIOŚ. Większość dużych i średnich miast wy-
kazuje pewną rytmikę roczną stężeń dwutlenku siarki 
(SO2), charakteryzującą się wysokimi stężeniami tego 
typu zanieczyszczeń w okresie chłodnej pory roku,  
a niskimi – w ciepłej. Ten rytm jest związany z dwoma 
czynnikami: zmiennymi warunkami termodynamiczny-
mi panującymi między sezonami oraz ze zwiększoną 
emisją zanieczyszczeń związanych ze wzrastającym 
zapotrzebowaniem na energię cieplną i elektryczną 
(Zimny 2005). Najwyższe stężenia tego gazu występują 
zwykle w zimie, głównie z uwagi na okres grzewczy  
i spalanie zasiarczonych paliw, a co za tym idzie – jego 
wysoką emisję do atmosfery (Siuta 1980, Greszta i in. 
2002, Bell, Treshow 2004). Uzyskane w niniejszych ba-
daniach wyniki potwierdziły powyższą rytmikę, gdyż 
najwyższe stężenia dwutlenku siarki na prawie wszyst-
kich stanowiskach badawczych miasta Częstochowa 
odnotowano w miesiącach zimowych, głównie w stycz-
niu i grudniu, zaś najniższe w miesiącach letnich. Sty-
czeń jest jednym z najzimniejszych miesięcy w skali 
roku w naszej szerokości geograficznej. W tym okresie 
następuje wzmożony proces grzewczy, w wyniku czego 
do atmosfery dostają się znaczne ilości SO2.

Analiza poziomów stężeń dwutlenku siarki w ba-
danych trzech miesiącach letnich (lipiec – wrzesień) 
wykazała podobieństwa w wielkości stężeń tego tlenku 
na poszczególnych stanowiskach badawczych miasta. 
W okresie wiosenno-letnim stężenie SO2 kształtuje się 
na podobnym poziomie (w przeciwieństwie do okresu 
jesienno-zimowego) i można się spodziewać zbliżo-
nych wartości stężeń tego tlenku w pozostałych trzech 
miesiącach letnich, w których nie prowadzono moni-
toringu. Spośród miesięcy letnich najniższe wartości 
na większości badanych stanowiskach odnotowano  
w lipcu. SO2 w tym okresie pochodził głównie z pro-
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cesów technologicznych w zakładach przemysłowych. 
Zanieczyszczenia siarkowe w lipcu mogły być w pew-
nym stopniu eliminowane na drodze depozycji mokrej, 
gdyż w tym miesiącu występuje największa w skali 
roku ilość opadów atmosferycznych. Procesy chemicz-
ne w atmosferze w połączeniu z depozycją mokrą i su-
chą są głównymi czynnikami, które są w stanie usunąć 
substancje zanieczyszczające (Bell, Treshow 2004). 

Wschodnia część Częstochowy wymaga stałego mo-
nitoringu ze względu na podwyższone parametry stężeń 
SO2 w tym obszarze miasta oraz na bliskie sąsiedztwo 
niezwykle cennych kompleksów leśnych rezerwatów 
„Zielona Góra” i „Sokole Góry”. Miasto, a w szcze-
gólności huta „Częstochowa” wpływa bardzo silnie na 
chronione ekosystemy tych rezerwatów. Są to głównie 
zanieczyszczenia powstałe w procesach technologicz-
nych huty, tj. tlenki siarki, azotu oraz pyły z metalami 
ciężkimi, np. Fe, Zn, Cr, Mn itp. Transport tych za-
nieczyszczeń dokonywany jest z wiatrami wprost nad 
tereny chronione, gdyż w tym rejonie występuje ich 
przewaga z kierunków: zachodniego i południowo-za-
chodniego. Dodatkową barierą, która może powodować 
zatrzymywanie się zanieczyszczeń nad badanymi rezer-
watami, jest ich charakter ukształtowania powierzchni  
w postaci wzgórz. Stanowią one bowiem naturalne za-
pory dla transformacji i adwekcji mas powietrza. Szko-
dliwy wpływ gazów i pyłów przemysłowych na drzewo-
stany leśne badanych rezerwatów został potwierdzony 
także w badaniach stopnia uszkodzenia aparatu asymi-
lacyjnego drzew, a zasięg stref uszkodzenia na podsta-
wie rozpoznanych powierzchni próbnych pozwolił zali-
czyć te obszary chronione do I strefy uszkodzeń (Operat 
NZP, 2006). Badania nad obciążeniem kory sosny zwy-
czajnej metalami ciężkimi, tj. Pb, Zn, Mn, Cr, Fe, Cu, 
Ni i Cd w rezerwatach „Zielona Góra” i „Sokole Góry” 
(obszar planowanego JPN) prowadzonych przez Ligęzę 
(2004) wykazały, że powyższe rezerwaty, podobnie jak 
m.in. tereny objęte ochroną Ojcowskiego Parku Naro-
dowego, należą do obszarów zdegradowanych (Sawic-
ka-Kapusta i in. 2005). Z uwagi na opisane czynniki 
konieczne wydaje się wprowadzenie stałego monito-
ringu czystości powietrza w obszarach tych rezerwa-
tów leśnych. Możliwa byłaby wówczas kontrola emisji 
zanieczyszczeń (w tym metali ciężkich, tlenków siarki  
i azotu) pochodzących z aglomeracji częstochowskiej  
i tym samym podjęcie czynności naprawczych. Powyż-
sze działania stają się szczególnie ważne w kontekście 
projektu utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego.
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THE IMPACT OF SULPHUR DIOXIDE FROM 
CZĘSTOCHOWA AGGLOMERATION ON  

ACIDITY DEGREE OF PINUS SYLVESTRIS L. 
BARK OF „ZIELONA GÓRA” AND „SOKOLE 

GÓRY” NATURE RESERVES  
(WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA)

Summary
The aim of the research was to conduct  

a quantitative evaluation of the level of air pollution 
with sulphur dioxide in nine districts of Częstochowa 
city during autumn-winter (from October to March) 
and summer season (from July to September) as well as 
to identify the main emission source of this compound. 
The location of Częstochowa agglomeration is not 
favourable due to surrounding industrial areas which 
emit the largest volume of gas pollution within a year, 
in particular Bełchatów Poviat (from the northern 
side), the Upper Silesian Industrial Region (from the 
southern side) and the Małopolskie Voivodeship, which 
however is not situated in the direct vicinity to the city 
(from the south-eastern side).

The measurements of SO2 concentration in air 
at the area of Częstochowa agglomeration were 
conducted in a form of a continuous monitoring 
and the SO2 concentration values at the individual 
research stations were determined for each month. The 
measurements were taken with passive samplers and 

four samplers were exposed at each research station. 
The concentration of the compound was determined on 
the basis of the mass of released compound, exposition 
time and calibration constants (Pyta, Dymecki 2006).

The highest sulphur dioxide (SO2) concentrations at 
practically most of the research stations located in the 
Częstochowa city were noted in winter season, mainly 
in January and December whereas the lowest in summer 
season and in October. The highest SO2 concentration 
during autumn-winter and summer research cycle 
occurred at the research station situated in the vicinity 
of the city’s largest pollution emitter – „Częstochowa 
Steelworks” and in the eastern part of the city, namely 
in two districts with low-rise buildings: Lisiniec and 
Dźbów. The contamination of the districts with low-
rise buildings during winter time was related with 
burning large amount of materials with sulphur content 
in household furnaces.  

The most strongly affecting emitter on „Zielona 
Góra” and „Sokole Góry” forest areas was 
„Częstochowa” steelworks. „Zielona Góra” reserve that 
is situated at the administrative border of Częstochowa 
is characterized strong acidulation of biological 
material, which was reflected by low value of pH Pinus 
sylvestris bark. 




