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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SNOW IN THE CITY OF KIELCE  
IN JANUARY 2016 

Abstrakt:  Określono właściwości fizyczno-chemiczne pokrywy śnieżnej zalegającej w miejskiej strefie Kielc. 
Analizie poddano próbki śniegu z 14 stanowisk skupionych na osiedlu Pod Telegrafem, z silną presją 
antropogeniczną związaną z funkcjonowaniem stoku narciarskiego, parkingu samochodowego dla narciarzy oraz 
niskiej emisji z domków jednorodzinnych. W stopionych próbkach oznaczono właściwości fizyczno-chemiczne 
oraz skład chemiczny za pomocą chromatografu jonowego DIONEX ICS 3000. Uzyskane wartości pH oraz stężeń 
Cl, Na i Ca wskazują na wyraźny udział różnokierunkowej presji antropogenicznej  na środowisko przyrodnicze. 
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Wstęp 

Pokrywa śnieżna stanowi źródło informacji o stanie jakości powietrza 
atmosferycznego [1-4]. Wykorzystywano ją dotychczas m.in. do oceny wpływu 
zanieczyszczeń na środowisko aglomeracji krakowskiej [5, 6], terenów położnych wokół 
cementowni w Opolu [7], jak również w Górach Świętokrzyskich na terenie tzw. Białego 
Zagłębia [8]. Skład chemiczny pokrywy śnieżnej jako indykator wielkości emisji  
i depozycji zanieczyszczeń wykorzystywano również na obszarze północnej Europy [9, 
10]. Od ponad dwudziestu lat stanowi przedmiot badań realizowanych w ramach 
podprogramu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego [11]. 

Funkcjonowanie miasta, zwłaszcza w okresie zimowym, powoduje emisję znacznych 
ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Pochodzą one zarówno ze źródeł lokalnych (domowe 
paleniska, spaliny samochodowe, elektrociepłownie), jak i zdalnych, przenoszonych  
ze znacznych odległości. Na terenie miasta w okresie zimowym dobrym wskaźnikiem 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego może być zatem pokrywa śnieżna [12].  
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zanieczyszczeń próbek śniegu pobranych 
w styczniu 2016 r. na terenie osiedla Pod Telegrafem w Kielcach, z zabudową domków 
jednorodzinnych z rozwiniętą siecią dróg dojazdowych, stokiem użytkowanym narciarsko  
i konwencjonalną ciepłownią miejską. 

Metodyka badań 

Badania przeprowadzono 23 stycznia 2016 r. na terenie miasta Kielce (Wyżyna 
Kielecka), w południowo-wschodniej jego części na terenie osiedla Pod Telegrafem, 
zamieszkanego przez 985 mieszkańców (dane UM Kielce na dzień 31.12.2015 r.). 

                                                           
1 Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce 
2 Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce,  
email: mireneusz@ujk.edu.pl 
Praca była prezentowana podczas konferencji ECOpole’16, Zakopane, 5-8.10.2016 



 

 
 

 Rafał Kozłowski, Mirosław Szwed i Joanna Przybylska 

 

 

186

Najwyższy punkt pomiarowy zlokalizowano na szczycie góry Telegraf 408 m n.p.m. 
Kolejne punkty pomiarowe zlokalizowano: na stoku, poza strefą sztucznego naśnieżania,  
u podnóża stoku, koło parkingu, w wolnych przestrzeniach wśród zabudowy domków 
jednorodzinnych i okolicach ciepłowni miejskiej (rys. 1). Łącznie pobrano próbki  
z 14 punktów pomiarowych. 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych [13] 

Fig. 1. Map of the sampling site in Kielce [13] 
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Pobrany materiał przewieziono w pojemnikach polietylenowych do Laboratorium 
Badań Środowiska Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. W próbkach analizowano właściwości fizyczno-chemiczne  
i skład chemiczny próbek wody z roztopionego śniegu. Do analizy składu chemicznego 
wykorzystano chromatograf jonowy DIONEX ICS 3000 (Ca, Mg, Na, K, NH4, Cl, SO4, 
NO3) wyposażony w kolumnę analityczną IonPac CS16 3x250 mm (kationy) i IonPac 
AS18 2x250 mm (aniony). Poziom detekcji dla poszczególnych parametrów wynosił: dla 
Ca2+ - 0,4 mg·dm–3, dla Mg2+, Na+, NH4

+ - 0,2 mg·dm–3, a dla pozostałych jonów  
0,1 mg·dm–3. Do kontroli jakości uzyskiwanych wyników wykorzystywano certyfikowany 
materiał referencyjny KEIJM-02 produkowany przez Environment Canada. Do pomiarów 
pH i konduktywności wykorzystano wieloparametrowy miernik jakości wody Elmetron  
CX-701 z elektrodą Hamilton.  

W ocenie warunków meteorologicznych rozwoju i zaniku pokrywy śnieżnej w rejonie 
Kielc wykorzystano dane dobowe temperatury powietrza, grubości pokrywy śnieżnej  
i występowania zjawisk atmosferycznych w Kielcach prezentowanych przez hiszpański 
serwis OGIMET. Badanie kierunku napływu mas powietrza wykonano za pomocą modelu 
NOAA Hysplit. 

Analiza wyników 

Znaczne różnice wysokości względnej, ekspozycja i zagospodarowanie terenu 
spowodowały lokalne różnice w miąższości pokrywy śnieżnej. W trakcie poboru próbek 
miąższość pokrywy wahała się od 3 do 12 cm. W okresie od 17 do 24 stycznia temperatura 
powietrza w ciągu doby utrzymywała się znacznie poniżej 0°C z minimalną  
temperaturą –19,7°C (24.01.2016 r.). Przeważały wiatry z kierunku północnego  
i północno-zachodniego, z wysokim ciśnieniem powyżej 1030 hPa (rys. 2). 

 

 
Rys. 2. Warunki termiczno-opadowe i śniegowe dla stacji Kielce, styczeń 2016 r. [14] 

Fig. 2. Meteorological conditions for Kielce station, January 2016 [14] 
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Do identyfikacji źródła zanieczyszczeń wykorzystano model HYSPLIT, który został 
zaprojektowany do symulacji zjawisk związanych z transportem oraz dyspersją 
zanieczyszczeń. Analiza wykresu trajektorii wstecznych dla obszaru badań  
z czterodniowym wyprzedzeniem, zakończonych 23 stycznia 2016 r., wskazuje kierunek 
północny, północno-zachodni oraz południowo-zachodni napływu powietrza (rys. 3). Ten 
ostatni dowodzi wpływu zanieczyszczeń z obszaru o znacznej alkalizacji środowiska 
przyrodniczego w obrębie lokalizacji zakładów przemysłu cementowo-wapienniczego  
w Górach Świętokrzyskich tzw. Białego Zagłębia.  

 

 
Rys. 3. Wykres trajektorii wstecznych dla Kielc wyznaczonych za pomocą modelu Hysplit, z czterodobowym 

wyprzedzeniem, zakończona 23 stycznia 2016 r. 

Fig. 3. Four-day backward airmass trajectories calculated with HYSPLIT model for snow measurements in 
Kielce, ending on a 23 January 2016 

 
Analiza właściwości fizyczno-chemicznych próbek stopionego śniegu wykazała, że  

w przypadku pH wartości wahały się od pH 4,50 do pH 6,65 przy średniej arytmetycznej 
pH 5,51 (rys. 4). Odnosząc uzyskane wyniki do klasyfikacji opadów wg Jansen i in. [15], 
wartość minimalną należy zakwalifikować jako znacznie obniżoną, natomiast maksymalną 
jako lekko podwyższoną. Analizując zmienność przewodności elektrolitycznej właściwej, 
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stwierdzono, że w próbkach wartości wahały się od 2,2 mS·m–1 (lekko podwyższona) do  
4,8 mS·m–1 (mocno podwyższona) przy średniej 2,96 mS·m–1 (lekko podwyższona). 

 

 
Rys. 4. Klasyfikacja opadów atmosferycznych w Kielcach zgodnie z podziałem zaproponowanym przez [15].  

A - nieznaczna, B - lekko podwyższona, C - znacznie podwyższona, D - mocno podwyższona; I - znacznie 
obniżony, II - lekko obniżony, III - normalny, IV - lekko podwyższony, V - znacznie podwyższony 

Fig. 4. Classification of precipitation at Kielce city acc. to [15]. A - negligible, B - somewhat higher,  
C - considerably higher, D - much higher; I - considerably lower, II - somewhat lower, III - normal,  
IV - somewhat higher, V - considerably higher 

 
Analiza składu chemicznego próbek wody z roztopionego śniegu wykazała, że wśród 

kationów dominowały jony wapnia, a wśród anionów jony chlorkowe (rys. 5). Stężenia 
jonów wapnia wahały się od 1,46 do 5,77 mg·dm–3 przy średniej 2,49 mg·dm–3;  
w przypadku jonów chlorkowych odpowiednio od 1,59 do 9,40 mg·dm–3 przy średniej  
3,50 mg·dm–3. Podwyższone stężenie w stosunku do pozostałych wykazywały ponadto jony 
sodu (ze średnią 2,02 mg·dm–3).  

Źródłem jonów wapnia są zlokalizowane w pobliżu Kielc zakłady przemysłu 
cementowo-wapienniczego, emitujące znaczne ilości pyłów do atmosfery. Najwyższe 
wartości  notowano w górnej części stoku góry Telegraf (punkty 1-9), stanowiącej 
naturalną barierę orograficzną dla przemieszczających się mas powierza. Z kolei 
podwyższone stężenia jonów chlorkowych i sodowych wystąpiły przede wszystkim  
w punktach u podnóża stoku z dobrze rozwiniętą siecią dróg głównych  
i lokalnych. Ich źródłem jest sól drogowa wykorzystywana do zimowego utrzymania dróg.  
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Rys. 5. Średnie wartości stężeń analizowanych próbek wraz z odchyleniem i  błędem standardowym 

Fig. 5. Average concentrations of the analyzed samples (with standard error and standard deviation)  

Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone badania właściwości fizyczno-chemicznych oraz składu chemicznego 
wody uzyskanej po stopieniu próbek śniegu potwierdzają, że pokrywa śnieżna na terenie 
miasta jest skutecznym akumulatorem zanieczyszczeń powietrza deponowanych  
z atmosfery. Dominujące w składzie chemicznym jony wapnia wskazują na presję 
antropogeniczną związaną z dominującą w regionie gałęzią przemysłu  
cementowo-wapieniczego oraz w przypadku jonów chlorkowych i sodowych wskazującą 
na rolę soli drogowej w zimowym utrzymaniu dróg na terenie osiedla.  Uzyskane wyniki 
analiz wykazują zmienność w zależności od odległości i wysokości nad poziomem morza 
oraz obecnością liniowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Jony wapnia wykazują najwyższe 
stężenia w górnych partiach, gdzie są deponowane bezpośrednio z atmosfery na stoku góry 
Telegraf, stanowiącej barierę orograficzną dla przemieszczających się mas powietrza. Jony 
chlorkowe i sodowe swoje wartości maksymalne osiągają w sąsiedztwie dróg lokalnych  
i chodników. 
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SNOW IN THE CITY OF KIELCE  
IN JANUARY 2016 

1 Department of Environment Protection and Modelling, The Jan Kochanowski University in Kielce  
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Abstract: The physical and chemical properties of snow cover in the urban area of Kielce have been determined 
in this paper. Snow samples from 14 samples locations Pod Telegrafem were analyzed, with strong anthropogenic 
pressure associated with the ski slope, the car park for skiers, and the low emissions from detached houses. Fused 
samples identified physicochemical properties and chemical composition by means of DIONEX ICS 3000 ion 
chromatograph. The pH values and concentrations of Cl, Na and Ca show a clear contribution of the differentiated 
anthropogenic pressure on the natural environment. 
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