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SEZONOWE ZRÓŻNICOWANIE CHEMIZMU OPADÓW  
W DRZEWOSTANACH IGLASTYCH 

SEASONAL VARIABILITY OF CHEMICAL COMPOSITION OF 
PRECIPITATION IN THE CONIFEROUS STANDS 

Abstrakt:  Prowadzone badania są kontynuacją wcześniejszych prac, których celem jest określenie sezonowych 
zmian jakości wód opadowych pod okapem drzewostanów sosnowych, znajdujących się pod wpływem imisji 
zanieczyszczeń alkalicznych i kwaśnych. Badania prowadzono na dwóch kontrastujących powierzchniach 
położonych w południowo-zachodniej części Polski, z których jedna znajduje się pod wpływem imisji 
zanieczyszczeń alkalicznych (Leśnictwo Górażdże), druga pod wpływem sezonowych zanieczyszczeń kwaśnych 
(Leśnictwo Przechód). Pomiary wody deszczowej pod okapem sosny zwyczajnej wykonano zgodnie  
z metodologią monitoringu środowiska. Analizie podlegał zarówno depozyt mokry, jak i suchy, czyli łączny 
ładunek zanieczyszczeń, jaki wnoszony jest do ekosystemów leśnych. W pobranych próbkach wody oznaczono 
odczyn (pH) oraz przewodność elektrolityczną. Trzyletnie badania wykazały znaczne zróżnicowanie odczynu  
i przewodności elektrolitycznej opadów atmosferycznych. Odnotowano wyraźną różnicę między opadami 
zimowymi (IV i I kwartał następnego roku) a opadami w okresie wegetacyjnym (II i III kwartał). Opady 
podokapowe półrocza zimowego wykazywały się wyższym odczynem niż w miesiącach przypadających na okres 
wegetacyjny na powierzchni zlokalizowanej pod zakładami cementowo-wapienniczymi. Bory Niemodlińskie 
(Leśnictwo Przechód), mimo znacznego oddalenia od ośrodków przemysłowych i szlaków komunikacyjnych, 
znajdują się w strefie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł lokalnych, o czym świadczy obniżony poziom 
odczynu opadów atmosferycznych. Pomiary pH w okresie zimowym są niższe od odczynu uzyskiwanego latem. 
Sezon zimowy (grzewczy) jest okresem, w którym mamy do czynienia z niekontrolowaną emisją zanieczyszczeń 
gazowych pochodzących z palenisk przydomowych. 
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Wprowadzenie 

Depozycja atmosferyczna uważana jest za jeden z elementów decydujących o obiegu 
materii w ekosystemach leśnych. Wpływ wód opadowych na zbiorowiska leśne rozpatruje 
się głównie pod względem zaopatrzenia roślin w wodę. Nie mniej ważnym aspektem jest 
oddziaływanie chemizmu wód opadowych, które wpływają na chemiczne, fizyczne  
i biologiczne procesy zachodzące w układzie atmosfera-roślina-gleba [1]. W ekosystemach 
leśnych skład chemiczny opadu deszczu pod koronami drzew może znacznie odbiegać od 
składu opadu mierzonego na otwartej powierzchni. Wody opadowe, przechodząc przez 
korony drzew, kontaktują się z powierzchnią liści i gałęzi, a następnie spływają po pniu, co 
może znacznie zmienić ich właściwości fizykochemiczne [2, 3]. Szybkość i wielkość 
spływu po pniach drzew zależą od gładkości czy szorstkości kory, ale także od zdolności 
intercepcyjnych korony. Ilościowe i jakościowe różnice opadu podokapowego są 
warunkowane gatunkiem drzewa [4, 5]. W procesie wychwytywania zanieczyszczeń 
obecnych w powietrzu szczególnie efektywne są drzewostany iglaste [6]. Sporek [7] 
wykazała, że wielkość powierzchni asymilacyjnej sosny zwyczajnej nie zależy od wieku 
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drzewostanu. Porównywalne powierzchnie igliwia odnotowała dla sośniny 18-, 38-  
i 70-letniej. Zatem sucha depozycja pyłów na powierzchni igliwia może być zbliżona  
w tych drzewostanach.  

Prowadzone badania są kontynuacją wcześniejszych prac, których celem jest śledzenie 
dynamiki zmian jakości wód opadowych pod okapem drzewostanów sosnowych oraz 
uchwycenie zróżnicowania pomiędzy opadami zebranymi w okresie wegetacyjnym  
i zimowym. Badania prowadzono na kontrastujących powierzchniach, z których jedna 
znajduje się pod wpływem imisji zanieczyszczeń alkalicznych, druga pod wpływem 
sezonowo występujących zanieczyszczeń kwaśnych.  

Metody badań 

Badania prowadzono w południowo-zachodniej części Polski na 2 powierzchniach 
doświadczalnych liczących 2500 m2 każda, założonych w ekosystemach leśnych na 
siedlisku boru mieszanego świeżego (BMśw). Powierzchnie zlokalizowano  
w monokulturach sosnowych. Stanowisko badawcze w Leśnictwie Górażdże, oddziale 226l 
w linii prostej znajduje się w odległości 500 m od Zakładów Wapienniczych  
„Górażdże-Wapno S.A” oraz w odległości około 3 km od Cementowni „Górażdże-Cement 
S.A” w Choruli. Badania na tym terenie prowadzone są od 2001 roku. Drugie stanowisko 
założone jako kontrolne znajduje się w Leśnictwie Przechód oddziale 141b.  

W pracy przedstawiono wyniki trzyletniego okresu badawczego obejmującego lata 
2015-2017. Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono oddzielnie dla opadów 
zebranych w okresie wegetacyjnym (II i III kwartał, tj. 1.04-31.09) i okresie zimowym  
(IV i I kwartał). Przyjęto, że okres zimowy rozpoczyna się 1 października, a kończy  
31 marca roku następnego.  

Na każdej powierzchni wybrano 10 drzew modelowych reprezentujących 
poszczególne klasy biologiczne (zgodnie z klasyfikacją Krafta), na których zbudowano 
kołnierze na strzale drzewa na wysokości 130 cm. Chwytniki kołnierzowe wykonano  
z pianki poliuretanowej o wielkości 0,25 m2, co pozwoliło uzyskać wielkość próby  
z jednego opadu krótkiego w czasie i o małym natężeniu. Próby pobierano bezpośrednio po 
każdym opadzie. Analizie podlegał zarówno depozyt mokry, jak i suchy, czyli łączny 
ładunek zanieczyszczeń, jaki wnoszony jest do ekosystemów leśnych. 

Na podstawie przeglądu danych literaturowych wybrano europejską klasyfikację wód 
opadowych według badaczy z Uniwersytetu w Oldenburgu [8], przyjmującą następujące 
kryteria: opady o silnie obniżonym zakwaszeniu - pH > 6,5; opady o zakwaszeniu lekko 
obniżonym - 6,5-6,1; opady o zakwaszeniu normalnym - 6,1-5,1; opady lekko zakwaszone 
- pH 5,1-4,6; opady znacznie zakwaszone - 4,6-4,1; opady silnie zakwaszone - pH < 4,1. 
Powyższą klasyfikację uogólniono do trzech klas: opady zasadowe o pH > 6,5; opady 
obojętne o pH 6,5-4,6 i opady kwaśne o pH < 4,6.  

Wyniki badań i ich dyskusja 

Rozpatrując sezonowość imisji zanieczyszczeń płynących z wodami opadowymi, 
należy zwrócić uwagę na odmienny charakter oddziaływania tych zanieczyszczeń na 
środowisko przyrodnicze. W okresie wegetacyjnym zanieczyszczenia dostają się do gleby 
porcjami, wraz z każdym opadem deszczu. Zatem są przyjmowane przez ekosystem leśny 
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w sposób ciągły. Natomiast w okresie zimowym mogą zalegać w warstwie śniegu nawet 
przez kilka tygodni czy miesięcy i docierają do środowiska wraz z wiosennymi roztopami, 
a więc jednorazowo w dużych stężeniach. 

Prowadzone badania monitoringu opadów podokapowych pozwoliły na zebranie  
338 prób w Leśnictwie Przechód (1.04.2015-31.03.2017) i 923 prób w Leśnictwie 
Górażdże (1.04.2015-31.03.2018).  

 W Borach Niemodlińskich (Leśnictwo Przechód) rozkład pH mieścił się w przedziale 
3,00-7,38. Wyraźnie zaznaczyła się zmienność sezonowa analizowanych wód 
podokapowych. Największym zakwaszeniem charakteryzowały się opady zimowe  
(IV i I kwartał, tj. 1.10-31.03 następnego roku). Średnie pH tych opadów w dwóch 
sezonach wynosiło: 4,38 (2015/16) i 3,94 (2016/17) przy współczynniku zmienności 
równym odpowiednio 14 i 13 %. W analizowanych sezonach zimowych odnotowano 
bardzo wysoki udział kwaśnych opadów (pH < 4,6) odpowiednio 66 i 93 %. Praktycznie 
wszystkie opady zimowe w sezonie 2016/2017 miały odczyn kwaśny. W sezonach letnich 
(II i III kwartał) średnie pH wynosiło 5,40 (2015 r.) i 5,80 (2016 r.), a udział procentowy 
kwaśnych opadów (pH < 4,6) był znacznie mniejszy i wynosił 23,4 % (2015 r.) i 12,6 % 
(2016 r.) (rys. 1). 
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Rys. 1. Odczyn opadów podokapowych w półroczach wegetacyjnych i zimowych w Leśnictwie Przechód  

Fig. 1. Seasonal changes in pH in water sampled beneath tree canopies in Przechod Forest District  
 
Wyniki te wskazują na stale utrzymujący się trend wzrostu zakwaszenia w okresie 

zimowym na tym terenie. Wcześniejsze badania autorki prowadzone w latach 1997-2004 
[2] także wskazywały na obciążenie tego terenu zanieczyszczeniami o charakterze 
kwaśnym. Najwięcej opadów z tego okresu badań znalazło się w przedziale pH  
3,36-3,92. Bory Niemodlińskie, mimo znacznego oddalenia od ośrodków przemysłowych  
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i szlaków komunikacyjnych, znajdują się w strefie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł 
lokalnych, o czym świadczy obniżony odczyn szczególnie zimowych opadów 
atmosferycznych. Sezon grzewczy jest okresem, w którym mamy do czynienia  
z niekontrolowaną emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z kotłowni 
przydomowych. W wyniku spalania węgla, miału czy też koksu do atmosfery dostają się 
zwiększone ilości SO2, CO, NOx, wpływając na zakwaszenie opadów. W ciągu sześciu lat 
(1997, 1998, 2002, 2003, 2015, 2016) na powierzchni w Leśnictwie Przechód odczyn wód 
w zimie był niższy niż w okresie wegetacji (kwiecień-wrzesień). Na przykład średnie pH 
opadów w 2003 roku w okresie wegetacji kształtowało się na poziomie 5,79, natomiast  
w miesiącach spoczynku roślin i jednocześnie sezonu grzewczego (październik - marzec) 
średni odczyn opadów wynosił 4,31 [2]. Ta sytuacja potwierdziła się w późniejszych 
badaniach, gdzie średnia różnica między odczynem opadów zimowych i z okresu 
wegetacyjnego w 2016 r. wynosiła 1,85 pH.  

W drugim badanym kompleksie leśnym (Leśnictwo Górażdże), znajdującym się pod 
wpływem immisji zanieczyszczeń alkalicznych, odczyn wód podokapowych zawierał się  
w przedziale 3,54-7,97. Trzyletnie badania wykazały znaczne zróżnicowanie odczynu  
i przewodności elektrolitycznej opadów atmosferycznych. Opady w 2015 roku cechowały 
się niższym odczynem (�̅ = 5,67) w stosunku do opadów w roku 2016 (�̅ = 6,31) i 2017 
(�̅ = 6,22). Rozkład pH w 2015 r. zawierał się w przedziale 3,54-7,31. Przyjmując 
klasyfikację odczynu stosowaną w Austrii [8], opady o odczynie silnie alkalicznym  
(pH > 6,5) stanowiły w 2015 roku - 11 %, w 2016 roku - 33 %, a w 2017 roku - 24 %.  
W ekosystemach leśnych niepozostających pod wpływem emisji przemysłowej pH opadów 
kształtuje się między 4,5-5,5 z wartością średnią 4,9. W przeprowadzonych badaniach  
w 2015 roku 93 % analizowanych wód podokapowych miało pH ≥ 4,9. W 2016 i 2017 roku 
100 % analizowanych opadów miało pH > 4,9. 

W ciągu trzech lat badań dość wyraźnie zaznaczyły się sezonowe trendy zmian 
odczynu wód podokapowych. Odczyn wszystkich badanych opadów był wyższy  
w I i IV kwartale, czyli w półroczu zimowym, natomiast niższy w II i III kwartale każdego 
roku, tj. w sezonie wegetacyjnym (rys. 2). Średnie wartości odczynu opadów  
w analizowanych sezonach wegetacyjnych wynosiły: 5,48 (2015 r.), 6,05 (2016 r.)  
i 6,15 (2017 r.). 

Analizę opadów zimowych przeprowadzono dla prób zebranych od 1 października do 
31 marca następnego roku. Średnie wartości odczynu opadów zimowych analizowanych na 
przełomie lat 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (IV i I kwartał) wynosiły odpowiednio: 
6,42, 6,82 i 6,33. Różnica między średnimi wartościami pH okresu wegetacyjnego  
i zimowego kształtuje się od 0,18 do 0,94. Taką tendencję wykazały też wcześniejsze 
badania autorki prowadzone na tym obszarze. Średni odczyn opadów zimowych  
w 2001/2002 roku wynosił 6,53, natomiast w okresie wegetacyjnym 5,40. Podobną 
tendencję wykazywały opady z 2003 roku [2]. Opady zimowe 2016/2017 charakteryzują 
się rozkładem normalnym, gdzie średnia, modalna i mediana wynosi 6,82. Natomiast 
najwyższe pH opadów tej zimy, jak również całego analizowanego okresu, wynosiło 7,79. 
Opady sezonu zimowego następnego roku (2017/2018) miały nieco niższy odczyn,  
50 % zbadanych prób miało pH niższe od 6,25.  
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Rys. 2. Odczyn opadów podokapowych w półroczach wegetacyjnych i zimowych w Leśnictwie Górażdże 

Fig. 2. Seasonal changes in pH in water sampled beneath tree canopies in Gorazdze Forest District 
 
W okresie zimy stężenie zanieczyszczeń ulega podwyższeniu, gdyż związki chemiczne 

mogą przez dłuższy czas kumulować się w pokrywie śnieżnej. Nawet po zakończeniu 
opadu substancje pyłowe i gazowe mogą osiadać na powierzchni śnieżnej lub być przez nią 
pochłaniane. W obecności tak silnych emitorów, jak zakłady wapiennicze czy 
cementownie, podwyższone pH i przewodność elektrolityczna mogą wskazywać na silne 
zapylenie ekosystemu leśnego. Część próbek pobierana w tym okresie pochodziła ze 
śniegu, który zalegał na chwytnikach podokapowych, część z roztopionego śniegu  
i niewielka część z opadu deszczu. Próbki wyraźnie różniły się przewodnością. W czasie 
ciągłego opadu trwającego kilka dni można było zauważyć, że pierwsze próby miały 
wyższe pH i cechowały się podwyższoną przewodnością, co zapewne było związane  
z wymywaniem osadów pyłowych z koron drzew. Podwyższone wartości tych wskaźników 
wykazywały również próby pobrane z kilkudniowego zalegającego śniegu. Z kolei próby 
opadu pobrane po 3-dniowych opadach ciągłych wykazywały się mniejszą przewodnością, 
a pH obniżało się i mieściło się w przedziale 4,8-6,0. Taką zależność potwierdzały też 
analizy wód opadowych pobranych podczas okresu wegetacyjnego. Autorzy wskazują [1, 
4, 6] na pewną zależność pomiędzy odczynem opadów a zapyleniem. W okręgach 
przemysłowych, charakteryzujących się nadmierną emisją pyłów alkalicznych, opady mogą 
uzyskać odczyn równy obojętnemu lub nawet zbliżony do zasadowego.  

Stwierdzona alkalizacja opadów następująca po przejściu przez strefę koron 
uwarunkowana jest przede wszystkim wielkością suchej depozycji zatrzymywanej,  
a następnie zmywanej z powierzchni asymilacyjnej. Całkowita powierzchnia igliwia ma 
istotne znaczenie w zatrzymywaniu pyłów i gazów, ponieważ jest ona od kilku do 
kilkunastu razy większa niż powierzchnia gruntu zajmowanego przez drzewa [7].  
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Mineralizację badanych opadów wyrażono za pomocą przewodności elektrolitycznej, 
której wartości były w zakresie 0,066-1,827 mS/cm. Wartości te, podobnie jak odczynu, są 
zbliżone do wyników uzyskanych we wcześniejszych badaniach autorki  
(2001-2003) prowadzonych na tym terenie. Zakres przewodności elektrolitycznej dla 
opadów w latach 2001-2003 zawierał się w przedziale 0,031-2,12 mS/cm. Obliczona 
mediana wskazuje, że najwyższą przewodność wykazywały opady z 2002 roku, gdzie 
połowa opadów plasowała się powyżej 0,460 mS/cm [2]. Bardzo zbliżoną przewodnością 
wykazywały się opady zarejestrowane w 2017 r., a mediana wynosiła 0,457 mS/cm.  

Wielu autorów obserwowało wyraźny wzrost przewodności pod koronami drzew. Na 
przykład badania przeprowadzone przez Kozłowskiego [4] na obszarze o silnej 
koncentracji przemysłu cementowo-wapienniczego potwierdzają wzrost zmineralizowania 
wód opadowych po przejściu przez strefę koron i pni drzew. Średnie roczne wartości 
przewodności opadu atmosferycznego na otwartej powierzchni kształtowały się w zakresie 
2,61-5,48 mS/m, przy średniej wynoszącej 3,93 mS/m. Dwukrotnie wyższe wartości 
przewodniości stwierdzono w opadzie podkoronowym sosny zwyczajnej. Średnia ważona 
wynosiła 7,69 mS/m. Natomiast w wodach spływających po pniach sosen stwierdzono  
9-krotny wzrost przewodności elektrolitycznej (35,97 mS/m).  

Wyniki uzyskane w Górażdżach zarówno w latach 2001-2003, jak i 2015-2017 
charakteryzują się wysoką przewodnością elektrolityczną, co może wskazywać na znaczne 
zapylenie atmosfery i zmywania pyłów zdeponowanych w koronach drzew.  

Wnioski 

1. Wieloletnie pomiary opadów atmosferycznych pod okapem drzewostanów sosnowych 
wykazują cykliczną sezonową zmianę jakości wód.  

2. W kompleksach leśnych będących pod wpływem przemysłu  
cementowo-wapienniczego opady atmosferyczne charakteryzowały się podwyższonym 
odczynem w miesiącach zimowych.  

3. Na obniżenie odczynu wód w kompleksie leśnym, gdzie nie występuje presja 
zanieczyszczeń przemysłowych, w okresie zimowym (grzewczym) wpływa emisja 
niezorganizowana z kotłów przydomowych.  

4. Do oceny zagrożenia środowiska leśnego konieczne jest kontynuowanie pomiarów 
depozycji mokrej zanieczyszczeń powietrza, uwzględniające badanie składu 
chemicznego opadów atmosferycznych pod okapem drzewostanu. 
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SEASONAL VARIABILITY OF CHEMICAL COMPOSITION OF 
PRECIPITATION IN THE CONIFEROUS STANDS 

Institute of Biotechnology, University of Opole, Opole 

Abstract:  The study was conducted in south-western Poland. The study plots was established in pine monoculture 
of the Gorazdze Forest District and Przechod Forest District. This study is a continuation of earlier research aimed 
at determining the changes in the quality of precipitation beneath the canopy in pine stands affected by the 
emission of alkaline and acid pollutants This paper presents the results of three years of investigation from  
2015-2017. The rainwater measurements under the canopy of Scots pine were made according to the methodology 
of the environmental monitoring. Wet and dry deposits, thus the total pollution load brought into the forest 
ecosystem, were analysed. The pH and electrical conductivity was measured in collected water samples. The 
results showed differences between precipitation in winter (1.10-31.03 next year; fourth and first quarters), and in 
the growth season (during the second and third quarters - 1.04-30.09). 

Keywords: pH, precipitation, pine stand 


