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WPROWADZENIE
•

Krajowy monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena
depozycji zanieczyszczeń do podłoża został uruchomiony w roku 1998 jako
jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego
Monitoringu Środowiska (PMŚ).

•

Badania w pełnym cyklu rocznym przeprowadzono po raz pierwszy w 1999
roku.

•

Celem tego monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków
zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu
czasowym i przestrzennym. Poprzez systematyczne badania fizykochemiczne
opadów oraz równoległe obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych,
monitoring dostarcza informacji o obciążeniu obszarów leśnych, gleb i wód
powierzchniowych substancjami deponowanymi z powietrza – związkami
zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi, tworząc podstawy do analizy
istniejącego stanu. Informacje te mogą być wykorzystywane przy tworzeniu
i ocenie skuteczności programów redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza,
a także przy opracowywaniu bilansu nawozowego w gospodarce wodnej
i leśnej.

-------------------

REALIZACJA PROGRAMU BADAŃ - METODY
Sieć stacji krajowego monitoringu chemizmu
opadów atmosferycznych obejmowała w 2015
roku 23 stacje pomiarowe zlokalizowane na
stacjach synoptycznych IMGW-PIB.
Na
stacjach
prowadzone
były
pomiary
i obserwacje parametrów meteorologicznych
czterokrotnie w dobie opadowej (wysokości opadu,
przeważający kierunek wiatru, objętość opadu).
Po każdej dobie opadowej obliczana była średnia
dobowa temperatura powietrza oraz wykonywany
był pomiar wartości pH zebranych dobowych
próbek opadów.
15 laboratoriów WIOŚ (w poszczególnych
województwach) odbierało średniomiesięczne
próbki opadów i wykonywało analizy składu
fizykochemicznego w zakresie następujących
wskaźników:
wartości
pH,
przewodności
elektrycznej właściwej, stężeń anionów: Cl-, SO4-2,
azotu NO2- i NO3-, stężeń kationów: azotu NH4+,
Na+, K+, Ca+2, Mg+2 i metali ciężkich: Zn, Cu, Pb,
Ni, Cd, Cr oraz azotu Kiejdahla i fosforu ogólnego.

-------------------

W celu określenia stężenia azotu ogólnego
stosowało
się
metodę
obliczeniową,
w oparciu o wyniki analiz, sumując
w analizowanej próbce zawartości azotu
pochodzącego z azotynów i azotanów oraz
azotu Kjeldahla.
Na 23 stacjach monitoringowych (stacje
synoptyczne IMGW-PIB) w 2015 roku:
-sporządzono 276 raportów z obserwacji
meteorologicznych,
-zebrano 276 średniomiesięcznych próbek
opadów do analiz fizykochemicznych,
-zebrano 6745 próbek dobowych opadu,
-wykonano 2201 pomiarów odczynu.
Raporty z obserwacji, pomiarów i badań zostały
przekazane do IMGW-PIB.
15 laboratoriów WIOŚ odebrało próbki
opadów, wykonało analizy i uzyskało ok. 5244
wyników analiz fizykochemicznych, które
w postaci raportów zostały przekazane do
IMGW-PIB.

REALIZACJA PROGRAMU BADAŃ - METODY

W celu określania za pomocą systemu GIS
przestrzennego
rozkładu
wielkości
sum
opadów oraz substancji deponowanych
wykorzystano dane opadowe
ze 162 posterunków opadowych IMGW-PIB
charakteryzujących pole średnich sum opadów
reprezentatywne dla obszaru Polski.
stacje pomiaru chemizmu
posterunki opadowe

Wyniki stężeń poszczególnych składników
opadów z 23 stacji monitoringowych i dane
opadowe posłużyły do obliczeń za pomocą
modelu i programu ArcGIS, wielkości stężeń,
deponowanych ładunków i wysokości
opadów dla siatki gridowej wielkości 4x4
km2. Obliczone dane wykorzystano dla
dalszych analiz i zobrazowania rozkładów
przestrzennych badanych wielkości.

-------------------

Przygotowano
zestawienia
miesięczne
o genezie powstawania opadów w 2015 roku
na 23 stacjach monitoringowych (stacje
synoptyczne IMGW-PIB).
Na podstawie danych:
- miesięcznych raportów meteorologicznych,
- zestawień o genezie powstawania opadów
na 23 stacjach,
- biuletynów meteorologiczno-hydrologicznych
IMGW-PIB, sporządzono analizę warunków
meteorologicznych w 2015 roku i porównano
z wieloleciem 1981-2010.

WARUNKI METEOROLOGICZNE KSZTAŁTUJĄCE
WIELKOŚĆ DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW
ATMOSFERYCZNYCH
W POLSCE W 2015 ROKU

-------------------

WARUNKI METEOROLOGICZNE KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ DEPOZYCJI
ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE W 2015 R.
Przebieg roczny średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza
w 2015 r. (średnio dla Polski*)
2015

Temperatura powietrza

odch.

wiel

Rok 2015 pod względem termicznym
był w przeważającej części rokiem ciepłym,
z wartościami temperatury powietrza
znacznie
przekraczającymi
wartości
wieloletnie.
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– stopnie Celsjusza, jednostka temperatury (opis osi y),
odch. – odchylenia danych od średniej wieloletniej,
wiel. – średnia wieloletnia ustalona dla danych (z 23 stacji) z lat 1981-2010,
O.C. – okres ciepły roku (IV-IX),
O.CH. – okres chłodny roku (I-III, X-XII).
* - wartości średnie obliczone na podstawie danych z 23 stacji monitoringowych

-------------------

O.C. O.CH.

Pod względem termicznym rok 2015 był rokiem
ciepłym, ze średnią obszarową temperaturą powietrza
wyższą od wieloletniej o 1,5oC. Anomalie termiczne
różnicowały się od 1,0oC w Świnoujściu do 1,8oC
w Warszawie. Największe odchylenia zanotowano
zwłaszcza w okresie lata (sierpień) oraz zimy
(grudzień), kiedy wyniosły one odpowiednio 3,7oC
i 4,8oC. Jedynymi miesiącami z anomaliami ujemnymi
były maj oraz październik, natomiast w kwietniu
średnia obszarowa temperatura powietrza była równa
wartości wieloletniej. Dodatnie anomalie termiczne
odnotowano
dla
obydwu
półroczy
(ciepłego
i chłodnego), przy czym większa jej wartość została
stwierdzona dla półrocza chłodnego – ponad 2oC przy
niespełna 1oC dla okresu ciepłego.
Najwyższą średnią obszarową temperaturę powietrza
stwierdzono dla sierpnia (20,7oC), najniższą zaś dla
lutego (0,2oC). Średnia roczna temperatura powietrza
dla omawianych stacji wyniosła 9,0oC i różnicowała się
od 1,2oC na Kasprowym Wierchu do 10,7oC w Legnicy.

WARUNKI METEOROLOGICZNE KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ DEPOZYCJI
ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE W 2015 R.
Przebieg roczny średnich sum miesięcznych opadów atmosferycznych w 2015 r.
(średnio dla Polski*)
2015

Opady atmosferyczne

odch.

wiel.
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W kontekście opadów atmosferycznych ich
średnia obszarowa suma w 2015 r. wynosiła
525,2 mm i była znacznie mniejsza od wartości
wieloletniej. Przez większą część roku sumy
miesięczne opadów były znacznie mniejsze niż
notowane dla lat 1981-2010.
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Z punktu widzenia opadów atmosferycznych rok 2015 był
rokiem suchym, ze średnią sumą opadów wynoszącą
zaledwie 525 mm (o ponad 135 mm mniej od wartości
wieloletniej).
W przebiegu rocznym sum opadów uwagę zwraca przede
wszystkim ich znaczny deficyt w okresie półrocza ciepłego,
zwłaszcza w sezonie letnim. Zdecydowanie największy
niedobór opadów wystąpił w sierpniu, kiedy opady stanowiły
zaledwie 23% średniej wieloletniej sumy opadów, tj. o niemal
60 mm mniej w stosunku do wartości wieloletniej. Znacznie
mniejszy deficyt opadów został odnotowany dla okresu
chłodnego, w przypadku którego średnia obszarowa suma
opadów była tylko nieznacznie mniejsza od wartości
wieloletniej. Przyczyniły się do tego wysokie opady w
styczniu i listopadzie, które w porównaniu do średniej sumy
wieloletniej były wyższe o ponad 30%.
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O.C.

O.CH.

* - wartości średnie obliczone na podstawie danych z 23 stacji
monitoringowych

odch. – odchylenia danych od średniej wieloletniej,
wiel. – średnia wieloletnia ustalona dla danych z lat 1981-2010,
O.C. – okres ciepły roku (IV-IX),
O.CH. – okres chłodny roku (I-III, X-XII).

WARUNKI METEOROLOGICZNE KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ DEPOZYCJI
ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE W 2015 R.
Różnice między sumami opadów atmosferycznych w latach 2014 i 2015

Porównując sumy opadów w latach 2014 i 2015 można zauważyć, że w przypadku
większości miesięcy i rozpatrywanych stacji opady w 2015 r. były niższe niż w 2014 r.
Uwagę w tym względzie zwraca przede wszystkim sierpień, w przypadku którego opady na
wszystkich stacjach były znacznie niższe niż rok wcześniej.
Niższe na większości stacji wartości opadów w porównaniu do 2014 r. zostały również
zanotowane w okresie kwiecień-lipiec, co przyczyniło się do niższych sum w całym okresie
ciepłym.
Jedynie w Gdańsku i Olsztynie sumy roczne opadów w 2015 r. i w okresach ciepłym oraz
chłodnym były wyższe w stosunku do 2014 r.
W przypadku półrocza chłodnego na większości stacji (głównie tych położonych na północy,
Dolnym Śląsku i południowo-wschodnich regionach kraju) sumy opadów były wyższe niż
w 2014 r. W tym kontekście uwagę zwraca przede wszystkim listopad, kiedy na wszystkich
stacjach sumy opadów w 2015 r. były wyższe niż w 2014 r.

-------------------

WARUNKI METEOROLOGICZNE KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ DEPOZYCJI
ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE W 2015 R.
Częstość występowania adwekcji mas powietrza z poszczególnych sektorów oraz
udział wód opadowych z wydzielonych sektorów w sumie rocznej opadów w latach
2013-2015 (średnio dla Polski*)
2013

Adwekcje mas powietrza
z poszczególnych sektorów
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• Cyrkulacja z sektora W w 2015 r. najczęściej występowała na
wybrzeżu
(ponad
50%
przypadków),
a
najrzadziej
w południowo-wschodnich regionach (poniżej 40%)
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• Częstość adwekcji z S różnicowała się od nieco ponad 20%
na północy do 30% na Kasprowym Wierchu
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• Frekwencja
napływu
mas
powietrza
z
sektorów
N i E oraz cyrkulacji miejscowej Z była znacznie mniejsza
w porównaniu do W i S i odznaczała się również mniejszym
zróżnicowaniem przestrzennym.
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• Udział sum opadów obserwowanych przy pozostałych
sektorach był w 2015 r. podobny lub mniejszy w porównaniu
do lat 2013-2014
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• Udział opadów z sektora W w 2015 r. był znacznie większy
niż w poprzednich latach i różnicował się od 30-40% na
południowym-wschodzie do ponad 75% w Łebie i Chojnicach
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• Największe zróżnicowanie udziału opadów w ogólnej ich
sumie w 2015 r. zostało odnotowane dla sektora N (od 4-5%
na północy do 46% na Kasprowym Wierchu)
* - wartości średnie obliczone na podstawie danych z 23 stacji
monitoringowych

Sektory napływu mas powietrza:
N - północny, E - wschodni,
S - południowy, W - zachodni,
Z – cyrkulacja miejscowa zmienna.

WARUNKI METEOROLOGICZNE KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ DEPOZYCJI
ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE W 2015 R.
Częstość występowania adwekcji mas powietrza z poszczególnych sektorów oraz
udział wód opadowych z wydzielonych sektorów w sumie rocznej opadów
w latach 2013-2015 (średnio dla Polski*)
W kontekście częstości napływu mas powietrza z określonych sektorów, w 2015 r.
przeważały adwekcje z sektora W, które stanowiły ponad 45% przypadków.
Była to częstość wyraźnie większa od obserwowanej w ostatnich latach.
Drugim co do frekwencji napływu sektorem był sektor S, w przypadku którego częstość
adwekcji wyniosła nieco ponad 25% i była wyższa w porównaniu do 2014 r. oraz niższa
względem 2013 r.
Cyrkulacje z pozostałych kierunków charakteryzowały się znacznie mniejszymi
częstościami i były z reguły mniejsze od obserwowanych w latach 2013-2014. Wyjątek
stanowiła jedynie cyrkulacja N, której frekwencja w 2015 r. była nieco wyższa niż w 2014 r.
W przypadku udziału sum opadów z poszczególnych sektorów zdecydowanie
przeważały sumy opadów notowane w czasie adwekcji z W.
Ich udział w ogólnej sumie opadów był wyższy o kilkanaście procent w stosunku do lat
ubiegłych.
Nieco wyższy niż w latach 2013-2014 był również udział sum opadów przy cyrkulacji S,
natomiast zmalały sumy opadów notowanych w czasie cyrkulacji N, a zwłaszcza E oraz
cyrkulacji miejscowej zmiennej Z.
* - wartości średnie obliczone na podstawie danych z 23 stacji
monitoringowych

-------------------

Sektory napływu mas powietrza:
N - północny, E - wschodni,
S - południowy, W - zachodni,
Z – cyrkulacja miejscowa zmienna.

Udział [w %] wód opadowych (określanego na poziomie 850 hPa) w latach 2013 - 2015
w sektorach napływu mas powietrza w sumie opadów* (klasyfikacja IMGW-PIB):
Z sektora napływu:

- zachodniego (W)

- południowego (S)

- północnego (N)

2015
2015

2014

2013

-------------------

* - wartości średnie obliczone na podstawie danych z 23 stacji
monitoringowych

2015

Rozkład przestrzenny wysokości
opadów atmosferycznych [mm]
na podstawie danych ze 162
posterunków opadowych

Udział [w %] wód opadowych (określanego na poziomie 850 hPa) w w latach 2013 - 2015
w sektorach napływu mas powietrza w sumie opadów* (klasyfikacja IMGW-PIB):
Z sektora napływu:

- wschodniego (E)

- z cyrkulacji miejscowej zmiennej (Z)

2015

2015
(śr. suma
opadów
525,2 mm)

2014
(śr. suma
opadów
635,8 mm)

2013
(śr. suma
opadów
672,0 mm)

-------------------

* - wartości średnie obliczone na podstawie danych z 23 stacji
monitoringowych

2015

Rozkład przestrzenny wysokości
opadów atmosferycznych [mm]
na podstawie danych ze 162
posterunków opadowych
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ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE W 2015 R.

Podsumowanie
2015 rok pod względem ilości opadów mieścił się w kategorii „suchy”
- roczna suma opadów to 79% średniej wieloletniej
(2014 rok - 101%, 2013 rok - 104% średniej wieloletniej).
Pod względem ilości opadów rok 2015 był znacznie bardziej suchy
w porównaniu do poprzednich lat.
Najbardziej „suchym” miesiącem był sierpień – 23% średniej wieloletniej,
z najmniejszą sumą roczną średnioobszarowo – 17,1 mm,
a najbardziej „wilgotnymi” miesiącami były styczeń i listopad – odpowiednio
136% i 134% średniej wieloletniej (dla 23 stacji synoptycznych).
Największa
średnia
obszarowa
suma
opadów
została
stwierdzona
w lipcu – 66,6 mm.
Średnia roczna temperatura powietrza na stacjach monitoringowych
była wyższa o 1,5oC od przeciętnej w wieloleciu
(w 2014 r. była wyższa o 1,4oC, 2013 r. była wyższa o 0,3oC).

-------------------

Podsumowanie
Rok 2015 charakteryzował się na obszarze Polski największym udziałem (do 45%),
polarno morskich mas powietrza napływających z zachodniego sektora (W) wiatru
(średnio w 2014 r. - 32%, 2013 r. - 36%, 2012 r. - 44%),
z południowego sektora (S) – 25%, wschodniego (E) – 11%, północnego (N) – 13%,
a cyrkulacja miejscowa, zmienna (Z) – 5%.
Największy udział wody opadowej w ogólnej sumie opadów wystąpił przy napływie mas
powietrza z sektora zachodniego – 58%
(w 2014 r. - 44%, w 2013 r. - 41%, w 2012 r. - 51%, w 2011 r. - 52%, w 2010 r. - 36%).

Zwraca uwagę spadek udziału wody opadowej z sektora wschodniego E – 5%
(w 2014 r. - 16%, 2013 r. - 10%, w 2012 r. - 5%, w 2011 r. - 6%)

i z sektora północnego N – 14%
(w 2014 r. - 15%, w 2013 r. - 24%, w 2012 r. - 12,5%, w 2011 r. - 17%, w 2010 r. - 26%).

a wzrost udziału wody opadowej z sektora południowego S – 19%
(w 2014 r. - 17%, w 2013 r. - 17%, w 2012 r. - 25%, w 2011 r. - 23%).

Najmniej wód opadowych zanotowano w czasie występowania cyrkulacji miejscowej,
zmiennej – 3,5%
(w 2014 r. - 7%, w 2013 r. - 8%, w 2012 r. - 7%, 2011 r. - 6%, 2010 r. -5
5%).

-------------------

ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH
W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW
ATMOSFERYCZNYCH
DO PODŁOŻA W 2015 ROKU
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ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE
OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH SĄ WYKONYWANE PRZEZ
LABORATORIA
WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZY WYNIKÓW I RAPORTY ROCZNE
SĄ WYKONYWANE PRZEZ
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

-------------------

Stężenia substancji w miesięcznych próbkach opadów atmosferycznych
z 23 stacji monitoringowych w latach 2013-2015

-------------------

ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.
Stężenia substancji w miesięcznych próbkach opadów atmosferycznych
z 23 stacji monitoringowych w 2015 r.
Najwyższymi stężeniami (średnie ważone z całego roku) siarczanów, azotu amonowego, wapnia
i magnezu charakteryzowały się opady w Raciborzu; chlorków i cynku w Warszawie; azotu
azotynowego i azotanowego oraz chromu w Kaliszu; potasu, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego
w Poznaniu; miedzi, niklu i wolnych jonów wodorowych w opadach w Legnicy; ołowiu i kadmu
w Katowicach, a największą koncentracją sodu charakteryzowały się opady w Łebie.
Maksymalną wielkość przewodności elektrycznej właściwej, 66,2 µS/cm, zanotowano
w opadzie średniomiesięcznym w Raciborzu, w sierpniu, natomiast najbardziej kwaśny odczyn
opadów, 4,43 pH, zanotowano w Lesku w lutym.
Najniższe średnie stężenia roczne (średnie ważone z całego roku), w porównaniu do pozostałych
stacji nizinnych, siarczanów, azotu amonowego, azotu ogólnego, wapnia i cynku stwierdzono
w opadach w Łebie; chlorków, sodu i miedzi w Sandomierzu; potasu w Suwałkach; magnezu w Zielonej
Górze; ołowiu w Kaliszu. Najniższe średnie stężenia kadmu i chromu ogólnego oraz wolnych jonów
wodorowych stwierdzono w Toruniu. Najniższe średnie stężenia azotu azotynowego i azotanowego,
fosforu ogólnego oraz niklu wystąpiły w Olsztynie.
W opadzie średniomiesięcznym na Śnieżce w kwietniu stwierdzono minimalną wartość przewodności
elektrycznej właściwej – 6,2 µS/cm, a w opadzie w Raciborzu w grudniu najwyższy, zasadowy odczyn
– 7,24 pH.
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Stężenia substancji w miesięcznych próbkach opadów atmosferycznych
z 23 stacji monitoringowych w 2015 r.
Dla rejonu wysokogórskiego, tj. na Śnieżce i na Kasprowym Wierchu, gdzie
wykonywano pomiary i obserwacje w specyficznych warunkach, w porównaniu ze
stacjami nizinnymi, stwierdzono:
- najniższe stężenia azotu ogólnego, azotu azotynowego i azotanowego, oraz azotu
amonowego na Śnieżce,
- najniższe stężenia magnezu na Kasprowym Wierchu.
Sezonowo w okresie ciepłym roku, w odniesieniu do średniej dla Polski, na
większości stacji monitoringowych opady charakteryzowały się wyższą koncentracją:
związków biogennych, w tym: azotu i fosforu ogólnego, azotu amonowego
oraz wapnia.
W okresie chłodnym na większości stacji opady charakteryzowały się wyższą
koncentracją:
związków kwasotwórczych i sodu, potasu, magnezu, cynku, miedzi, ołowiu, kadmu,
niklu oraz chromu.
W odniesieniu do stacji wysokogórskich, na Śnieżce i Kasprowym Wierchu
dla większości badanych wskaźników wyższą koncentrację stwierdzono w okresie
chłodnym roku.
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Zakwaszenie opadów atmosferycznych na 23 stacjach monitoringowych
w latach 2013-2015
Rozkład średnich ważonych wartości pH dobowych próbek opadów
w latach 2013 - 2015
Klasa
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Ilości pomiarów w poszczególnych przedziałach wartości pH dobowych
próbek opadów atmosferycznych w 2013-2015 roku na stacjach
monitoringowych w poszczególnych sektorach napływu mas powietrza:
N - północny, E - wschodni, S - południowy, W - zachodni, Z - zmienny
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Zakwaszenie opadów atmosferycznych na 23 stacjach
monitoringowych w 2015 roku
Wartości pH w próbkach średniomiesięcznych informują o równowadze kwasowo-zasadowej i stężeniu
jonów wodorowych jakie wystąpiło w danym miesiącu średnio ze wszystkich opadów i nie
charakteryzują występującego w tym okresie zróżnicowania.
Zjawisko tzw. „kwaśnych deszczy”, agresywnie oddziaływujących na środowisko, lepiej charakteryzuje
analiza

pojedynczych

opadów

lub

przynajmniej

uśrednionej

próbki

z

doby

opadowej.

Opady o wartości pH poniżej naturalnej (5,6 pH), czyli „kwaśne deszcze” stwierdzono w 1089
przypadkach, co stanowi 49% zbioru.
Największa

liczba

dób

opadowych

z

pomiarem

odczynu

w

2015

roku

była

przy

napływie mas powietrza z sektora zachodniego W (1337 próbek zebranych przy wysokości
opadu dobowego od ok. 1 mm), a w dalszej kolejności z sektora południowego S
(387 próbek), północnego N (279) i wschodniego E (122). Najmniej zebrano próbek
pochodzących z cyrkulacji miejscowej zmiennej Z (76 próbek). Częstość opadów o obniżonym
odczynie w stosunku do liczby opadów dobowych z danego sektora jest największa przy cyrkulacji
miejscowej północnej N (34%), południowej S (31%), zachodniej W (25%) i wschodniej E (22%), a w
dalszej kolejności cyrkulacji miejscowej zmiennej Z (20%).
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Zakwaszenie opadów atmosferycznych na 23 stacjach
monitoringowych w 2015 roku
Rozkład średnich ważonych wartości pH dobowych próbek opadów

Sektory napływu
mas powietrza:
N - północny,
E - wschodni,
S - południowy,
W - zachodni,
Z - zmienny

W 2015 roku, w celu wykonania
pomiaru odczynu, zebrano 2201
dobowych próbek opadów
atmosferycznych mokrych.
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Zakwaszenie opadów atmosferycznych na 23 stacjach
monitoringowych w latach 2013-2015
W 2015 r. wykonano 2201 pomiarów pH w próbkach dobowych w zakresie pH:
od 3,54 na Kasprowym Wierchu (23 VI i 14 XI) do 7,36 w Świnoujściu (17 IX).
Ilość pomiarów pH < 5,6, to 1089 próbek dobowych - 49% zbioru próbek
(w 2014 r. było 47% próbek dobowych pH < 5,6 - 1090 próbek z 2313,
w 2013 r. było 56% próbek dobowych pH < 5,6 - 1390 próbek z 2488).

Odczyn obniżony opadów < 5,1 pH (klasy IV-VI) stwierdzono w 592 próbkach (26,9%)
(w 2014 roku - 582 próbki (25,1%), w 2013 roku - 849 próbek(34%)),

w tym:
- sektor zachodni W – 336 próbek (w 2014 roku - 224 próbki, w 2013 roku - 300 próbek),
- południowy S – 119 próbek (w 2014 roku - 126 próbek, w 2013 roku - 197 próbek),
- północny N – 95 próbek (w 2014 roku - 92 próbki, w 2013 roku - 159 próbek),
- wschodni E – 27 próbek (w 2014 roku - 88 próbek, w 2013 roku - 133 próbki),
- miejscowy zmienny Z – 15 próbek (w 2014 roku - 52 próbki, w 2013 roku - 60 próbek).
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Zakwaszenie opadów atmosferycznych na 23 stacjach
monitoringowych w latach 2013-2015
W 2015 roku wykonano 2201 pomiarów pH dobowych próbek opadów
Średni ważony odczyn powyżej 5,6 pH występował w Suwałkach (pH=6,57), Poznaniu (pH=5,66)
i Raciborzu (pH=5,85).
Odczyn poniżej 4,8 pH występował na Śnieżce (pH=4,45) i w Katowicach (pH=4,79).
Rozkład średnich ważonych wartości pH dobowych próbek opadów
atmosferycznych w latach 2013-2015.
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Zakwaszenie opadów atmosferycznych na 23 stacjach
monitoringowych w latach 2013-2015
W 2015 roku wykonano 276 pomiarów pH uśrednionych miesięcznych próbek opadów
Zakres wartości pH: 4,43-7,24 (średnia ważona pH = 5,39).
Odczyn poniżej pH=5,6 stwierdzono dla 32% próbek (36 % w 2014, 45% w 2013).
Obniżony odczyn poniżej 5,6 pH występował w Sandomierzu - 100% próbek, w Legnicy - 83%,
Kaliszu - 75%, a w Łebie, na Kasprowym Wierchu i w Lesku - 67% próbek.
Rozkład przestrzenny średnich rocznych ważonych wartości pH miesięcznych próbek opadów
atmosferycznych w latach 2013-2015
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Zakwaszenie opadów atmosferycznych na 23 stacjach
monitoringowych w latach 2013-2015

Rozkład sumarycznej częstości [w %] występowania odczynu (pH) znacznie
i silnie obniżonego < 4,6 pH w dobowych opadach atmosferycznych
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Depozycja substancji do podłoża na 23 stacjach monitoringowych w latach 2013-2015
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Depozycja substancji do podłoża na 23 stacjach monitoringowych w 2015 r.
W 2015 roku maksymalne wielkości ładunków na stacjach wysokogórskich były wyższe niż na
pozostałych stacjach w przypadku jedenastu wskaźników zanieczyszczeń. Na Kasprowym
Wierchu stwierdzono maksymalne średnioroczne ładunki siarczanów, azotu azotynowego
i azotanowego, azotu amonowego, azotu ogólnego, potasu, cynku, miedzi, kadmu, niklu, chromu
ogólnego oraz wolnych jonów wodorowych, a na Śnieżce stwierdzono maksymalne ładunki
sodu.
Poza rejonem wysokogórskim, na pozostałym obszarze kraju, średnie roczne ładunki substancji
w ilościach maksymalnych stwierdzono na stacjach:
• w Poznaniu – azotu amonowego, potasu, azotu ogólnego i fosforu ogólnego;
• w Lesku – siarczanów, niklu i kadmu oraz wolnych jonów wodorowych;
• w Katowicach – magnezu i ołowiu;
• w Świnoujściu – azotu azotynowego i azotanowego;
• w Łebie – chlorków i sodu;
• w Toruniu – wapnia;
• w Białymstoku – cynku;
• w Suwałkach – chromu ogólnego;
• w Legnicy – miedzi.
Maksymalne wielkości średnich z miesięcznych ładunków jednostkowych większości
badanych substancji zostały wniesione z opadami głównie w styczniu, a w drugiej kolejności
w lipcu oraz listopadzie i maju.
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Depozycja substancji do podłoża na 23 stacjach monitoringowych w 2015 r.
Minimalne wielkości
średnich
z
miesięcznych
ładunków
jednostkowych
większości badanych substancji zostały wniesione z opadami głównie w lutym, a w drugiej
kolejności w sierpniu.
W 2015 roku na stacji wysokogórskiej na Śnieżce stwierdzono minimalne wielkości
miesięcznych ładunków azotynów i azotanów.
Poza obszarem wysokogórskim najmniejsze wielkości średnich rocznych ładunków
wystąpiły:
•
•
•
•
•
•
•

w Legnicy – potasu, wapnia, magnezu, azotu ogólnego i fosforu ogólnego;
w Sandomierzu – chlorków, sodu i miedzi;
w Toruniu – kadmu, chromu ogólnego oraz wolnych jonów wodorowych;
w Chojnicach – siarczanów i niklu;
w Łebie – azotu amonowego i cynku;
w Gdańsku – azotu azotynowego i azotanowego,
w Kaliszu – ołowiu.

Roczne obciążenie powierzchniowe badanymi substancjami terenów reprezentowanych
przez stacje monitoringowe kształtowało się średnio na poziomie 35,15 kg/ha.

-------------------

ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.
Depozycja substancji do podłoża na 23 stacjach monitoringowych

Depozycja roczna oraz sumy roczne wysokości opadów na stacjach
monitoringowych w kolejnych latach badań
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Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Wielkości średnich ładunków jednostkowych substancji (w kg/ha) wprowadzone
w poszczególnych miesiącach 2015 roku i okresie całego roku (przestrzenny
rozkład ładunków obliczony z zastosowaniem modelu i programu ArcGis)
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- wartości maksymalne
- wartości minimalne
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Wielkości średnich ładunków jednostkowych substancji (w kg/ha) wprowadzone
w poszczególnych miesiącach 2015 r. i okresie całego roku (przestrzenne
rozłożenie ładunków obliczone z zastosowaniem modelu i programu ArcGis)
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- wartości maksymalne
- wartości minimalne
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Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Miesięcznie wielkości wniesionych ładunków badanych substancji w 2015 roku
kształtowały się w granicach od 1,56 kg/ha do 4,70 kg/ha.
Obciążenie powierzchniowe obszaru Polski badanymi substancjami wnoszonymi
wraz z opadami atmosferycznymi w 2015 roku wynosiło 37,8 kg/ha*rok.
Największa depozycja wystąpiła w styczniu, z miesięczną wysokością opadu większą
od wartości przeciętnej rocznej wielolecia o 38%.
Maksimum miesięcznego ładunku w styczniu wystąpiło dla ośmiu spośród
siedemnastu badanych substancji, a mianowicie dla: chlorków, sodu, magnezu,
miedzi, ołowiu, kadmu, chromu ogólnego i wolnych jonów wodorowych.
W lipcu, który był najbardziej wilgotnym miesiącem w roku, wystąpił maksymalny
ładunek siarczanów, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz
wapnia.
W maju stwierdzono największy ładunek siarczanów, podobnie jak w lipcu, ponadto
największy ładunek azotu azotynowego i azotanowego oraz niklu, a w listopadzie
potasu i cynku.
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Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski

Najmniej badanych substancji wprowadziły opady w lutym 2015 roku, który
charakteryzował się najniższą miesięczną wysokością opadów, z 62%
niedoborem w stosunku do wartości średniej wieloletniej.
Minimum miesięcznego ładunku stwierdzono w lutym dla jedenastu
z siedemnastu badanych substancji w tym: siarczanów, azotu azotynowego
i azotanowego, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu,
wapnia, magnezu, miedzi, niklu i chromu ogólnego, natomiast w sierpniu chlorków
sodu, cynku, miedzi, podobnie jak w lutym, ponadto ołowiu, kadmu
i niklu oraz chromu ogólnego, które osiągnęły minimum również w innych
miesiącach. Najmniejsze ładunki wolnych jonów wodorowych stwierdzono tylko
w kwietniu.
Sezonowo wody opadowe wprowadziły na obszar Polski większe ilości substancji
w okresie ciepłym roku niż chłodnym, odpowiednio 51% i 49% ładunku
rocznego.
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Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Średnie ładunki jednostkowe i ładunki całkowite substancji zdeponowane na
tereny poszczególnych województw w 2015 r. (przestrzenne rozłożenie ładunków
obliczone z zastosowaniem modelu i programu ArcGis)
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- wartości maksymalne
- wartości minimalne

Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Średnie ładunki jednostkowe i ładunki całkowite substancji zdeponowane na
tereny poszczególnych województw w 2015 r. (przestrzenne rozłożenie ładunków
obliczone z zastosowaniem modelu i programu ArcGis)

-------------------

- wartości maksymalne
- wartości minimalne
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Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Największy depozyt badanych substancji z atmosfery został wprowadzony przez opady na tereny
województw:
- małopolskiego (51,17 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone największe ładunki
sumaryczne związków kwasotwórczych i biogennych, znaczne ładunki sumaryczne metali
ciężkich, w tym: średnich rocznych ładunków jednostkowych siarczanów, azotu azotynowego
i azotanowego, azotu amonowego, azotu ogólnego, potasu, wapnia, magnezu i niklu;
- śląskiego (47,83 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone znaczne ładunki związków kwasotwórczych
(drugie z najwyższych po woj. małopolskim) i biogennych oraz metali ciężkich, w tym: największe
wartości średnich rocznych ładunków jednostkowych magnezu, ołowiu i kadmu;
- zachodniopomorskiego (40,46 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone znaczne ilości
ładunków związków biogennych i kwasotwórczych, a jednocześnie najmniejsze wielkości
sumaryczne metali ciężkich;
- mazowieckiego (39,97 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone znaczne ilości ładunków związków
biogennych i kwasotwórczych oraz sumaryczne metali ciężkich (drugie z najwyższych po woj.
podlaskim);
- pomorskiego (39,83 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone znaczne ilości ładunków związków
kwasotwórczych (trzecie z najwyższych po woj. małopolskim i śląskim), ale jednocześnie drugie
najmniejsze wielkości sumaryczne metali ciężkich i jedne z niższych sum związków biogennych.
W województwie pomorskim wystąpiły największe wartości średnich rocznych ładunków
jednostkowych chlorków i sodu;
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Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Najmniejszy depozyt badanych substancji z atmosfery został wprowadzony przez opady na
tereny województw:
- dolnośląskiego (31,56 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone drugie w kolejności najmniejsze
ilościowo ładunki związków kwasotwórczych oraz trzecie najmniejsze ładunki związków
biogennych, a ponadto najmniejsze wartości średnich rocznych ładunków jednostkowych
azotu azotynowego i azotanowego oraz wapnia.
- podlaskiego (32,79 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone najniższe ilościowo ładunki związków
biogennych i metali ciężkich oraz trzecie z najniższych ładunki związków kwasotwórczych,
w tym najniższe w porównaniu z innymi województwami ładunki jednostkowe azotu ogólnego
i potasu;
- lubelskiego (33,77 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone niewielkie ilościowo ładunki związków
kwasotwórczych, biogennych i sumaryczne metali ciężkich, w tym: najmniejsze wartości
średnich rocznych ładunków jednostkowych chlorków, sodu i miedzi;
- łódzkiego (33,93 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone niewielkie ilościowo ładunki związków
kwasotwórczych, biogennych, ale większe ładunki sumaryczne metali ciężkich;
- kujawsko-pomorskiego (34,07 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone drugie w kolejności
najmniejsze ilościowo ładunki związków biogennych i najmniejsze wartości średnich rocznych
ładunków jednostkowych azotu amonowego, kadmu, chromu ogólnego i wolnych jonów
wodorowych;
- lubuskiego (34,27 kg/ha), gdzie zostały wprowadzone najmniejsze wartości średnich
rocznych ładunków jednostkowych siarczanów, magnezu, cynku, niklu i chromu ogólnego;
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ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.
Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski

Obszar Polski z podziałem na zlewnie bilansowe rzek

-------------------

Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
W odniesieniu do podziału hydrograficznego Polski najwyższe wielkości ładunków
substancji zostały wprowadzone przez opady atmosferyczne na tereny zlewni:
-

-

-

-

-

Soły, gdzie zostały wprowadzone najwyższe średnie roczne wielkości ładunków
sumarycznych wszystkich substancji oraz drugie z największych ładunki związków
kwasotwórczych i trzecie z największych ładunki związków biogennych;
Górnej Wisły, gdzie zostały wprowadzone drugie po najwyższych średnich rocznych
ładunkach sumarycznych wszystkich substancji oraz zostały wprowadzone największe
ładunki związków kwasotwórczych;
Olzy, gdzie zostały wprowadzone trzecie po najwyższych średnich rocznych ładunkach
sumarycznych wszystkich substancji oraz zostały wprowadzone trzecie największe ładunki
związków kwasotwórczych, w tym największe w porównaniu z innymi zlewniami ładunki
jednostkowe siarczanów, azotu amonowego, fosforu ogólnego, magnezu i wapnia;
Raby, gdzie zostały wprowadzone największe w porównaniu z innymi zlewniami ładunki
jednostkowe azotu azotanowego i azotanowego.
Dunajca, gdzie zostały wprowadzone jedne z najwyższych średnie roczne ładunki
sumaryczne wszystkich substancji oraz najwyższe średnie roczne wielkości ładunków
związków biogennych, w tym największe w porównaniu z innymi zlewniami ładunki
jednostkowe azotu ogólnego i potasu;
Skawy, gdzie zostały wprowadzone jedne z najwyższych średnie roczne ładunki
sumaryczne wszystkich substancji;
Przemszy, gdzie zostały wprowadzone największe w porównaniu z innymi zlewniami
ładunki jednostkowe ołowiu;
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Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Najniższe wielkości ładunków substancji
atmosferyczne na tereny zlewni:
-

-

-

zostały

wprowadzone

przez

opady

Kaczawy, gdzie zostały wprowadzone najniższe średnie roczne ładunki sumaryczne
wszystkich substancji oraz trzecie z najniższych średnie roczne ładunki związków
kwasotwórczych, a ponadto najniższe w porównaniu z innymi zlewniami ładunki
jednostkowe chlorków i sodu;
Bystrzyca, gdzie zostały wprowadzone drugie najniższe średnie roczne ładunki
sumaryczne wszystkich substancji;
Ślęza, gdzie zostały wprowadzone trzecie najniższe średnie roczne ładunki sumaryczne
wszystkich substancji;
Łaby, gdzie zostały wprowadzone najniższe średnie roczne ładunki związków
biogennych, a ponadto najniższe w porównaniu z innymi zlewniami ładunki jednostkowe
azotu azotynowego i azotanowego, azotu amonowego i azotu ogólnego;
Widawka, gdzie zostały wprowadzone jedne z niższych średnie roczne ładunki
sumaryczne wszystkich substancji;
Oława, gdzie zostały wprowadzone jedne z niższych średnie roczne ładunki
sumaryczne wszystkich substancji;
Odry środkowej do Warty, zostały wprowadzone najniższe średnie roczne ładunki
związków kwasotwórczych (podobnie jak w zlewni rzeki Bystrzycy), a ponadto najniższe
w porównaniu z innymi zlewniami ładunki jednostkowe magnezu;
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Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Rozkład przestrzenny średnich rocznych ważonych stężeń substancji biogennych w opadach
atmosferycznych oraz rocznych ładunków deponowanych wraz z opadami na obszarze Polski,
województw i wybranych zlewni w 2015 i 2014 r.
przykład
STĘŻENIE [mg/l P]
2015 rok

2014 rok

-------------------

FOSFOR OGÓLNY
ŁADUNEK [kg/ha P]

ŁADUNEK [kg/ha P]

ŁADUNEK [kg/ha P]

Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski
Rozkład przestrzenny średnich rocznych ważonych stężeń substancji biogennych w opadach
atmosferycznych oraz rocznych ładunków deponowanych wraz z opadami na obszarze Polski,
województw i wybranych zlewni w 2015 i 2014 r.
przykład
STĘŻENIE [mg/l N]
2015 rok

2014 rok

-------------------

AZOT OGÓLNY
ŁADUNEK [kg/ha N]

ŁADUNEK [kg/ha N]

ŁADUNEK [kg/ha N]

Depozycja substancji do podłoża na obszarze Polski

Procentowy udział ładunków
poszczególnych substancji
w ogólnym ich składzie

Wielkości wprowadzanych substancji
maleją zgodnie z szeregiem:
SO4 > N(og) > Cl > Ca > N(NH4) > Na >
N(NO2+NO3) > K > Mg > P(og) > Zn > Cu >
H+> Pb > Ni > Cr > Cd

-------------------

Depozycja substancji wprowadzanych z opadem atmosferycznym na
obszar Polski w poszczególnych latach 1999-2015 (wielkości ładunków
w kg/ha*rok) oraz średnioroczne sumy opadów [mm]

-------------------

ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
ZANIECZESZCZENIE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

PODSUMOWANIE
PODSUMOWANIE
W okresie wielolecia (1999-2015) średnioroczne wartości stężeń badanych
substancji wykazują nadal tendencję malejącą za wyjątkiem potasu (K)
– wzrost o ok. 10%.
W stosunku do 2014 roku, w 2015 roku tendencje wzrostową można zauważyć
w przypadku chlorków (o 12%) i sodu (o 18%).
Niższe od naturalnej dla wód opadowych wartości odczynu (5,6 pH) stwierdzono
dla 32% próbek średniomiesięcznych (z wszystkich 276 próbek z zakresu
4,43 - 7,24 pH, średnia ważona – 5,39).
Obniżony odczyn poniżej 5,6 pH występował głównie w Sandomierzu
w 100% próbek, w Legnicy – 83% próbek, w Kaliszu i Łebie – po 75% próbek,
a na Kasprowym Wierchu i w Lesku – po 67% próbek.
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ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

PODSUMOWANIE

Niższy od naturalnego odczynu (pH=5,6)
stwierdzono dla 49% próbek dobowych z wszystkich 2201 próbek
z zakresu 3,54 - 7,36 pH
(w 2001 roku aż 74% próbek miało pH< 5,6).
Średni ważony odczyn powyżej 5,6 pH występował tylko
w Suwałkach (pH=6,57), Poznaniu (pH=5,66) i Raciborzu (pH=5,85).
Odczyn poniżej 4,8 pH występował na Śnieżce (pH=4,45)
i w Katowicach (pH=4,79).
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ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

PODSUMOWANIE
Wielkości wprowadzanych substancji maleją zgodnie z szeregiem:
SO4 > Nog > Cl > Ca > N(NH4) > Na > N(NO2+NO3) > K >
Mg > Pog > Zn > Cu > H+ > Pb > Ni > Cr > Cd

Rozkłady przestrzenne wielkości poszczególnych substancji
w opadach i ich depozycja w poszczególnych miesiącach oraz
depozycja roczna, wykazują duże zróżnicowanie zarówno dla
poszczególnych składników jak i dla różnych regionów kraju.
Głównymi przyczynami zróżnicowania są:
- zmienna ilość wody opadowej,
- jej właściwości fizyczne i skład,
- czas trwania i natężenie opadu,
- także częstość i miejsce jego występowania.
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ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

PODSUMOWANIE
Największe ilości substancji zdeponowane zostały na obszar Polski
w styczniu, a najmniejsze ilości substancji w lutym 2015 r.
Najbardziej obciążone substancjami wprowadzanymi z opadem
atmosferycznym w roku 2015 było województwo małopolskie.
Najmniej obciążone substancjami wprowadzanymi z opadem
atmosferycznym w roku 2015 było województwo dolnośląskie.
Największe ładunki substancji (w kolejności od najwyższych) wprowadziły
opady na powierzchnię zlewni: Soły, Górnej Wisły, Olzy, Raby, Dunajca,
Skawy, Przemszy, Wieprzy, Słupi, Kłodnicy, Strwiąża, Parsęty, Łupawy,
Małej Panwi i Czarnej Orawy.
Najmniejsze ładunki substancji (w kolejności od najniższych) wprowadziły
opady na powierzchnię zlewni Kaczawy, Bystrzycy, Ślęzy, Łaby, Widawki,
Oławy, Odry Środkowej do Warty, Biebrzy, Niemna, Bobru, Noteci, Wieprza
i Bugu.

-------------------

ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

PODSUMOWANIE
Obciążenie powierzchniowe obszaru Polski badanymi substancjami
wnoszonymi wraz z opadami atmosferycznymi w 2015 roku
wynosiło 37,8 kg/ha*rok.
Obciążenie powierzchniowe w 2015 roku osiągnęło najniższą wartość
w okresie porównawczym siedemnastu kolejnych lat badań.
Obciążenie to było mniejsze o 27,3% od wartości
przeciętnej (52,0 kg/ha*rok) z wielolecia 1999-2014,
przy niższej o 155,6 mm (23,3%) średniej rocznej wysokości opadów
w porównaniu do średniej z lat 1999-2014.
Depozycja substancji w 2015 roku w porównaniu z 1999 rokiem
(pierwszym rokiem regularnych badań), zmalała o 40,1%,
przy niższej o 30,3% średniej rocznej wysokości opadów w 2015 roku
w porównaniu do pierwszego roku badań.
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ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
ZANIECZESZCZENIE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

WNIOSKI
Obserwowana w wieloleciu tendencja malejąca depozycji
substancji wprowadzanych z opadami
nie jest na tyle jednoznaczna, by można było stwierdzić,
że zagrożenie dla środowiska ze strony deponowanych
zanieczyszczeń atmosferycznych maleje.
Substancje deponowane z opadami powinny być uwzględniane
w ogólnym bilansie źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych,
ponieważ wyznaczają górne granice możliwości oczyszczenia wód.

Prawidłowa i pełna ocena wielkości depozycji substancji
wprowadzanych z opadami atmosferycznymi jest możliwa tylko w
systematycznych badaniach monitoringowych.
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ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
ZANIECZESZCZENIE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

WNIOSKI
Wpływ warunków meteorologicznych jest bardzo istotny
i często decydujący.
Na obszary, pozbawione istotnych źródeł emisji mogą spadać
wody o dużym stężeniu poszczególnych szkodliwych substancji
lub przeciwnie,
na obszary ze znaczącą emisją spadają czyste wody,
w zależności od tego, nad jakimi obszarami przemieszczały się
masy powietrza.
Warunki meteorologiczne warunkując dużą zmienność depozycji
„wymuszają” konieczność ciągłego monitoringu
w celu uzyskiwania rzeczywistych danych.
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ZANIECZYSZCZENIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSCE
I DEPOZYCJA ZANIECZYSZCZEŃ OPADÓW DO PODŁOŻA W 2015 R.

WNIOSKI
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych
i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża
jest istotnym i pełnym źródłem wiedzy o wielkościach
i przestrzennym rozłożeniu depozycji zanieczyszczeń
w odniesieniu do obszaru całego kraju.
Wyniki badań umożliwiają:
- wyznaczanie regionów zagrożonych depozycją z opadów
zwłaszcza w połączeniu z koncepcją ładunków krytycznych,
- szacowanie zagrożenia jakości wód,
- zwiększają dokładność bilansów substancji w ekosystemach,
- pozwalają na tworzenie i kontrolę skuteczności programów
naprawczych w strategii ochrony środowiska.
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