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III. POWIETRZE

Stacja monitoringu powietrza w S³ubicach
(fot. archiwum WIOŒ Zielona Góra)
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Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

Emisj¹ zanieczyszczeñ do powietrza okreœla siê
wprowadzanie do atmosfery substancji sta³ych, ciek³ych lub
gazowych. Miar¹ wielkoœci emisji zanieczyszczeñ jest iloœæ
substancji wyemitowanej w jednostce czasu.

Ze wzglêdu na pochodzenie wyró¿nia siê emisjê an-
tropogeniczn¹, wynikaj¹c¹ z dzia³alnoœci cz³owieka oraz
emisjê naturaln¹, zwi¹zan¹ z naturalnymi procesami za-
chodz¹cymi w powietrzu. Antropogenicznymi Ÿród³ami
emisji zanieczyszczeñ s¹: elektrownie, elektrociep³ownie,
lokalne kot³ownie, indywidualne systemy grzewcze budyn-
ków mieszkalnych i u¿ytecznoœci publicznej; zak³ady
przemys³owe, kopalnie i transport surowców, sk³adowiska
odpadów, motoryzacja. Naturalne Ÿród³a zanieczyszczeñ
powietrza to: wybuchy wulkanów, erozja wietrzna ska³, py³
kosmiczny, niektóre procesy biologiczne oraz po¿ary.

Ze wzglêdu na charakter, Ÿród³a emisji antropoge-
nicznej dzieli siê na:
• Ÿród³a punktowe – g³ównie du¿e zak³ady przemys³owe

i energetyczne, spalarnie odpadów,
• Ÿród³a powierzchniowe (rozproszone) – obszary charak-

teryzuj¹ce siê wystêpowaniem du¿ej liczby ma³ych
jednorodnych Ÿróde³ emisji, czyli paleniska domowe,
lokalne kot³ownie, niewielkie zak³ady rzemieœlnicze,

• Ÿród³a liniowe – g³ównie arterie, wêz³y i skrzy¿owania
komunikacyjne.

Ewidencja wielkoœci emisji z Ÿróde³ punktowych
w województwie lubuskim prowadzona jest przez Urz¹d
Statystyczny w Zielonej Górze. Obejmuje ona zbieranie in-
formacji o iloœci emitowanych zanieczyszczeñ z zak³adów
zaliczanych do szczególnie uci¹¿liwych, tj. du¿ych
zak³adów z sektora energetyczno-przemys³owego. W woje-
wództwie lubuskim zaliczono do szczególnie uci¹¿liwych 56
zak³adów, co stanowi ok. 4 % tego rodzaju zak³adów z tere-
nu Polski.

Wed³ug danych Urzêdu Statystycznego w Zielonej
Górze emisja py³ów z terenu województwa lubuskiego
w 2005 r. wynios³a 2,8 tys. Mg (ton), w tym ze spalania pa-
liw 2,6 tys. Mg. Wielkoœæ emisji zanieczyszczeñ gazowych
(bez CO2) wynios³a 1877,3 Mg.

W stosunku do 2004 r. – w województwie lubuskim
w 2005 r. zmala³a iloœæ emitowanych do powietrza py³ów
i gazów, co wi¹¿ê siê przede wszystkim z modernizacj¹ pro-
cesów technologicznych wynikaj¹cych m.in. ze zmiany
noœnika energii np. z wêgla na gaz ziemny.

Rozk³ad przestrzenny emisji zanieczyszczeñ do po-
wietrza przez zak³ady szczególnie uci¹¿liwe na terenie
województwa jest nierównomierny. Najwiêksze iloœci zanie-
czyszczeñ emitowane s¹ na obszarach powiatów gêsto
zaludnionych i uprzemys³owionych (powiaty grodzkie – Go-
rzów Wlkp., Zielona Góra, powiaty ziemskie – gorzowski,
zielonogórski, ¿arski, ¿agañski i miêdzyrzecki).

Du¿y wp³yw na jakoœæ powietrza, szczególnie w mia-
stach, ma emisja ze Ÿróde³ powierzchniowych (rozproszo-

1. Podstawy prawne oceny jakoœci powietrza
Podstaw¹ prowadzenia monitoringu jakoœci powie-

trza oraz sporz¹dzania ocen stanu zanieczyszczenia
powietrza jest ustawa Prawo ochrony œrodowiska (Poœ)
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627
z póŸn. zm.). Ustawa reguluje zagadnienia zwi¹zane
z ochron¹ powietrza, dostosowuj¹c je do wymagañ prawo-
dawstwa Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska zobowi¹za-
ny jest do sporz¹dzania nastêpuj¹cych ocen wraz
z klasyfikacj¹ stref:
• oceny piêcioletniej wykonywanej raz na 5 lat (zgodnie

z art. 88 ustawy Poœ),
• oceny rocznej (tzw. ocena bie¿¹ca) – wykonywanej co-

rocznie  (zgodnie z art. 89 ustawy Poœ).
Sposoby, metody i zakres dokonywania powy¿szych

ocen jakoœci powietrza, okreœlone s¹ w odpowiednich ak-
tach wykonawczych.

Kryteria oceny rocznej jakoœci powietrza okreœla roz-
porz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substan-
cji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla do-
puszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. 2002
Nr 87, poz. 796).

Kryteria oceny jakoœci powietrza w sprawie arsenu,
kadmu, rtêci niklu i wielopierœcieniowych wêglowodorów
aromatycznych w otaczaj¹cym powietrzu ustalaj¹c tzw. po-
ziomy docelowe, górny próg oszacowania i dolny próg
oszacowania okreœla Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.

Szczegó³owe informacje na temat podstaw prawnych
ww. ocen jakoœci powietrza i klasyfikacji stref podane zo-
sta³y w raporcie Stan œrodowiska w województwie lubuskim
w 2005 roku  oraz s¹ dostêpne na stronie internetowej Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Zielonej
Górze: www.zgora.pios.gov.pl

2. Emisja zanieczyszczeñ do powietrza w województwie lubuskim

Rys. III.2-1. Emisja zanieczyszczeñ do powietrza przez zak³ady szczególnie
uci¹¿liwe w województwie lubuskim w latach 2000 - 2005
(dane Urzêdu Statystycznego w Zielonej Górze)
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Rys. III.2-2. Procentowy rozk³ad emisji py³ów do powietrza w 2005 r. przez zak³ady szczególnie uci¹¿liwe z poszczególnych powiatów
województwa lubuskiego

Rys. III.2-3. Procentowy rozk³ad emisji dwutlenku siarki do powietrza w 2005 r. przez zak³ady szczególnie uci¹¿liwe z poszczegól-
nych powiatów województwa lubuskiego

nych) czyli tzw. emisja niska, ze Ÿróde³ takich jak: paleni-
ska domowe, ma³e kot³ownie, warsztaty rzemieœlnicze,
obiekty rolnicze.

W miastach i w rejonach tras komunikacyjnych o du-
¿ym natê¿eniu ruchu coraz wiêkszy problem, ze wzglêdu
na emisjê ha³asu i zanieczyszczeñ do powietrza, stanowi
komunikacja – zaliczana do Ÿróde³ liniowych. W wyniku
spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery
przedostaj¹ siê zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tle-
nek wêgla, dwutlenek wêgla i wêglowodory (szczególnie
benzen) oraz py³y zawieraj¹ce m.in. zwi¹zki o³owiu, kad-
mu, niklu i miedzi. Oddzia³ywanie komunikacji na

œrodowisko ma tendencje rosn¹ce. W ostatnich latach na-
st¹pi³ dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszaj¹cych
siê po drogach.

W 2005 r. liczba zarejestrowanych pojazdów samo-
chodowych i ci¹gników w województwie lubuskim wzros³a
w stosunku do roku poprzedniego o 5,6 %, a w odniesie-
niu do roku 2000 o 23,7 %. Na drogach obserwuje siê
równie¿ du¿y ruch tranzytowy. Województwo lubuskie, ze
wzglêdu na swoje po³o¿enie stanowi obszar tranzytowy dla
samochodów przekraczaj¹cych granicê polsko-niemieck¹,
stanowi równie¿ po³¹czenie pó³nocnej czêœci Polski z po³u-
dniow¹.
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Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

Na rysunkach III.2-4 do 6 przedstawiono rozk³ad
emisji dwutlenku wêgla z poszczególnych œrodków trans-
portu wykorzystywanego do przewozu ludzi i towarów (wg
danych Rebubliki Federlnej Niemiec). Zdecydowanie naj-
wiêcej CO2 jest emitowane przez samoloty, zarówno
w ruchu pasa¿erskim jak i towarowym.

Rys. III.2-4. Procentowy rozk³ad emisji dwutlenku wêgla do powie-
trza z  poszczególnych œrodków transportu pasa¿erskiego
w ruchu lokalnym w 2005 r

Rys. III.2-6. Procentowy rozk³ad emisji dwutlenku wêgla do powie-
trza z poszczególnych œrodków transportu towarowego
w 2005 r.

Dane statystyczne:
• Rocznik statystyczny województwa lubuskiego 2005, Urz¹d Statystyczny w Zielonej Górze,  Zielona Góra 2004 r.
• Ochrona Œrodowiska 2005,G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2005 r.
• Uweltkennzahlen 2006, Daten und Fakten, Deutsche Bahn AG.

Poziom stê¿eñ zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w po-
wietrzu zale¿y w g³ównej mierze od iloœci zanieczyszczeñ
odprowadzanych do œrodowiska powietrznego. Innymi,
wa¿nymi czynnikami, które maj¹ decyduj¹cy wp³yw na ja-
koœæ powietrza s¹ topografia terenu oraz warunki mete-
orologiczne.

Warunki meteorologiczne wp³ywaj¹ na procesy fi-
zykochemiczne zachodz¹ce w atmosferze oraz determinuj¹
wielkoœæ emisji zanieczyszczeñ do powietrza. S¹ to m.in.:
• pionowy rozk³ad temperatury, który decyduje o mo¿li-

woœciach rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w powie-
trzu; w wyniku wyst¹pienia zjawiska inwersji, kiedy
temperatura powietrza roœnie wraz z wysokoœci¹, utrud-
nione jest przemieszczanie siê zanieczyszczeñ do góry,
zanieczyszczenia gromadz¹ siê wówczas w przypo-
wierzchniowej warstwie atmosfery,

• temperatura przypowierzchniowej warstwy powietrza,
warunkuj¹ca w du¿ym stopniu iloœci emitowanych za-

Jacek Wielhorski

Rys. III.2-5. Procentowy rozk³ad emisji dwutlenku wêgla do powie-
trza z poszczególnych œrodków transportu pasa¿erskiego
w ruchu dalekobie¿nym w 2005 r.

3. Charakterystyka warunków meteorologicznych na terenie województwa
lubuskiego w 2006 r.

nieczyszczeñ ze Ÿróde³ grzewczych w okresie zimowym,
• promieniowanie s³oneczne, która katalizuje reakcje fo-

tochemiczne prowadz¹ce do przemiany zwi¹zków
obecnych w powietrzu, w efekcie powstaj¹ tzw. zanie-
czyszczenia wtórne, np. ozon,

• prêdkoœæ wiatru decyduj¹ca o prêdkoœci przemieszcza-
nia siê zanieczyszczeñ, ogólnie przyjmuje siê, ¿e wielkoœæ
stê¿enia zanieczyszczeñ w powietrzu jest odwrotnie pro-
porcjonalna do prêdkoœci wiej¹cego wiatru,

• opad atmosferyczny, który na skutek wymywania za-
nieczyszczeñ wp³ywa na poprawê jakoœci powietrza
atmosferycznego.

Warunki meteorologiczne w 2006 r. w wojewódz-
twie lubuskim przedstawione zosta³y na podstawie œrednich
wartoœci wybranych parametrów meteorologicznych mie-
rzonych przez automatyczne stacje monitoringu powietrza
w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze wyposa¿one w panele
meteorologiczne.
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w 2006 r.

Rys. III.3-2. Rozk³ad kierunków wiatru w 2006 r. w Gorzo-
wie Wlkp. [%]

Rys. III.3-4. Rozk³ad kierunków wiatru w 2006 r. w Zielonej
Górze [%]

Rys. III.3.3 Zmiennoœæ temperatury i ciœnienia w Zielonej Górze
w 2006 r.

W 2006 r. na terenie województwa lubuskiego pro-
wadzone by³y badania zanieczyszczenia powietrza przez dwie
instytucje: Inspekcjê Ochrony Œrodowiska i Inspekcjê Sani-
tarn¹. W sumie badania wykonywano na 5 sta³ych
automatycznych stacjach monitoringu powietrza (4 dzia³aj¹-

4. Omówienie wyników pomiarów emisji zanieczyszczeñ powietrza

ce ze wzglêdu na ochronê zdrowia, 1  ze wzglêdu na ochronê
roœlin), na 1 automatycznej stacji przewoŸnej (semimobilnej)
oraz na 14 stacjach badañ manualnych.

Lokalizacjê stacji badañ manualnych i automatycznych
oraz zakres ich badañ obrazuj¹ rysunki III.4-1 i III.4-2.
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Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

Stê¿enia dwutlenku siarki na obszarze województwa
lubuskiego w 2006 r. kszta³towa³y siê na niskim poziomie. Za-
kres stê¿eñ œredniorocznych waha³ siê od 0,7 µg/m3

(Drezdenko ul. Chrobrego) do 7,9 µg/m3 (Zielona Góra
ul. Krótka).

Dopuszczalny poziom stê¿eñ (pod k¹tem ochrony zdro-
wia ludzi), zarówno 24-godzinnych (125 µg/m3), jak i 1-godzin-
nych, nie zosta³ przekroczony w ci¹gu roku na ¿adnej ze stacji
pomiarowych.

  Dwutlenek siarki

Rys. III.4-1. Lokalizacja stacji  manualnych wraz z zakre-
sem badañ

Rys. III.4-2. Lokalizacja stacji pomiarów automatycznych
z zakresem badañ

Najwy¿sze stê¿enie dobowe odnotowano 23.01.2006 r.
w Gorzowie Wlkp. – 38,3 µg/m3, natomiast maksymalne stê-
¿enie 1-godzinne 24.01.2006 we Wschowie – 123 µg/m3.

W odniesieniu do kryterium ochrony roœlin dopusz-
czalne poziomy stê¿eñ zosta³y równie¿ dotrzymane (œrednia
w roku kalendarzowym na stacji ochrony roœlin w Smolarach
Bytnickich wynios³a 4,2 µg/m3 co stanowi³o 21 % normy).

Tab. III.4.1. Charakterystyka automatycznych stacji pomiarowych emisji zanieczyszczeñ powietrza na terenie województwa lubuskiego

2) Typ obszaru:
Z - badania prowadzone pod k¹tem ochrony zdrowia
R - badania prowadzone pod k¹tem ochrony roœlin

1) Typ stacji:
P - w strefie oddzia³ywania przemys³u
M - t³o miejskie
R - t³o regionalne

4.1. Sieæ automatycznych pomiarów zanieczyszczeñ powietrza w woj. lubuskim
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Tab. III.4.2. Wyniki badañ stê¿enia dwutlenku siarki w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego w 2006 roku (µg/m3)
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Stan œrodowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

Odpylacze workowe w zak³adzie Rockwool Polska w Cigacicach (fot. Przemys³aw Susek)

Rys. III.4.3. Ilustracja wyników badañ stê¿enia dwutlenku siarki w powietrzu wykonanych na obszarze województwa lubuskiego
w 2006 roku, z uwzglêdnieniem sezonu  grzewczego i pozagrzewczego
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Tab. III.4.3. Wyniki badañ stê¿enia dwutlenku azotu w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego w 2006 r. (µg/m3)

Zakres stê¿eñ œredniorocznych NO2 na obszarze wo-
jewództwa lubuskiego w 2006 r. waha³ siê od 8,1 µg/m3

(Miêdzyrzecz) do 24,3 µg/m3 (Gorzów Wlkp. ul. Kos. Gdyñ-
skich).

Dopuszczalny poziom stê¿eñ 1-godzinnych (200 µg/m3)
nie zosta³ przekroczony w ci¹gu roku na ¿adnej ze stacji. Naj-
wy¿sze stê¿enia, zarówno dobowe i godzinowe, odnotowano
w Gorzowie Wlkp. – wynios³y one odpowiednio: dobowe na

  Tlenki azotu
ul. Mickiewicza 64,7 µg/m3 (27.01.2006) i godzinowe na ul. Ko-
synierów Gdyñskich 187 µg/m3 (28.01.2006).

W ocenie powietrza pod k¹tem ochrony roœlin brane
s¹ pod uwagê tlenki azotu. Z badañ przeprowadzonych przez
stacjê w Smolarach Bytnickich wynika³o, ¿e dopuszczalne stê-
¿enie œrednioroczne nie zosta³o przekroczone i wynios³o
6,8 µg/m3 (22,7 % normy).
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Rys. III.4-4 Ilustracja wyników badañ stê¿enia dwutlenku azotu w powietrzu wykonanych na obszarze województwa lubuskiego
w 2006 roku, z uwzglêdnieniem sezonu  grzewczego i pozagrzewczego

Tab. III.4.4. Wyniki badañ stê¿enia py³u zawieszonego w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego w 2006 roku (µg/m3)

Zakres stê¿eñ œredniorocznych py³u zawieszonego
waha³ siê w przedziale od 19,2 µg/m3 (S³ubice ul. Wojska Pol-
skiego) do 40,7 µg/m3 (Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyñ-
skich), co oznacza ¿e wartoœæ dopuszczalna dla roku
kalendarzowego (40 µg/m3) zosta³a przekroczona w Gorzo-
wie Wlkp.

Dopuszczalny poziom stê¿eñ 24-godzinnych py³u za-
wieszonego (50 µg/m3) zosta³ przekroczony na wszystkich

Py³ zawieszony
stacjach. Dopuszczalna iloœæ przekroczeñ w ci¹gu roku
(35 razy) nie zosta³a dotrzymana na stacjach w Gorzowie Wlkp.
(ul. Borowskiego – 70, ul. Kosynierów Gdyñskich – 82) i No-
wej Soli – 80.

Najwy¿sze stê¿enie dobowe odnotowano 29.01.2006 r.
w Gorzowie Wlkp. i wynios³o ono 371,6 µg/m3.
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Rys. III.4-5. Ilustracja wyników badañ stê¿enia py³u zawieszonego w powietrzu wykonanych na obszarze województwa lubuskiego
w 2006 roku, z uwzglêdnieniem sezonu grzewczego i pozagrzewczego

W 2006 r. na terenie woje-
wództwa lubuskiego pomiary
benzenu przeprowadzono na stacji
automatycznej w Gorzowie Wielko-
polskim przy ul. Kosynierów
Gdyñskich. Œrednioroczna wartoœæ
kszta³towa³a siê na niskim poziomie
i wynios³a 1,17 µg/m3 (23,4 % nor-
my).

Najwy¿sze stê¿enie dobowe
odnotowano 29.01.2006 r. – 21,3 µg/m3,
natomiast stê¿enie 1-godzinne
28.01.2006r. – 48 µg/m3.

Tab. III.4.5. Wyniki badañ stê¿enia benzenu w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego w 2006 roku (µg/m3)

Benzen

Narastaj¹cy ruch samochodów Ÿród³em znacznej emisji NOX i CO2

(fot. Przemys³aw Susek)
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Badania tlenku wêgla w 2006 roku by³y prowadzo-
ne na 4 stacjach: w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów
Gdyñskich, w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej, we Wscho-
wie i w Nowej Soli. W ich wyniku na ¿adnej ze stacji nie

Tlenek wêgla

Tab. III.4.6.  Wyniki badañ stê¿enia tlenku wêgla w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego w 2006 roku (µg/m3)

Rys. III.4-6. Ilustracja wyników badañ stê¿enia tlenku wêgla w powietrzu wykonanych na obszarze województwa lubuskiego
w 2006 roku, z uwzglêdnieniem sezonu  grzewczego i pozagrzewczego

stwierdzono przekroczeñ dopuszczalnej 8-godzinnej œred-
niej krocz¹cej (10000 µg/m3). Najwiêksz¹ jej wartoœæ
odnotowano w Gorzowie Wlkp. – 48160 µg/m3 (48,2 % nor-
my).
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Pomiary stê¿enia ozonu troposferycznego w atmos-
ferze by³y prowadzone na 4 stacjach (Gorzów Wlkp.,
Smolary Bytnickie, Zielona Góra i Nowa Sól). W odniesie-
niu do wartoœci normatywnej maksymalnej ze œrednich
oœmiogodzinnych spoœród œrednich krocz¹cych (kryterium
ochrony zdrowia ludzi) dopuszczalna iloœæ przekroczeñ

Ozon

Tab. III.4.7. Wyniki badañ stê¿enia ozonu w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego w 2006 roku (µg/m3)

wartoœci granicznej w ci¹gu roku nie zosta³a przekroczona
na ¿adnej ze stacji.

Analiza wyników pod k¹tem ochrony roœlin (stacja
w Smolarach Bytnickich) wykaza³a, ¿e normy dla tego kry-
terium równie¿ zosta³y dotrzymane.

* wartoœæ progowa informowania o ryzyku wyst¹pienia poziomów alarmowych
** wartoœæ poziomu alarmowania

O³ów w pyle zawieszonym by³ mierzony na dwóch
stacjach i na ¿adnej z nich poziom dopuszczalnych stê¿eñ
nie zosta³ przekroczony. W Gorzowie Wlkp. œrednia war-

O³ów w pyle zawieszonym PM 10

Tab. III.4.8. Wyniki badañ stê¿enia o³owiu w pyle zawieszonym PM 10 w powietrzu na obszarze województwa lubuskiego
w 2006 roku (µg/m3)

toœæ dla roku kalendarzowego wynios³a 0,015 µg/m3 (3 %
normy), natomiast we Wschowie 0,037 µg/m3 (7,4 % nor-
my).
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W roku 2006 na terenie województwa lubuskiego
badania metali ciê¿kich zawartych w pyle prowadzono na
stacjach w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego (nikiel,
kadm) i we Wschowie przy ul Kazimierza Wielkiego (ar-

Arsen, nikiel i kadm w pyle zawieszonym

Tab. III.4.9. Wyniki badañ stê¿enia arsenu, niklu i kadmu w pyle zawieszonym PM 10 w powietrzu na obszarze województwa
lubuskiego w 2006 roku (µg/m3)

Ocena roczna jakoœci powietrza w województwie lu-
buskim w 2006 r. wykonana zosta³a w oparciu o art. 89
ustawy Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.) oraz kryteria oce-
ny rocznej jakoœci powietrza okreœlone w rozporz¹dzeniu
Ministra Œrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (tab.III.4.10.)
– na podstawie wyników badañ zanieczyszczeñ powietrza
wykonanych w 2006 r. w województwie lubuskim.

Oceny poziomu stê¿eñ zanieczyszczeñ oraz klasyfi-
kacji dokonuje siê w strefach. Zgodnie z ustaw¹ Prawo

Tab. III.4.10. Wartoœci kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona zdrowia – 2006 r.

sen, nikiel, kadm). Badania wykaza³y, ¿e w ci¹gu roku po-
ziomy docelowe okreœlone w Dyrektywie 2004/107/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
nie zosta³y przekroczone.

ochrony œrodowiska – w województwie lubuskim obszar
strefy pokrywa siê z obszarem powiatu. Na podstawie wy-
ników oceny jakoœci powietrza dokonuje siê klasyfikacji
stref.

Ocena poziomu stê¿eñ oraz klasyfikacja stref na pod-
stawie oceny wykonywana jest oddzielnie dla dwóch grup
kryteriów:
• ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kra-

ju i uzdrowisk),

4.2. Wyniki rocznej oceny jakoœci powietrza – klasyfikacja stref
województwa lubuskiego
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• ustanowionych w celu ochrony roœlin (dla terenu kraju
i parków narodowych).

Klasyfikacji stref dokonuje siê na podstawie oceny
jakoœci powietrza, bior¹c pod uwagê, czy poziom:
• choæby jednej substancji przekracza poziom dopuszczal-

ny powiêkszony o margines tolerancji,
• choæby jednej substancji mieœci siê pomiêdzy poziomem

dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiêkszo-
nym o margines tolerancji,

• substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego.
Klasyfikacja wykonywana jest dla ka¿dego zanie-

czyszczenia, dla ka¿dego parametru znajduj¹cego
zastosowanie w strefie, z uwzglêdnieniem obszarów wydzie-
lonych (np. parków narodowych) oraz ró¿nych czasów
uœredniania stê¿eñ dopuszczalnych. Koñcowym wynikiem
klasyfikacji jest okreœlenie jednej klasy dla strefy ze wzglê-
du na ochronê zdrowia i jednej klasy ze wzglêdu na ochronê
roœlin. W szczególnych przypadkach z okreœleniem klasy
wi¹¿¹ siê wymagane dzia³ania takie jak:
• okreœlenie obszarów przekroczeñ wartoœci dopuszczal-

nych,
• okreœlenie obszarów przekroczeñ wartoœci dopuszczal-

nych oraz wartoœci dopuszczalnych powiêkszonych
o margines tolerancji,

• opracowanie programu ochrony powietrza POP.
W œwietle oceny stê¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu

wystêpuj¹cych w 2006 r. na obszarze województwa lubu-
skiego i przeprowadzonej na tej podstawie klasyfikacji stref,

Kocio³ do spalanie biomasy w Trzebiechowie
(fot. archiwum WIOŒ Zielona Góra)

Tab. III.4.11. Wynikowe klasy stref w województwie lubuskim dla poszczególnych zanieczyszczeñ oraz klasa ogólna dla ka¿dej strefy,
uzyskane w ocenie rocznej z uwzglêdnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
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Tab. III.4.12. Wynikowe klasy stref w województwie lubuskim dla poszczególnych zanieczyszczeñ oraz klasa ogólna dla ka¿dej strefy,
uzyskane w ocenie rocznej z uwzglêdnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roœlin

Tab. III.4.13. Lista stref zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza na podstawie oceny wg kryteriów dla
ochrony zdrowia

wed³ug kryteriów okreœlonych dla ochrony zdrowia, wiê-
kszoœæ powiatów (12 spoœród 14) zaliczono do klasy A – nie
wymagaj¹cej podejmowania dzia³añ. Dwa powiaty woje-
wództwa lubuskiego – zaliczone do klasy C ze wzglêdu na
wystêpowanie przekroczeñ stê¿enia dopuszczalnego py³u
zawieszonego PM10 –  wskazane zosta³y do wykonania pro-
gramów ochrony powietrza. S¹ to: powiat grodzki Gorzów
Wlkp. oraz powiat nowosolski.

Programy ochrony powietrza, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo ochrony œrodowiska, wykonywane s¹ przez
wojewodê w terminie 15 miesiêcy od dnia otrzymania wy-
ników oceny poziomu substancji w powietrzu i klasyfikacji
stref. Wojewoda po zasiêgniêciu opinii w³aœciwych staro-
stów okreœla program, w drodze rozporz¹dzenia.

Celem programu ochrony powietrza jest opracowa-
nie harmonogramu rzeczowo-finansowo-czasowego,
którego wdro¿enie pozwoli na realizacjê ustalonych zadañ
prowadz¹cych do zmniejszenia poziomów rozpatrywanych
stê¿eñ substancji w powietrzu co najmniej do poziomu do-
puszczalnego i stabilnego utrzymania ich na takim
poziomie.

W klasyfikacji dokonanej pod k¹tem ochrony ro-
œlin wszystkie strefy województwa lubuskiego, ze wzglêdu
na niskie stê¿enia ocenianych zanieczyszczeñ powietrza,
znalaz³y siê w klasie A.

Wyniki rocznej oceny jakoœci powietrza za 2006 r.
wraz z klasyfikacj¹ stref (powiatów) województwa lubuskie-
go wskazuj¹, i¿ najwiêkszym problemem w zakresie
zanieczyszczenia powietrza na obszarze województwa lu-
buskiego jest nadmierne stê¿enie py³u zawieszonego PM10.
Dlatego konieczna jest kontynuacja prowadzonych badañ
stê¿enia py³u zawieszonego PM10 oraz wdra¿anie inten-
sywnych pomiarów py³u zawieszonego PM10 metod¹
referencyjn¹ (wagow¹) w kolejnych strefach na obszarze
województwa lubuskiego, gdzie obecnie takie badania nie
s¹ prowadzone, a gdzie równie¿ mo¿na spodziewaæ siê wy-
sokich stê¿eñ. Obecnie w celu uzupe³nienia informacji
o jakoœci powietrza, w strefach gdzie nie prowadzi siê sta-
³ych pomiarów lub s¹ one prowadzone w ograniczonym
zakresie, wykorzystywana jest stacja semimobilna, która wy-
konuje pomiary w cyklach rocznych w wyznaczonych
miejscach pomiarowych.
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Rys. III.4.8. Klasyfikacja wynikowa stref w województwie
lubuskim z  uwzglêdnieniem kryteriów okreœlo-
nych w celu ochrony roœlin – 2006 r.

Ocena jakoœci powietrza wykonywana co najmniej
raz na piêæ lat, ma na celu zebranie informacji o stê¿eniach
poszczególnych zanieczyszczeñ w wyznaczonych strefach na
obszarze województwa. Tak zebrane informacje pozwalaj¹
dokonaæ klasyfikacji stref i okreœliæ metody, którymi powin-
ny byæ dokonywane oceny roczne jakoœci powietrza
w poszczególnych strefach oraz okreœliæ potrzeby w zakre-
sie prowadzenia pomiarów zanieczyszczeñ powietrza,
zgodnie z wymaganiami stawianymi w ocenach rocznych.

Piêcioletni¹ ocenê jakoœci powietrza w województwie
lubuskim przeprowadzono w oparciu o wyniki badañ emisji
zanieczyszczeñ powietrza wykonanych w latach 2002 – 2006,
na stacjach monitoringu powietrza dzia³aj¹cych pod nadzo-
rem dwóch instytucji: Inspekcji Ochrony  Œrodowiska
i Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Klasyfikacji stref pod k¹tem zaplanowania systemu
ocen bie¿¹cych dokonuje siê w oparciu o kryteria górnego
i dolnego progu oszacowania (tab.III.4.15.) stanowi¹ce okre-
œlony procent poziomów docelowych. Ich poziom okreœla
rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska w sprawie oceny po-

ziomów substancji w powietrzu z dnia 6 czerwca 2002 r.
(Dz.U. nr  87 poz.798).

Kryteria dolnego i górnego progu oszacowania s¹
wykorzystywane zarówno do klasyfikacji stref pod k¹tem
zaplanowania systemów oceny jakoœci powietrza, w oparciu
o wyniki oceny wstêpnej, jak równie¿  do weryfikacji klasy-
fikacji stref, na podstawie wyników uzyskiwanych
w systemach ocen jakoœci powietrza. Weryfikacja taka jest
wymagana minimum co 5 lat – lub czêœciej, w przypadku
dzia³añ prowadz¹cych do istotnych zmian stê¿eñ okreœlo-
nego zanieczyszczenia.

W tabeli III.4.15 zestawiono wartoœci kryterialne
górnego i dolnego progu oszacowania poziomu poszczegól-
nych substancji zanieczyszczaj¹cych w powietrzu.

Klasyfikacja stref stanowi podstawê do zaplanowa-
nia systemów ocen bie¿¹cych na obszarach, gdzie wartoœci
progowe s¹ przekroczone lub istnieje prawdopodobieñstwo
ich przekroczenia, zgodnie z wymaganymi metodami kla-
syfikacji – w oparciu o kryteria dotycz¹ce ochrony zdrowia
(tab. III.4.17) i ochrony roœlin  (tab. III.4.18).

4.3. Wyniki drugiej piêcioletniej oceny jakoœci powietrza na obszarze województwa
lubuskiego dla SO2, NO2, NOX, PM10, Pb, CO, C6H6 i O3

Rys. III.4.7. Klasyfikacja wynikowa stref w województwie
lubuskim z uwzglêdnieniem kryteriów okreœlo-
nych  w celu ochrony zdrowia – 2006 r.
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Tab. III.4.15. Wymagane metody ocen rocznych prowadzonych w oparciu o kryteria dotycz¹ce ochrony zdrowia, w zale¿noœci od
poziomu stê¿eñ zanieczyszczenia w strefie – dla SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, CO, C6H6 i O3

1) je¿eli stê¿enia na okreœlonym obszarze strefy przekraczaj¹ wartoœæ poziomu dopuszczalnego, wówczas na takim obszarze pomiary wysokiej
jakoœci powinny byæ obowi¹zkowe lub priorytetowe

Tab. III.4.14. Górne i dolne progi oszacowania dla SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, CO, C6H6 i O3
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Tab. III.4.16. Wymagane metody ocen rocznych dla SO2, NOX i O3 dokonywanych w oparciu o kryteria dotycz¹ce ochrony roœlin,
w zale¿noœci od poziomu zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w strefie

Wyniki klasyfikacji stref województwa lubuskiego
Na podstawie wyników oceny zanieczyszczenia powie-

trza w województwie lubuskim klasyfikacja stref przedstawia
siê nastêpuj¹co:
a) wg kryteriów  ustanowionych w celu ochrony zdrowia
• pod wzglêdem stê¿enia dwutlenku siarki – wszystkie stre-

fy zosta³y zaliczone do klasy 1b (rys. III.4.9),
• pod wzglêdem stê¿enia dwutlenku azotu – strefa m. Go-

rzów Wlkp. zaliczona zosta³a do klasy 2, a pozosta³e strefy
do klasy 1b (rys. III.4.10),

• pod wzglêdem stê¿enia py³u zawieszonego PM10 – strefy
m. Gorzów Wlkp. i strefa nowosolsko-wschowska zaliczo-
ne zosta³y do klasy 3 b, natomiast pozosta³e strefy zaliczono
do klasy 3a (rys. III.4.11),

• pod wzglêdem stê¿enia o³owiu –  wszystkie strefy zosta³y
zaliczone do klasy 1b (rys. III.4.12),

• pod wzglêdem stê¿enia tlenku wêgla –  wszystkie strefy
zosta³y zaliczone do klasy 1b (rys. III.4.13),

• pod wzglêdem stê¿enia benzenu – wszystkie strefy zosta³y
zaliczone do klasy 1b (rys. III.4.14),

• pod wzglêdem stê¿enia ozonu – strefa stanowi¹ca obszar
województwa lubuskiego zosta³a zaliczona do klasy 3a
(rys. III.4.15),

b) wg kryteriów ustalonych ze wzglêdu na ochronê roœlin
• pod wzglêdem stê¿enia dwutlenku siarki – wszystkie stre-

fy zosta³y zaliczone do klasy R1 (rys. III.4.16),
• pod wzglêdem stê¿enia tlenków azotu – wszystkie strefy

zosta³y zaliczone do klasy R1 (rys. III.4.17),
• pod wzglêdem stê¿enia ozonu – strefa stanowi¹ca obszar

województwa lubuskiego zosta³a zaliczona do klasy R3
(rys. III.4.18),

Rys. III.4-9. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci SO2 ze wzglêdu na
ochronê zdrowia

Rys. III.4-10. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci NO2 ze wzglêdu na
ochronê zdrowia
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Rys. III.4-11. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci PM10 ze wzglêdu na
ochronê zdrowia.

Rys. III.4-12. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci o³owiu ze wzglêdu na
ochronê zdrowia

Rys. III.4-13. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci tlenku wêgla ze wzglê-
du na ochronê zdrowia

Rys. III.4-14. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej ocenyjakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci benzenu ze wzglêdu
na ochronê zdrowia

—
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Rys. III.4-15. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci ozonu ze wzglêdu na
ochronê zdrowia

Rys. III.4.16. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci dwutlenku siarki ze
wzglêdu na ochronê roœlin

Rys. III.4-17. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci tlenków azotu ze wzglê-
du na ochronê roœlin

Rys. III.4-18. Ilustracja wyników drugiej piêcioletniej oceny jakoœci
powietrza pod k¹tem zawartoœci ozonu ze wzglêdu na
ochronê roœlin
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Przeprowadzona piêcioletnia ocena jakoœci powie-
trza wykaza³a, ¿e na obszarze województwa lubuskiego nie
wystêpuj¹ przekroczenia progów oszacowania wiêkszoœci
badanych zanieczyszczeñ gazowych. Wyj¹tek stanowi¹:
dwutlenek azotu w strefie miejskiej Gorzów Wlkp. oraz
ozon na obszarze ca³ego województwa. Ponadto, wyniki
pomiarów wskaŸnikowych benzenu (wykonanych w latach
2003-2004) wskazuj¹ na mo¿liwoœæ wystêpowania przekro-
czeñ okreœlonych progów oszacowania dla tego zanieczysz-
czenia.

W œwietle powy¿szej oceny stê¿eñ zanieczyszczeñ ga-
zowych planuje siê kontynuacjê pomiarów stê¿eñ ozonu
na stacjach automatycznych zlokalizowanych w: Smolarach
Bytnickich,  Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Na tych sa-
mych stacjach planuje siê tak¿e  pomiary prekursorów
ozonu  tj. tlenków azotu oraz dwutlenku siarki (zanieczysz-
czeñ, dla których dodatkowo – jak dla ozonu – ustalono
poziomy alarmowe stê¿eñ w powietrzu).

Ponadto planuje siê wykonywanie pomiarów stê¿eñ
benzenu w strefach: m. Gorzów Wlkp. oraz m. Zielona
Góra. Pomiary te prowadzone bêd¹ metod¹ automatyczn¹
(z wykorzystaniem techniki chromatograficznej) na stacjach

dzia³aj¹cych w ww. miastach pod nadzorem WIOŒ w Zielo-
nej Górze.

Piêcioletnia ocena jakoœci powietrza wykaza³a, ¿e na
obszarze województwa lubuskiego istotnym problemem jest
zanieczyszczenie powietrza py³em zawieszonym  drobno-
cz¹steczkowym PM10.

W zwi¹zku z powy¿szym pomiary stê¿enia PM10
w powietrzu zaplanowano w ka¿dej ze stref województwa.
Pomiary bêd¹ prowadzone metod¹ automatyczn¹ na sta-
cjach dzia³aj¹cych pod nadzorem WIOŒ w Zielonej Górze:
w strefie m. Gorzów Wlkp.  i w strefie s³ubicko – sulêciñ-
skiej.  W pozosta³ych strefach planuje siê pomiary
manualno – automatyczne z wykorzystaniem wysoko i ni-
sko przep³ywowych poborników py³u PM10 – na stacjach
dzia³aj¹cych pod nadzorem WIOŒ w Zielonej Górze i WSSE
w Gorzowie Wlkp. Dla umo¿liwienia prowadzenia pomia-
rów we wszystkich strefach konieczne jest utworzenie
nowego stanowiska pomiarowego w strefie zielonogórsko
– œwiebodziñskiej. Istotn¹ spraw¹ jest tak¿e zapewnienie
odpowiednich œrodków na eksploatacjê sieci pomiarowej.

Magdalena Krauze-Biernaczyk, Paula Czarniecka

Monitoring Chemizmu Opadów Atmosferycznych
i Depozycji na obszarze województwa lubuskiego prowa-
dzi wroc³awski Oddzia³ Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Badania te stanowi¹ jeden z podsystemów Pañ-
stwowego Monitoringu Œrodowiska (PMŒ). Ma on na celu
okreœlenie - w skali kraju - rozk³adu ³adunków zanieczysz-
czeñ wprowadzanych z mokrym opadem do pod³o¿a
w ujêciu czasowym i przestrzennym. Poprzez systematycz-
ne badanie sk³adu fizykochemicznego opadów oraz
równoleg³e obserwacje i pomiary parametrów meteorolo-
gicznych monitoring ten dostarcza informacji o obci¹¿eniu
obszarów leœnych, gleb i wód powierzchniowych zwi¹zka-
mi zakwaszaj¹cymi, biogennymi i metalami ciê¿kimi
deponowanymi wraz z opadami z powietrza oraz ich zmien-
noœæ powierzchniowego obci¹¿enia z uwzglêdnieniem
wp³ywu warunków meteorologicznych. Wyniki badañ sta-
nowi¹ podstawê do analiz istniej¹cego stanu i tendencji
przemian zachodz¹cych w œrodowisku.

Sieæ pomiarowo – kontrolna monitoringu sk³ada siê
z 25 stacji badawczych chemizmu opadów (stacje synop-
tyczne IMGW), przy czym w województwie lubuskim
badania prowadzone s¹ w dwóch stacjach zlokalizowanych
w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, oraz ze 162
posterunków pomiaru wysokoœci opadu reprezentuj¹cych
œrednie pole opadowe dla obszaru Polski (w tym dziesiêciu
na obszarze województwa lubuskiego).

Na stacjach badawczych monitoringu zbierany jest
w sposób ci¹g³y opad atmosferyczny mokry i analizowany
w cyklach miesiêcznych. Równolegle z poborem próbek
opadu prowadzone s¹ pomiary i obserwacje wysokoœci i ro-
dzaju opadu, kierunku i prêdkoœci wiatru oraz temperatury
powietrza. Miesiêczne próbki opadów analizowane s¹ na

5. Chemizm opadów atmosferycznych

zawartoœæ zwi¹zków kwasotwórczych, biogennych i metali
(w tym metali ciê¿kich), tj. na zawartoœæ chlorków, siarcza-
nów, azotynów i azotanów, azotu amonowego, azotu
ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magne-
zu, cynku, miedzi, ¿elaza, o³owiu, kadmu, niklu, chromu
i manganu. Kontrolowany jest te¿ odczyn (pH) opadów
oraz przewodnoœæ elektryczna w³aœciwa. Na posterunkach
opadowych dokonuje siê tylko pomiaru wysokoœci opadów.
W województwie lubuskim analizy fizyko-chemiczne opa-
dów wykonuje laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze posiadaj¹ce akre-
dytacjê PCA.

Najwy¿szym ³adunkiem badanych substancji zosta³
obci¹¿ony powiat ¿agañski z najwy¿szymi ³adunkami siar-
czanów, azotynów i azotanów, azotu amonowego, azotu
ogólnego, magnezu, cynku, ¿elaza, kadmu, manganu i jo-
nów wodorowych. Najmniejsze obci¹¿enie powierzchniowo
wyst¹pi³o w powiecie œwiebodziñskim, z najni¿szym, w sto-
sunku do pozosta³ych powiatów, obci¹¿eniem ³adunkami
siarczanów, chlorków, azotynów i azotanów, wapnia, ma-
gnezu, miedzi i kadmu.

W 2006 r. sumy opadów w poszczególnych stacjach
monitoringowych kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: miesiêcz-
nie od 12,9 mm (w styczniu, w Zielonej Górze) do 131,5 mm
(w sierpniu, w Zielonej Górze); œrednioroczna suma opa-
dów – 469,6 mm.

Linie trendu dla ³adunków w omawianych latach
wskazuj¹, ¿e depozycja wiêkszoœci badanych substancji ma
charakter malej¹cy, przy czym najwiêksze tendencje spad-
kowe stwierdzono w przypadku ³adunków magnezu
i manganu. Charakter rosn¹cy linii trendu obserwuje siê
tylko w przypadku sodu, potasu i chromu.
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Wniesiony wraz z opadami w 2006 roku ³adunek
siarczanów, w porównaniu do œredniego z lat 1999-2005,
zmala³ o 25%, ³adunek chlorków o 43,5 %, azotynów i azo-
tanów o 11,5 %, azotu amonowego o 8,5 %, azotu ogólnego
o 14 %, sodu o 6,7 %, potasu o 9,6 %, wapnia o 40,8 %,
magnezu o 53,8 %, cynku o 28,2 %, miedzi o 15,2 %, ¿ela-
za o 44,5 %, o³owiu o 47,8 %, kadmu o 22,6 %, manganu
o 65,9 % i jonów wodorowych o 48,4 %. £adunek niklu
kszta³towa³ siê na poziomie wartoœci œredniej, a obci¹¿enie
fosforem ogólnym i chromem wzros³o odpowiednio o 3,3 %
i 122,7%.
Przeciêtne wielkoœci wprowadzanych zanieczyszczeñ ma-
lej¹ zgodnie z szeregiem:

SO4
-2 > Nog. > N > NNH4

+ > Cl- > Na > Ca > N(NO2- + NO3-)

> K > Mg > Pog. > Zn > Fe > H+ > Cu > Mn > Pb >
Ni > Cr > Cd

Ocena wyników oœmioletnich badañ monitoringo-
wych chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji
zanieczyszczeñ do pod³o¿a prowadzonych w sposób ci¹g³y
w okresie lat 1999-2006 wykaza³a, ¿e depozycja roczna ana-
lizowanych substancji wprowadzonych wraz z opadami
na obszar województwa lubuskiego w 2006 roku, w stosun-
ku do œredniej z wielolecia 1999-2005 by³a mniejsza dla
wiêkszoœci sk³adników, a ca³kowite roczne obci¹¿enie po-
wierzchniowe obszaru województwa ³adunkiem badanych
substancji deponowanych z atmosfery przez opad mokry
zmala³o, w porównaniu do œredniej z poprzednich lat ba-
dañ, o 24,8 %, przy ni¿szej œredniorocznej sumie wysokoœci
opadów o 99,4 mm.

Zakres obserwowanych w 2006 r. rocznych ³adun-
ków zanieczyszczeñ wnoszonych z opadami
atmosferycznymi na teren województwa lubuskiego przed-
stawiono w tabeli III.5.1.

Roczny sumaryczny ³adunek jednostkowy badanych
substancji zdeponowany na obszar województwa lubuskie-
go wyniós³ 38,3 kg/ha i by³ mniejszy ni¿ œredni dla ca³ego
obszaru Polski o 20,9 %.

Zmiennoœæ powierzchniowego obci¹¿enia obrazuj¹
rysunki: siarczanami (rys. III.5.1) azotynami i azotanami
(rys. III.5.2); azotem amonowym (rys. III.5.3), azotem ogól-
nym (rys. III.5.4); fosforem ogólnym (rys. III.5.5)  potasem
(rys. III.5.6) oraz dla przyk³adu zmiennoœci w obci¹¿eniach
metalami ciê¿kimi, niklem i chromem (rys. III.5.7
i rys. III.5.8). Na rysunkach tych wielkoœci wprowadzanych
³adunków jednostkowych na poszczególne tereny charak-
teryzuj¹ odpowiednie kolory, zgodnie z zamieszczon¹
legend¹.

Zinterpretowane w graficznej formie wyniki badañ
potwierdzaj¹ du¿e zró¿nicowanie w wielkoœciach wprowa-
dzanych ³adunków zanieczyszczeñ na poszczególne tereny,
wskazuj¹c miejsca o najwiêkszym ska¿eniu. W 2006 roku
na stacjach monitoringowych w województwie lubuskim do-

konano pomiarów odczynu (pH) dobowych próbek opa-
dów w celu oceny stopnia zakwaszenia wód opadowych.
Odczyn mieœci³ siê w zakresie od 4,02 do 7,68 pH, w tym:
w Zielonej Górze od 4,02 do 7,68 (œrednia roczna wa¿ona
pH 4,92); w Gorzowie Wielkopolskim od 4,14 do 7,45 (œred-
nia roczna wa¿ona pH 5,30). W przypadku 47 % próbek
wartoœci odczynu by³y ni¿sze od wartoœci pH = 5,6 ozna-
czaj¹cej naturalny stopieñ zakwaszenia wód opadowych,
wskazuj¹c na zawartoœæ w nich mocnych kwasów mineral-
nych, pochodzenia antropogennego. Niska buforowoœæ
opadów powoduje, ¿e ju¿ minimalne iloœci tych zwi¹zków
obni¿aj¹ wyraŸnie odczyn (pH) opadów i zwiêkszaj¹ kon-
centracjê wolnych jonów wodorowych, powoduj¹c wzrost
agresywnego oddzia³ywania na œrodowisko. W zwi¹zku
z du¿¹ kwasowoœci¹ opadów, systematycznie zakwaszane te-
reny badanego obszaru województwa lubuskiego wymagaj¹
sta³ej neutralizacji. Jednak w wieloleciu 2001-2006 stwier-
dzono spadek iloœci kwaœnych deszczy o 23 %,
a w porównaniu z rokiem ubieg³ym o 14 %.

Wprowadzany depozyt zanieczyszczeñ atmosferycz-
nych na obszar województwa lubuskiego, pomimo
obserwowanych tendencji malej¹cych wielu badanych
sk³adników w wieloleciu 1999-2006, stanowi znacz¹ce Ÿró-
d³o zanieczyszczeñ oddzia³ywuj¹cych na stan œrodowiska
naturalnego tego regionu.

Przemys³aw Susek

Tab. III.5.1. Obci¹¿enie powierzchniowe obszaru województwa lu-
buskiego substancjami wniesionymi przez opady
atmosferyczne w 2006 r.
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Rys. III.5-1. Przestrzenny rozk³ad ³adunków siarczanów wniesio-
nych przez opady atmosferyczne w 2006 r. na obszar
poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (³adunek jed-
nostkowy w kg SO4

-2/ha/rok

Rys. III.5-2. Przestrzenny rozk³ad ³adunków azotanów i azotynów
wniesionych przez opady atmosferyczne w 2006 r. na
obszar poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (³adu-
nek jednostkowy w kg N/ha/rok)

Rys. III.5-3. Przestrzenny rozk³ad ³adunków azotu amonowego wnie-
sionych przez opady atmosferyczne w 2006 r. na obszar
poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (³adunek jed-
nostkowy w kg N/ha/rok)

Rys. III.5-4. Przestrzenny rozk³ad ³adunków azotu ogólnego wnie-
sionych przez opady atmosferyczne w 2006 r. na obszar
poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (³adunek jed-
nostkowy w kg N/ha/rok)
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Rys. III.5-5. Przestrzenny rozk³ad ³adunków fosforu ogólnego wnie-
sionych przez opady atmosferyczne w 2006 r. na obszar
poszczególnych powiatów woj. lubuskiego (³adunek jed-
nostkowy w kg P/ha/rok)

Rys. III.5-6. Przestrzenny rozk³ad ³adunków potasu wniesionych przez
opady atmosferyczne w 2006 r. na obszar poszczegól-
nych powiatów woj. lubuskiego (³adunek jednostkowy
w kg K/ha/rok)

Rys. III.5-7. Przestrzenny rozk³ad ³adunków niklu wniesionych przez
opady atmosferyczne w 2006 r. na obszar poszczegól-
nych powiatów woj. lubuskiego (³adunek jednostkowy
w kg Ni/ha/rok)

Rys. III.5-8. Przestrzenny rozk³ad ³adunków chromu wniesionych
przez opady atmosferyczne w 2006 r. na obszar poszcze-
gólnych powiatów woj. lubuskiego (³adunek jednostkowy
w kg Cr/ha/rok)
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