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Wprowadzenie

Stan powietrza atmosferycznego jest bardzo dynamicznym elementem środowiska 
przyrodniczego, który najłatwiej ulega zmianom. Jego jakość ma zasadnicze znaczenie 
dla zdrowia ludzi i stanu zdrowotnego środowiska przyrodniczego.

Opracowanie przedstawia istniejące i potencjalne zagrożenia dla jakości powietrza 
na obszarze Pasma Polic i jego najbliższego sąsiedztwa. Dostarczanie zanieczyszczeń 
atmosferycznych na ten obszar ma miejsce w trzech wzajemnie od siebie uzależnio
nych formach:
1) suchego osadzania (suchego opadu, suchej depozycji), czyli poprzez bezpośrednie 

gromadzenie się cząstek pyłów na powierzchni ziemi i roślin;
2) mokrego osadzania (mokrego opadu, mokrej depozycji), czyli poprzez wprowa

dzanie na powierzchnię ziemi i roślin substancji, które w chmurach deszczowych 
uległy fizyczno-chemicznym zmianom i docierają do powierzchni ziemi w formie 
rozpuszczonej;

3) depozycji poziomej, polegającej na osadzaniu na powierzchni drzew i krzewów 
substancji niesionych przez parę wodną w chmurach i mgle. Z uwagi na trudności 
metodologiczne w pomiarze wielkości tej depozycji, wraz z depozycją gazową suchą 
często bywają one wliczane do opadu podkoronowego.
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Oddziaływanie poszczególnych zanieczyszczeń na ekosystemy jest zróżnicowane 
i zależy od badanego wskaźnika zanieczyszczenia. Dlatego tak ważne jest określenie 
udziałów poszczególnych składników w całkowitej ilości zanieczyszczeń docierających 
do roślinności i powierzchni ziemi. Tak szczegółowa analiza daje pełniejszą informację 
o ładunku zanieczyszczeń docierającym do roślin i powierzchni ziemi. Za takim podej
ściem przemawia też fakt, iż zanieczyszczenia z opadu mokrego mogą być przenoszone 
na bardzo duże odległości - znacznie większe niż z opadu suchego.

Metody badań

Badania przeprowadzono na podstawie danych pomiarowych zgromadzonych przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (System ... 2016). Czasowe 
zróżnicowanie stężeń zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego określono na podsta
wie danych ze stacji monitoringowej w Suchej Beskidzkiej. Pomimo że stacja ta położona 
jest około 8 kilometrów od granic omawianego obszaru, to reprezentuje ona warunki 
podobne do panujących w dolinach otaczających Pasmo Polic. Ze stacji tej dla lat 
2012-2014 pozyskano dane godzinowe, jak i średnie dobowe, miesięczne i roczne. 
Pozyskano dane dotyczące stężenia: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NOJ, 
tlenku azotu (NO), benzenu, (C6HJ i pyłu zawieszonego PM10.

W celu określenia przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń na obszarze Pasma Polic, 
skorzystano z „Mapy emisji zanieczyszczeń” dostępnej na stronie internetowej Małopolskiej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz „Raportu mobilnego pomiaru stężenia pyłów 
zawieszonych w obrębie Karkowa, Podhala oraz Górnego Śląska (2016) wykonanego zimą 
2015/2016 przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie. Na badanym 
terenie pomiary wykonano w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2016 r.

Czasowe zróżnicowanie emisji zanieczyszczeń

W Karpat obserwuje się duże zróżnicowanie przestrzenne i czasowe występowania 
zanieczyszczeń powietrza. Najgorszą jego jakość stwierdzono w półroczu zimowym, 
wskutek ogrzewania zabudowań domowych tradycyjnymi źródłami grzewczymi. 
Szczególnie zła jakość powietrza występuje w dniach głównych dolin, charakteryzu
jących się gęstą zabudową i akumulacją tam zanieczyszczeń napływających z obsza
rów wyżej położonych. W najniżej położonych odcinkach dolin, gdzie utrudniony 
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jest przepływ powietrza, dochodzi 
do powstawania swoistych „zbior
ników zanieczyszczeń powietrza” 
(fot. i).

Według oceny wykonanej w 2014 r. 
przez WIOŚ w Krakowie, Pasmo 
Polic ze względu na kryterium zdro
wotne zaliczono do klasy C (podob
nie jak całe województwo mało
polskie). Natomiast, ze względu na 
kryterium ochrony roślin obszar 
ten wliczono do klasy A (Pająk 
i in. 2015), przy czym analogiczne 
wyniki uzyskano podczas badań 
prowadzonych wcześniej (Pająk i in. 
2013, 20i4a,b). Nie oznacza to jed
nak, że jakość powietrza na obszarze 
Pasma Polic jest zła, jednak zaklasy
fikowanie tego obszaru do klasy C 
wynika ze znacznego przekroczenia 
norm dla 3 typów zanieczyszczeń 
z 12 badanych. Według pozostałych 
9 kryteriów - Pasmo Polic zaliczono 
do klasy A. Wspomniana strefa 
małopolska (PL1203) obejmuje 
swym zasięgiem nie tylko obszar 
górski, lecz całe województwo 
z wyjątkiem aglomeracji krakow
skiej i Tarnowa (Pająk i in. 2015). 
Z tego powodu pomiary prowa
dzone głównie w tych silnie zabudo
wanych obszarach interpolowano są 
na obszar całego województwa.

Fot. 2. Dym unoszący się nad zabudowania
mi osiedla Umów w Skawicy podczas okresu 
grzewczego (fot. P. Franczak)

Fot. 1. Niska emisja w dolinie Skawicy (fot. P. Franczak)
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Ryc. 1. Przebieg roczny (2014 r.) dobowych wartości pyłu zawieszonego PM10 w Suchej Beskidzkiej (A) oraz średniej 
i minimalnej dobowej temperatury powietrza w Makowie Podhalańskim (B)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WIOŚ i IMGW-PIB.

Na badanym obszarze przekroczone są normy dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 
oraz dla benzo(a)piranu. W stacji monitoringowej w Suchej Beskidzkiej notowane 
poziomy pyłów zawieszonych PM10 co roku przekraczały dopuszczalną normę 
roczną (40 pg/m3). W poszczególnych latach średnia wartość PM10 kształtowała się 
tam na poziomie około 45-50 pg/m3. Zdecydowanie największe stężenia zachodziły 
w półroczu zimowym. Od grudnia do lutego miesięczne stężenia PM10 wynosiły 
ok. 80 pg/m3. W 2014 r. (ryc. 1) w półroczu zimowym (listopad - kwiecień) dobowe 
normy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 były przekroczone 
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w Suchej Beskidzkiej przez 63% dni, natomiast w ciągu całego roku takich dni było 124. 
Dane z Suchej Beskidzkiej mogą być przeniesione na miejscowości położone wokół 
Pasma Polic, ponieważ wysoki poziom stężenia w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 
(a także PM2,s) związany jest przede wszystkim z lokalnymi powierzchniowymi źró
dłami emisji (głównie piecami grzewczymi; System ... 2016).

Wyższe stężenie tych pyłów występuje także w pobliżu dróg oraz ruchliwych węzłów 
komunikacyjnych. Średnie natężenie ruchu drogowego na drodze krajowej prowadzą
cej doliną Skawy wynosi ponad 6000-6500 samochodów na dobę, na drodze woje
wódzkiej w dolinie Skawicy dochodzi do 6000 na dobę, a u orawskich podnóży Pasma 
Polic nieznacznie przekracza 2500 samochodów (Generalny ... 2010, 2015). Ten drugi 
czynnik odgrywa głównie rolę w trakcie półrocza letniego, gdy średnie miesięczne stę
żenie pyłu PM10 dochodzi do 20-30 pg/m'.

Natomiast wpływ źródeł grzewczych najbardziej widoczny jest zimą (ryc. 2). Rano, 
po zaprzestaniu ogrzewania domów i wyjściu ludzi do pracy stężenie pyłu zawieszo
nego PM10 spada do ok. 20-50 pg/m’. Wieczorem (od 17:00-19:00) po wznowieniu 
ogrzewania domów, stężenie pyłu zawieszonego szybko wzrasta, przekraczając znacz
nie 200 pg/m'. Inaczej jest podczas dni bardzo mroźnych, gdy domy są ogrzewane także 
w ciągu dnia, w wyniku czego wysoka wartość pyłu zawieszonego PM10 utrzymuje się 
przez całą dobę, przekraczając nawet 300 pg/m’ (System ... 2016).

Na badanym obszarze wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na stan powietrza 
jest więc niewielki i nieporównywalnie mniejszy niż oddziaływanie lokalnych źródeł 
grzewczych, a w wyżej położonych obszarach - wręcz znikomy. Zanieczyszczenie dwu
tlenkiem azotu i tlenkami azotu na badanym obszarze jest stosunkowo niewielkie i bar
dzo rzadko przekracza dopuszczalne mierzalne normy (średnie roczne: 40 pg/m’ dla 
NOz i 30 pg/m' dla NOx). Średnie roczne stężenie NO2 wynosi bowiem ok. 20-25 pg/m’, 
natomiast tlenków azotu NOx - ok. 35-40 pg/m' (System ... 2016).

Przestrzenne zróżnicowanie emisji zanieczyszczeń 
i ich główne źródła 

Największa emisja zanieczyszczeń powietrza w Paśmie Polic występuje w obrębie 
największych jego dolin: Skawy, Skawicy i Bystrzanki oraz (w mniejszym stopniu) 
w Zubrzycy (Mapa emisji... 2016). W dolinie Skawicy emisja zanieczyszczeń wynosi 
(na rok): ok. 1000-1500 kg/ha w Zawoi Górnej; ok. 1500-2500 kg/ha w Skawicy; 
ok. 2000-2500 kg/ha w Białce. W dolinach Bystrzanki i Zubrzycy emisja zanieczysz
czeń jest nieznacznie niższa niż w dolinie Skawicy i wynosi ok. 1000-1500 kg/ha.
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B

Ryc. 2. Przebieg godzinnych wartości pyłu zawieszonego PMio w Suchej Beskidzkiej (A) oraz temperatury powie
trza w Makowie Podhalańskim (B) w okresie 12-15 lutego 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WIOS i IMGW-PIB.

Natomiast w miejscowościach położonych w dolinie Skawy (Juszczyn, Osielec) emisje 
zanieczyszczeń wynoszą ok. 1500 kg/ha (Mapa emisji... 2016).

Podobnie jak rozkład przestrzenny emisji przedstawia się zróżnicowanie zawar
tości pyłu zawieszonego PM10. Mobilny monitoring, który przeprowadzono w nocy 
z 31 marca na 1 kwietnia 2016 r. wykazał, że największe stężenie pyłu zawieszonego 
PM10 występowało w Makowie Podhalańskim i Białce. Podczas prowadzenia pomiaru
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Ryt. 3. Stężenie pyłu zawieszonego PM 10 na odcinku Maków Podhalański - Zubrzyca Górna w dniu 31 marca 
2016 r. (21:30-22:15)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport... 2016.

w miejscowościach tych odnotowano stężenie dochodzące niemalże do 300 pg/m'. 
W środkowej części doliny Skawicy (w Skawicy i Zawoi Dolnej) odnotowano w tym 
czasie stężenie na poziomie 70-120 pg/m', w Zawoi Górnej - 50-70 pg/m’, natomiast 
w sąsiedztwie Przełęczy Lipnickiej - śladowe. Lokalne wzrosty stężeń zanotowano na 
Skawicy Dolnej oraz Skawicy Sołtystwo (ryc. 3; Raport... 2016). Rozpatrując powyższe 
wyniki należy jednak pamiętać, że nie była to bardzo chłodna noc, dlatego też podczas 
mroźnych nocy wartości te mogą być znacznie większe, a wysokie stężenia zanieczysz
czeń mogą występować także w innych miejscach o większym zagęszczeniu zabudowy.

W niedużej odległości od zabudowań ilość emisji bardzo szybko maleje. W odle
głości ok. 500 m od zabudowań ilość emisji spada do zaledwie kilku kg/rok. Lokalny 
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wzrost emisji zanieczyszczeń obserwowany jest w obrębie pasa przełęczy rozciągającego 
się w obrębie północnych stoków Pasma Polic, gdzie wśród mieszczących się rozproszo
nych zabudowań roczna emisja zanieczyszczeń wynosi ok. 200-300 kg/ha, a lokalnie 
przekracza 500 kg/ha. Natomiast w obrębie głównego grzbietu Pasma Polic emisja zanie
czyszczeń wynosi do kilkunastu kilogramów w ciągu roku (Mapa emisji... 2016).

Większe sumy emisji zanieczyszczeń występują jedynie lokalnie. Emitorami ich są nie
wielkie tartaki, zakłady stolarskie oraz składy materiałów budowlanych. Lokalny duży 
wzrost emisji obserwowany jest też w Osielcu w sąsiedztwie kamieniołomu piaskowca. 
Do rozprzestrzeniania się pyłów stamtąd dochodzi zarówno na etapie transportu urobku, 
jak i z rozległego składowiska nad brzegiem Skawy (Mapa emisji... 2016).

Podsumowanie

W Paśmie Polic panują bardzo zróżnicowane warunki areosanitarne, na co wpływają 
głównie rzeźba tego terenu i rodzaj zagospodarowania. Wokół pasma przebiegają głę
bokie doliny, których ukształtowanie sprzyja akumulacji zanieczyszczeń w ich obrębie. 
Wynika to z faktu, że dnem dolin przebiegają drogi charakteryzujące się stosunkowo 
dużym natężeniem ruchu samochodowego (w tym ciężarówek, które emitujących 
większą ilość spalin), oraz dużym nagromadzeniem domów jednorodzinnych, z której 
zwłaszcza w sezonie grzewczym emitowana jest największa ilość zanieczyszczeń (głów
nie pyłów). Dlatego w obrębie tych dolin duże zanieczyszczenie powietrza występuje 
właśnie w sezonie grzewczym, a w pozostałej części roku jakość powietrza nie przekra
cza dopuszczalnych norm.

Występowanie tak dużej ilości zanieczyszczeń w obrębie den dolin nie oznacza 
jednak, że podobna sytuacja dotyczy całego pasma. W obrębie dolin bocznych, na 
grzbietach, a także w górnych odcinkach głównych dolin jakość powietrza jest bowiem 
znacznie lepsza.
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