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1. Podstawa podjęcia pracy  

Praca została wykonana na podstawie umowy trójstronnej nr nr 388/08/Wn50/NE-Oa-Tx/D 
zawartej w dniu 8 grudnia 2008 roku między Ministerstwem Środowiska i Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Instytutem Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach.  

2. Wprowadzenie 

W ciągu ostatnich kilku dekad problemy związane z tzw. „kwaśnymi deszczami”, były i są w 
dalszym ciągu uważane za jeden z głównych międzynarodowych problemów związanych z 
zagrożeniami środowiska naturalnego w Europie i Ameryce Północnej. Masy powietrza, 
zawierającego związki siarki i azotu pochodzących głównie z procesów spalania, 
przemieszczając się na dalekie odległości oddziaływają na wody powierzchniowe, podziemne 
i gleby leśne, także w miejscach odległych od źródeł emisji.  

Zjawisko kwaśnego deszczu zostało rozpoznane już pod koniec XVII w. W 1692 r. Robert 
Boyle opublikował książkę "Historia powietrza" ("A general history of the air"), w której opisał 
„kwaśny deszcz” jako "azotowe lub solno-siarkowe ciecze" ("nitrous or salino-sulfurous 
spirits"). Sam termin „kwaśny deszcz” został po raz pierwszy użyty w drugiej połowie XIX 
wieku (Smith, 1872) i opisany w książce: ”Powietrze i deszcz: podstawy klimatologii 
chemicznej" "(Air and Rain: The Beginnings of Chemical Climatology"). Jednak dopiero w 
połowie XX wieku stało się jasne, że problem dotyczy nie tylko terenów uprzemysłowionych i 
że opady atmosferyczne mogą wpływać na skład chemiczny zasobów wodnych (Gorham,1955). 
W 1967 r. szwedzki uczony Svante Odén doniósł o wzrastającym od lat 50-tych XX wieku  
zakwaszeniu opadów atmosferycznych w Europie i wynikających stąd uszkodzeniach 
ekosystemów wodnych i glebowych. Odén (1968) jako pierwszy stworzył kompletną teorię 
kwaśnego deszczu. Zawierała ona następujące stwierdzenia: (1) kwaśny deszcz jest zjawiskiem 
występującym w dużej skali, z dobrze zdefiniowanym obszarem źródłowym i narażonym; (2) 
opady, jeziora i wody morskie ulegają postępującemu zakwaszeniu; (3) zanieczyszczenia 
powietrza zawierające związki siarki i azotu są transportowane przez wiatry na odległość od 100 
to 2 000 km; (4) najbardziej prawdopodobnym powodem kwaśnych deszczy w Skandynawii jest 
emisja siarki do atmosfery w Wielkiej Brytanii i Niemczech; i (5) ekologicznymi skutkami 
kwaśnych deszczy będą prawdopodobnie zmiany składu chemicznego jezior, obniżenie 
populacji ryb, wymywanie toksycznych metali z gleb do rzek i jezior, obniżenie wzrostu lasów, 
wzrost uszkodzeń roślin oraz przyspieszenie uszkodzeń materiałów.  

W rezultacie, w 1967 roku, na forum Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD), wezwano do zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze wzrastającej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. W 1972 roku na konferencji ONZ zaprezentowano, poparty 
wynikami badań naukowych, raport na temat zakwaszenia podkreślający transgraniczny 
charakter problemu. Uświadomiło to wielu krajom, że emisje z ich terytoriów mogą powodować 
szkody w innych. W 1977 roku rozpoczęto działalność Programu Monitoringu i Oceny 
Przenoszenia Zanieczyszczeń Powietrza na Dalekie Odległości w Europie (Cooperative 
Programme for Monitoring and Evaluation of Long-Range Transmissions of Air Pollutants in 
Europe), lepiej znanego jako EMEP (Acid News, 2007). W 1979 roku przyjęto w Genewie 
Konwencję w Sprawie Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości. Konwencja weszła w 
życie po jej ratyfikacji przez 24 kraje w 1983 roku. Do chwili obecnej Konwencję podpisało 49 
stron, w tym Kanada, Stany Zjednoczone i Wspólnota Europejska. Celem Konwencji jest 
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współpraca w zakresie zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia powietrza i jego skutków, 
włączając w to przenoszenie zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości oraz rozwój 
międzynarodowego szerokiego monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie 
odległości. W ciągu 25 lat istnienia Konwencji zostało wynegocjowanych i podpisanych 8 
protokółów, które konkretyzują niektóre zobowiązania przyjęte przez państwa strony 
Konwencji, zorganizowano europejski system monitoringu środowiska, uruchomiono szeroki 
system badań naukowych oraz wymiany informacji.  

Kluczowym kierunkiem działań związanych z realizacją postanowień Konwencji jest 
koordynacja działań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery w skali 
międzynarodowej. Działająca na rzecz Organu Wykonawczego Konwencji Grupa Robocza ds. 
Oddziaływań wspiera jego programy realizacyjne poprzez działalność Międzynarodowych 
Programów (ICP) i Grup Roboczych, mających na celu ocenę oddziaływania zanieczyszczeń z 
powietrza na środowisko poprzez długoterminowy monitoring receptorów zanieczyszczeń z 
atmosfery (m.in. rzek i jezior), modelowanie i przeglądy naukowe.  

Jednocześnie realizacja zobowiązań wynikających z postanowień Ramowej Konwencji ONZ w 
Sprawie Zmian Klimatu (tzw. Konwencji Klimatycznej) wymaga od jej sygnatariuszy 
przygotowania i przekazania sekretariatowi konwencji oceny podatności na zmiany klimatyczne 
i zdolności adaptacyjnych do tych zmian w poszczególnych krajach. Oceny te powinny 
ilościowo określać wrażliwość różnych systemów naturalnych na zmienność klimatu. Uważa się, 
że czynniki, inne niż kwaśna depozycja, głównie klimatyczne - tzw. czynniki zakłócające – mają 
silny wpływ na proces restauracji zakwaszonych ekosystemów. Dlatego Międzynarodowe 
programy (ICP) rozszerzyły zakres prac o analizy wpływu zmian klimatycznych na odwracanie 
trendów zakwaszenia badanych ekosystemów. 

 

Rysunek 1 Depozycja siarki (mg S m-2) w Europie w latach 1990, 2004 oraz przewidywana  na 
2010 rok (Żródlo: Transboundary acidification, eutrophication and ground level ozone in 
Europe since 1990 to 2004. EMEP report 1/2006.).  
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Międzynarodowy Program Oceny i Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior (ICP-Waters) został 
powołany w 1985 roku, w celu określenia zasięgu geograficznego i stopnia zakwaszenia wód 
powierzchniowych. Zbierane dane dostarczają informacji niezbędnych do szacowania zależności 
stopnia zakwaszenia wód od wartości depozycji z atmosfery w różnych warunkach 
(klimatycznych, geologicznych itp.). Ważnym elementem prac Programu jest rejestracja i ocena 
trendów zmian chemicznych i biologicznych w wodach, w dłuższym okresie czasu. Do ustalenia 
koniecznego stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery wyznaczane są ładunki 
krytyczne oraz stosowane jest modelowanie dynamiczne, pozwalające na prognozowanie zmian 
w zlewniach w zależności od zmian wielkości depozycji. Rozważa się także wpływ czynników 
zakłócających, gównie klimatycznych, na  procesy restauracji wód powierzchniowych. Obecnie 
Program realizują 23 kraje europejskie i północnoamerykańskie. Polska zgłosiła swój udział w 
pracach Programu w październiku 1994 roku. Udział Polski w pracach Programu obejmuje 
badania dwóch jezior tatrzańskich oraz, od 2004 roku, także dwóch jezior karkonoskich.  

 

Rysunek 2 Depozycja azotu (mg N m-2

Od początku lat 90-tych 20-tego wieku nastąpiły istotne zmiany wielkości emisji związków 
siarki i azotu do atmosfery; redukcja emisji tlenków siarki z terenu Polski w okresie 1992-2002 
jest określana na około 44 % (w stosunku do 1980 roku na około 61%), tlenków azotu na około 
28% (w stosunku do 1980 roku na około 34%) a amoniaku na 26% (w stosunku do 1980 roku na 
około 40%) (EMEP, 2005). W ślad za tym uległa obniżeniu depozycja substancji 
zakwaszających z atmosfery. W przeszłości najwyższe depozycje siarki i azotu były notowane w 
Europie Centralnej, tam też zaznaczył się największy spadek depozycji, a najniższe w Północnej 
Norwegii i Szwecji (rysunek 1 i 2).  Jeżeli postanowienia Protokółu  z Goteborga zostaną w pełni 
zrealizowane, depozycja siarki będzie najniższa od kilku dekad. Zmianom depozycji 

) w Europie w latach 1990, 2004 oraz przewidywana  na 
2010 rok (Żródlo: Transboundary acidification, eutrophication and ground level ozone in 
Europe since 1990 to 2004. EMEP report 1/2006.). 
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towarzyszyły zmiany klimatyczne objawiające się wzrostem temperatury i zmianami wielkości i 
zróżnicowania opadów atmosferycznych w cyklu rocznym.  

Kontrola składu chemicznego wód powierzchniowych nienarażonych na zanieczyszczenie ze 
źródeł lokalnych pozwala na określenie reakcji zlewni na te zmiany a wyniki tej kontroli mogą 
stanowić podstawę dla tworzenia strategii ich ochrony. 

3. Główne tezy pracy  

Potrzeba prowadzenia długoterminowego monitoringu wód powierzchniowych, wrażliwych na 
zakwaszenie w wyniku narażenia na opady kwaśne, wynika z następujących przesłanek: 

(1) Wody powierzchniowe terenów wrażliwych na zakwaszenie silnie reagują na kwaśną 
depozycję z atmosfery. Realizacja postanowień Protokołów Siarkowego i Azotowego 
Konwencji w Sprawie Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości powoduje, że 
wielkość depozycji zanieczyszczeń kwasogennych z atmosfery ulega postępującemu 
obniżeniu. Skład chemiczny wód powierzchniowych integruje odpowiedź całej zlewni na 
zmiany depozycji. Wody położone na terenach w niewielkim stopniu narażonych na emisje 
lokalne są bardzo dobrymi wskaźnikami tych zmian, reagują na nie szybciej i wyraźniej niż 
gleby i ekosystemy leśne. Obniżenie depozycji kwaśnej ma wyraźne odbicie w istotnym 
statystycznie obniżeniu stężeń SO4

2- oraz podwyższeniu pH i zasadowości w wodach 
powierzchniowych.  

(a) Obniżenia emisji/depozycji, koniecznego do osiągnięcia pożądanej redukcji 
zakwaszenia, 

Ponieważ jednak znaczna część badanych ekosystemów wodnych pozostaje 
w dalszym ciagu zakwaszona pojawiają się pytania dotyczące:  

(b) Określenia wartości „pożądanej” redukcji zakwaszenia, 
(c) Możliwości powrotu uszkodzonych ekosystemów do stanu sprzed zakwaszenia. 

(2) Jeziora wysokogórskie są bardziej wrażliwe na dostawy zanieczyszczeń z atmosfery oraz 
zmiany klimatyczne niż rzeki czy jeziora nizinne ze względu na ich specyficzne cechy jak:  
niewielkie powierzchnie zlewni, cienka pokrywa gleby oraz znaczne szybkości odpływu. W 
związku z tym mogą służyć jako wskaźniki „wczesnego ostrzegania” w sytuacji wzrostu lub 
obniżenia depozycji zanieczyszczeń a także zmian klimatycznych. Takie obiekty występują w 
krystalicznej części Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz w Karkonoszach. 

(3) Długookresowe trendy zmian azotu są rozpoznane w niewielkim stopniu. Reakcja wód na 
zmiany depozycji związków azotu jest bardzo zróżnicowana. Obniżenie depozycji azotu często 
nie powoduje wyraźnych zmian i odwrotnie: pomimo braku trendu malejącego depozycji w 
niektórych przypadkach obserwuje się istotne obniżenie stężeń NO3

- 

(4) Na zakwaszenie i restaurację wód powierzchniowych mają poza kwaśną depozycją także 
inne, określane jako zakłócające, czynniki środowiskowe, głównie zmiany klimatyczne. 
Przyszłe badania powinny obejmować analizę takich zjawisk jak: (a) zmiany hydrologiczne 
wywołane częstszymi okresami suszy z jednej strony oraz zwiększoną intensywnością opadów z 
drugiej; (b) przyrost zawartości węgla organicznego w wodach wywołany przez wzrost 
temperatury związany globalnym ociepleniem; (c) zakłócenia w naturalnych procesach 

w wodach 
powierzchniowych. Generalnie, badane zlewnie są dalekie od osiągnięcia stanu ustalonego w 
zakresie bilansu azotowego. Brak wiedzy dotyczącej kierunków przemian azotowych w 
zlewniach ogranicza możliwości prognozowania przyszłych zmian zakwaszenia wód. 
Zagadnienie to wymaga kontynuacji dotychczasowych badań. 
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prowadzących do wzrostu alkaliczności wód powierzchniowych, (d) obniżenie stężenia jonów 
glinu przypisywane spadkowi rozpuszczalności związków glinu w wyniku wzrostu 
temperatury; (e) wzrost szybkości wietrzenia kationów zasadowych, również związany ze 
wzrostem temperatury; (f) większą od powszechnie oczekiwanej retencję azotu w zlewniach. 

(5) Tworzenie strategii redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w skali kraju, Europy czy 
świata wymaga rozwoju narzędzi pozwalających na racjonalne określenie wartości 
docelowych oraz przewidywanie kierunków i szybkości zachodzenia przyszłych zmian 
zakwaszenia ekosystemów. Do takich narzędzi należą m.in. wyznaczanie i mapowanie ładunków 
krytycznych oraz modelowanie, w tym dynamiczne pozwalające na określenie skali czasowej 
przewidywanych reakcji ekosystemów na zmiany depozycji. Stosowanie tych narzędzi wymaga 
znajomości parametrów wyznaczanych na drodze doświadczalnej i poprzez monitoring. 

(6) Monitoring jest podstawowym źródłem informacji, umożliwiającym podejmowanie prób 
odpowiedzi na wszystkie powyżej postawione tezy. Zgromadzony materiał badawczy w 
postaci baz danych monitoringowych pozwala na stosowanie, rozwój i weryfikację różnych 
metod, w tym modelowania matematycznego, pozwalających na prognozowanie przyszłych 
zmian. Tylko wyniki badań długoterminowych pozwalają na ocenę odpowiedzi ekosystemów 
na działalność ludzką.  

4. Cel pracy 

Celem pracy jest rejestracja, ocena oraz prognoza zmian stanu zakwaszenia, jakie wynikają ze 
zmieniającego się charakteru depozycji z powietrza oraz zmian klimatu, wód wybranych jezior 
położonych w Tatrach i Karkonoszach,.  

Praca pozwoli na kontynuację udziału Polski w pracach Międzynarodowego Programu Oceny i 
Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior (ICP-Waters), działającego na rzecz Organu 
Wykonawczego Konwencji w Sprawie Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości. 

5. Zakres pracy 

W ramach pracy planuje się kontynuację kontroli zmian składu chemicznego wód dwóch 
jezior tatrzańskich i dwóch jezior karkonoskich w cyklu rocznym oraz zebranie i interpretację 
historycznych i aktualnych danych dotyczących depozycji zanieczyszczeń z atmosfery. 
Ponadto przeanalizowane zostaną czynniki klimatyczne mogące mieć wpływ na procesy 
zakwaszenia i restauracji badanych jezior; takie jak: temperatura, długość okresu 
wegetacyjnego, wysokość i zmienność opadów atmosferycznych. Zebrane zostaną także 
wyniki prac nad prognozą zmian klimatu. Uzyskane dane pozwolą na wykonanie diagnozy 
obecnego składu zakwaszenia wód, wyznaczenie trendów zmian, wykonanie bilansu 
zanieczyszczeń w układzie depozycja – odpływ ze zlewni. Oddzielnie wykonana zostanie 
analiza przemian azotowych w badanych zlewniach. Do symulacji przyszłych zmian składu 
chemicznego wód jezior pod wpływem prognozowanych zmian depozycji zanieczyszczeń z 
atmosfery i zmian klimatycznych zostanie wykorzystany model dynamiczny MAGIC.  

Wynikiem pracy będzie uzyskanie obrazu stanu zakwaszenia jezior w Tatrach i Karkonoszach 
w powiązaniu z zanieczyszczeniem opadów oraz prognoza zmian chemicznych w ich wodach 
przy różnych scenariuszach zmian poziomów depozycji i zmian klimatycznych.  

Niniejszy, I etap pracy obejmuje: 
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[1] wznowienie badań wód 2 jezior tatrzańskich i 2 jezior karkonoskich zgodnie z 
wymaganiami ICP-Waters oraz zorganizowanie stanowisk badawczych, w tym: 

- uzgodnienie warunków współpracy z próbobiorcami;  
- ustalenie warunków współpracy z wrocławskim oddziałem IMGW; 

[2] pobór próbek wody (2x/miesiąc, w miesiącach ze stałą pokrywą śnieżną 1x/miesiąc), planuje 
się rozpoczęcie poboru próbek w lipcu 2008 roku;  

[3] analizę chemiczną pobranych próbek obejmującą: 

 - pH, alkaliczność, przewodnictwo oraz: 
- kationy: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4

+, 
- aniony: SO4

2-, NO3
-, Cl-

6. Zakwaszenie wód powierzchniowych 

, 
- inne: Al., metale ciężkie: Pb, Cd,  

 [5] uczestnictwo w programie intekalibracji chemicznej laboratoriów uczestniczących w 
pracach ICP-Waters; 

[6] zebranie danych dotyczących wielkości depozycji oraz warunków meteorologicznych w 
badanych zlewniach – prace w toku;  

[7] przegląd literatury ukierunkowany na mechanizmy restauracji wód powierzchniowych w 
wyniku zmniejszenia obciążenia kwaśną depozycją oraz wpływu zmian klimatycznych na te 
procesy.   

[8] prace przygotowawcze do zastosowania modelu dynamicznego MAGIC do symulacji 
wpływu czynników zakłócających (głównie zmian klimatycznych) na procesy restauracji 
chemicznej ekosystemów wodnych; 

[9] opracowanie wyników prac analitycznych; 

[10] opracowanie i interpretację otrzymanych wyników badań. Wyniki badań będą opracowane 
także w wersji angielskiej w formie raportu dla Centrum Koordynacyjnego programu ICP-
Waters.  

6.1 Naturalne zakwaszenie wód powierzchniowych  

Kwasowość środowiska wodnego, własność chemiczna kluczowa dla organizmów żywych, 
jest wynikiem bilansu między obecnymi w wodzie kwasami i zasadami. Panujący w wodach 
stan równowagi wynika z szeregu interakcji biogeochemicznych zachodzących w cyklu 
obiegu wody. Antropogeniczne zakłócenie tego cyklu prowadzi zazwyczaj do zmiany 
kwasowości. Do najważniejszych naturalnych czynników wpływających na kwasowość wód 
należą: szybkość wietrzenia skały macierzystej i gleb zlewni, będących źródłem kationów 
zasadowych i dwuwęglanów, uwalnianie i wymywanie kwasów organicznych ze związków 
humusowych oraz dostawa siarczanów z minerałów zawierających związki siarki. Mała 
szybkość wietrzenia oraz duża dostawa rozpuszczonych kwasów organicznych i siarczanów 
ze źródeł naturalnych mogą istotnie mogą istotnie podnieść kwasowość wód 
powierzchniowych, a dodatkowe ilości siarczanów i azotanów pochodzenia 
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antropogenicznego mogą spowodować dalszy wzrost kwasowości do poziomu 
niebezpiecznego dla organizmów żywych.  

6.2 Procesy kształtujące skład chemiczny wód powierzchniowych 

Zanieczyszczenie powietrza powoduje zwiększoną dostawę kwasów lub związków 
zakwaszających do środowiska lądowego i wodnego. W zależności od zdolności do ich 
neutralizacji, wzrost zakwaszenia może być niezauważalny lub postępować z szybkością 
zagrażającą żywym organizmom.  

Zakwaszenie wód jest wypadkową oddziaływań między mokrą i suchą depozycją a skałą 
macierzystą i glebą zlewni oraz procesów biologicznych zachodzących w zlewni i w jeziorze. 
Cieki lub zbiorniki wodne zajmują zazwyczaj powierzchnie dużo mniejsze niż zasilające je 
zlewnie. Tak więc, większość deponowanych z atmosfery zanieczyszczeń mogących 
potencjalnie dostać się do wód powierzchniowych najpierw kontaktuje się z materiałem zlewni. 
Ostatecznie skład chemiczny wód powierzchniowych, nienarażonych (oprócz depozycji z 
atmosfery) na wpływ działalności człowieka, jest kształtowany przez szereg różnorodnych 
czynników, jak m. in.: procesy wietrzenia materiału zlewni, reakcje wymiany jonowej, 
procesy utleniania i redukcji, procesy hydrologiczne oraz powstawanie i rozkład biomasy. 
Dodatkowy modyfikujący wpływ na skład chemiczny wód mają procesy zachodzące w 
samym jeziorze lub cieku wodnym. Gleby terenów o podłożu krystalicznym charakteryzują 
się małą szybkością wietrzenia, w związku z czym takie tereny mają bardzo ograniczone 
możliwości buforowania dostarczanych z opadami kwasów a występujące na nich wody 
zawierają niewiele kationów zasadowych i dwuwęglanów. Natomiast glebom występującym 
na podłożu szybko wietrzejącym, bogatym w kationy zasadowe, towarzyszą wody o dużych 
zdolnościach buforowych. 

6.2.1 Wietrzenie  

Wietrzenie minerałów skał macierzystych i gleb obejmuje nie tylko wietrzenie chemiczne ale 
także fizyczne, powodowane przez różne czynniki zmieniające strukturę fizyczną skał jak: 
wiatr, woda, lód, korzenie roślin i grzyby. Wietrzenie chemiczne polega głównie na 
rozpuszczaniu obecnych w glebie minerałów. Reakcje te zachodzą na granicy faz między 
minerałami a otaczającą je wodą a produkty reakcji rozpuszczania przechodzą do roztworu 
glebowego. Wietrzenie jest procesem różnym od wymiany jonowej, jest nieodwracalne, a 
ilość minerałów będących składnikami gleby jest niezmienna, w skali czasu mierzonej 
setkami stuleci.  

Szybkość wietrzenia (najczęściej wyrażana w mol m-2 s –1) 

Szybkość wietrzenia jest trudna do określenia. Często wyznaczana jest na podstawie bilansów 
zlewniowych przez dodawanie i odejmowanie strumieni kationów zasadowych 

zależy głównie od właściwości 
samego minerału. Jednak wielu autorów podaje, że zależy także, chociaż w mniejszym 
stopniu, od temperatury, wilgotności, warunków redox i pH gleby, składu chemicznego 
roztworu glebowego, wysokości i pH opadów oraz roślinności (Sverdrup i Warfvinge, 1990, 
1993). Badania laboratoryjne wskazują, że wyższa temperatura, niskie pH, obecność 
dwutlenku węgla i rozpuszczonego węgla organicznego zwiększają szybkość wietrzenia. 
Jednak podkreśla się, że interpretacja wyników tych doświadczeń może być błędna i że ta 
krótkookresowa zmienność może być powodowana nie zmianami szybkości wietrzenia a 
zmianami równowagi w kompleksie jonowymiennym gleby (Norton i Vesely, 2003).  
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doprowadzanych i odprowadzanych ze zlewni (Pačes, 1983), przy czym ich szacowanie jest 
obarczone znaczną niepewnością. Badania w warunkach laboratoryjnych dają wyniki o dwa, 
trzy rzędy wielkości wyższe niż w terenie (Norton i Vesely, 2003), ze względu na trudności w 
symulowaniu warunków naturalnych, tak więc ekstrapolowanie wyników doświadczeń do 
warunków terenowych jest problematyczne. Stwarza to określone trudności ze względu na to, 
że bardzo często szybkość wietrzenia jest parametrem niezbędnym w kalibracji statycznych i 
dynamicznych modeli zakwaszenia wód i gleb (np. Sverdrup i De Vries, 1994) 

Generalnie rozpuszczanie minerałów zwiększa pojemność buforową gleby. Proces ten 
zachodzi z niemal stałą szybkością. W konsekwencji wietrzenie chemiczne daje glebie 
długotrwałe zabezpieczenie przed zakwaszeniem oraz, wraz z depozycją kationów 
zasadowych z atmosfery, zapewnia dostawę mineralnych substancji odżywczych do 
ekosystemów glebowych.  

6.2.2 Wymiana jonowa  

Wymiana jonowa jest jednym z najważniejszych procesów biorących udział w procesie 
zakwaszania i restauracji, ponieważ reguluje zdolności buforowe roztworów glebowych i wód 
odpływu ze zlewni. Wymienne kationy są związane elektrostatycznie z cząstkami gleby. 
Wymiana jonowa zachodzi szybko i jest procesem odwracalnym. Odbywa się na ujemnie 
naładowanych powierzchniach związków koloidalnych obecnych np. na minerałach 
gliniastych czy częściowo rozłożonej materii organicznej. Całkowita ilość jonów 
wymiennych jest określana jako pojemność jonowymienna. Pojemność jonowymienna gleby 
zmienia się z głębokością. W przeciwieństwie do jonów siarczanowych, które są adsorbowane 
głównie w głębszych warstwach gleby (na poziomie B), kationy są adsorbowane najmocniej 
w jej górnych warstwach, gdzie znajduje się najwięcej związków organicznych.   

W konsekwencji zakwaszenia, kationy zasadowe kompleksu jonowymiennego mogą być 
zastępowane przez jony glinu lub wodoru w wyniku wymiany jonowej, co powoduje spadek 
nasycenia zasadami i wzrost stężeń kationów zasadowych w roztworach glebowych i wodach 
odpływu. Ostatecznie kationy zasadowe są wymywane ze zlewni. W procesie restauracji jony 
wodorowe i glinowe w kompleksie jonowymiennym są zastępowane przez kationy zasadowe 
(dostarczane w wyniku reakcji wietrzenia i depozycji) a nasycenie zasadami rośnie. W długim 
okresie czasu można spodziewać się wzrostu pH roztworu glebowego, ograniczenia 
rozpuszczalności glinu i wzrostu stężeń kationów zasadowych.  

6.2.3 Depozycja siarki i procesy jej przemian w glebie zlewni  

Gleby odgrywają ważną rolę w procesie zakwaszania, m. in. poprzez opóźnienie transportu 
deponowanych z atmosfery związków siarki (Kopacek i in., 2001). Niektóre gleby zawierają 
znaczne ilości siarki związanej w materii organicznej lub zaadsorbowanej na minerałach 
glebowych. Ilość siarki związanej w glebie może być o kilka rzędów większa od znajdującej się 
w roztworze glebowym. Najbardziej stabilne są siarczany, będące najważniejszą formą siarki w 
wodach i glebach. Są środowiska, w których występują także siarczki, powodując trwałe lub 
epizodyczne zakwaszenie.  

Istnieje stan równowagi między ilością związków siarki zaadsorbowanych na cząstkach gleby a 
ich zawartością w roztworze glebowym. W związku z tym, zmniejszenie depozycji związków 
siarki z atmosfery może powodować desorpcję siarki i jej uwalnianie do wód glebowych. 
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Adsorpcja związków siarki jest procesem odwracalnym, zapobiega w pewnym stopniu 
zakwaszeniu ale także może być powodem opóźnienia restauracji. 

Na rysunku 3 przedstawiono schematycznie procesy zachodzące w glebie i roztworach 
glebowych i wpływające na formy i ilość związków siarki przedostających się z gleby do wód 
podziemnych i powierzchniowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3 Przemiany siarki w glebie. Redukcja depozycji siarki powoduje usuwanie siarki z 
gleby aż do osiągnięcia nowego stanu równowagi. Mineralizacja organicznej siarki może 
opóźniać proces restauracji (źródło: Warfvinge, 2000). 
 

6.2.4 Depozycja azotu, jego pobór przez roślinność i wymywanie 

Azot występuje we wszystkich elementach środowiska przyrodniczego i należy do tzw. 
biopierwiastków uczestniczących w globalnych cyklach geochemicznych. W atmosferze 
oprócz azotu cząsteczkowego występują związki azotu utlenionego: NOx (NO i NO2), HNO3 
i NO3

- (w formie aerozoli) oraz zredukowanego: NH3 i NH4
+. Azot jest deponowany z 

atmosfery w postaci azotanowej i amonowej. Rośliny pobierając kationy (NH4
+ i kationy 

zasadowe) i aniony (np. NO3
-) powodują uwalnianie z gleby do roztworów glebowych 

odpowiednio jonów H+ i OH- wpływając na ich stan zakwaszenia. Zjawisko zakwaszania nie 
jest obserwowane, jeżeli pobór NO3

- przez organizmy jest zbilansowany poborem kationów. 
Azot ze związków wchodzących w skład organizmów  przechodzi w formę nieorganiczną w 
wyniku rozkładu biomasy z wytworzeniem amoniaku (amonifikacja). Amoniak zostaje w 
utleniony do azotanów (III) i azotanów (IV) w procesie zwanym nitryfikacją. Obie reakcje 
zachodzą w obecności tlenu i przy udziale bakterii. W warunkach beztlenowych może 
dochodzić do reakcji denitryfikacji (redukcji azotanów (III) i azotanów (IV) do tlenków i 
wolnego azotu) i uwalniania tych gazów do atmosfery.   
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Przechodzenie jednych postaci chemicznych azotu w inne zachodzi również w wodach 
naturalnych (rysunek 4). 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 Krążenie azotu w wodach naturalnych (Gomółka i Szaynok, 1997) 

Zdolność ekosystemów do retencji azotu jest bardzo zróżnicowana. Jeżeli depozycja z 
atmosfery przekracza jego pobór przez roślinność, stan nasycenia azotem wzrasta, a jego 
nadmiar jest wymywany do wód powierzchniowych przyczyniając się do ich zakwaszenia. 
Stężenia i sezonowość zmian stężeń azotanów w wodach powierzchniowych nasycenia 
stanowią podstawę zaliczania zlewni do klas nasycenia azotem (Stoddard, 1994; Stoddard, 
Traaen, 1995) (tabela 1).  

Tabela 1 Stopnie nasycenia azotem oparte o średnie miesięczne stężenia azotu w wodach 
odpływu (Stoddard i Traaen, 1995) 

Stopień nasycenia Kryterium 

stopień 0 3 lub więcej miesięcy w sezonie wegetacyjnym z NO3
- ≤3 mval/m3 i najwyższą 

wartością <20 mval/m

stopień 1 

3 

1 lub 2 miesiące w sezonie wegetacyjnym z NO3
- ≤3 mval/m3 lub 3 lub więcej 

miesięcy w sezonie wegetacyjnym z NO3
- ≥3 mval/m3 i najwyższą wartością ≥20 

mval/m

stopień 2 

3 

0 miesięcy z NO3
- ≤3 mval/m3 i powyżej 3 miesiące w sezonie wegetacyjnym z 

NO3
- <50 mval/m

stopień 3 

3 

mniej niż 3 miesiące z NO3
- <50 mval/m

W zlewniach, które są relatywnie wolne od bezpośredniego wpływu działalności ludzkiej, np. 
gospodarki leśnej, parametry klimatyczne, jak temperatura czy stosunki hydrologiczne, są 
powodem zróżnicowania stężeń azotu i ich eksportu ze zlewni w zależności od pory roku 
(Davies i in., 2005; Kaste i Skjelkvale, 2002). W sezonie wegetacyjnym, w wodach gruntowych 
zasilających wody powierzchniowe, stężenia NO

3 

3
- 

Stwierdzono, że depozycja związków azotu z atmosfery prowadzi do wzrostu ich stężeń w 
wodach odpływu głównie ze zlewni leśnych strefy umiarkowanej i północnej (Moldan i in., 
2006; Gundersen i in., 2006) oraz na terenach górskich (Kopacek i in., 2005; Fenn i in., 2003). 
Ponieważ od 1980 roku emisja związków azotu do atmosfery malała wolniej niż emisja 

są zazwyczaj obniżone ze względu na pobór 
przez roślinność. Stężenia azotanów w wielu zlewniach są wyższe w okresie wiosennych 
roztopów i niższe w okresie letnim. Powodem jest nitryfikacja i akumulacja azotanów w glebie 
w miesiącach zimowych i ich wymywanie przez wody roztopowe.  

 
   Norg                           NH4

+                    NO2
-                            NO3

- 
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asymilacja (biosynteza) 

amonifikacja 

synteza biomasy denitryfikacja 
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związków siarki, udział azotu w zakwaszaniu środowiska wzrosta. Reakcje zlewni na zmiany 
depozycji azotu są  komplikowane, ze względu na złożoność reakcji cyklu azotowego i 
biologiczną rolę azotu, i wyniki prowadzonego na szeroka skalę monitoringu nie wskazują na 
występowanie zdecydowanych prawidłowości. Wprawdzie w sytuacji zmniejszania depozycji 
azotu w większości przypadków mamy do czynienia z równoczesnym zmniejszaniem stężeń 
azotu w wodach powierzchniowych na poziomie istotnym statystycznie (Skjelkvale i in., 2005), 
jednak wiele monitorowanych miejsc nie wykazuje takich tendencji lub zmiany nie są istotne 
statystycznie. Stwarza to problemy w prognozowaniu reakcji zlewni na przewidywane zmiany 
depozycji z atmosfery.  

6.3 Opis stanu zakwaszenia 

Zakwaszenie zazwyczaj opisywane jest przez wskaźnik pH (-log [H+]) lub alkaliczność (alk) 
„Kwaśna” woda ma pH poniżej 7,0. Często sugeruje się, że jako kwaśna powinna być 
definiowana woda o pH niższym niż czysta woda w równowadze z atmosferycznym CO2 (5,65). 
W każdym przypadku zakwaszenie wód oznacza obniżenie pH lub alkaliczności z 
towarzyszącymi równoczesnymi zmianami innych parametrów chemicznych.   

Często uznawaną miarą postępu lub ustępowania zakwaszenia wód są zmiany tzw. zdolności 
neutralizacji kwasu ANC (acid-neutralizing capacity). ANC roztworu może być definiowane 
jako bilans ładunków (Reuss i Johnson, 1986, Hemond, 1990) ). W równowadze: 

Σ (+) = Σ (-) 

lub: 

[Ca2+]+[Mg2+]+[K+]+[Na+]+[[Al3+(OH-)n]+[H+] = [OH-]+[F-]+[SO4
2-]+[NO3

-]+[Cl-]+[CO3
2-]+ 

[HCO3
-] + [Orgx-] 

Po uporządkowaniu otrzymujemy: 

([Ca2+]+[Mg2+]+[K+]+[Na+])-([F-]+[SO4
2-]+[NO3

-]+[Cl-]) = ([OH-]+[CO3
2-]+[HCO3

-]+[Orgx-])-
([Al3+(OH-)n] + [H+

Stosowanie pojęcia ANC pozwala na określenie, jakie procesy w zlewni wpływają na 
zakwaszenie wód. Proces powodujący uwalnianie kationów zasadowych (manifestujący się 
wzrostem BC), ale nie wpływający na poziom stężeń mocnych kwasów (brak zmian SAA) w 
rezultacie spowoduje wzrost ANC. Takim procesem jest np. wietrzenie chemiczne. 
Odwrotnie, proces powodujący wzrost stężeń jonów siarczanowych, ale nie wpływający na 
stężenia kationów zasadowych, spowoduje obniżenie ANC (i pH). Jednym z wytłumaczeń 
tego zjawiska jest desorpcja zaadsorbowanej w glebie siarki, innym, depozycja kwasu 
siarkowego z atmosfery.   

]) 

Upraszczając: 

ANC = Σ( kationy mocnych zasad BC ) - Σ( aniony mocnych kwasów SAA ) =  Σ( aniony 
słabych kwasów ) - Σ( kationy słabych zasad )  

Najczęściej sumę stężeń kationów mocnych zasad oznacza się jako BC (base cations) a 
stężenia anionów mocnych kwasów jako SAA (strong acid anions). Stężenia w równaniu są 
wyrażone w równoważnikach chemicznych na jednostkę objętości np. w μval/l.  
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Silnie zakwaszone wody często mają ANC niższe od 0. Takie wody mają niskie pH i 
podwyższone stężenia  nieorganicznego glinu. Wody o wysokim stężeniu kwasów 
organicznych mogą mieć obniżone pH, przy stosunkowo wysokim ANC. Wartość ANC jest 
traktowana jako chemiczne kryterium jakości wody dla organizmów wodnych. Obniżenie 
ANC poniżej wartości krytycznej stwarza zagrożenie dla rozwoju organizmów 
wskaźnikowych. Np. jako graniczną dla populacji pstrąga uważa się wartość ANC równą 0,02 
mval/l (Lien i in., 1991).  

6.4 Procesy restauracji wód powierzchniowych  

6.4.1 Odwracalne i nieodwracalne procesy zachodzące w glebie zlewni 

Wielka różnorodność reakcji ekosystemów na depozycję kwaśną powoduje, że bardzo trudno 
jest ocenić perspektywy odwrócenia zmian wywołanych zakwaszeniem. Wartości i 
zmienność najistotniejszych parametrów gleby i wód, zależnych od depozycji substancji 
zakwaszających, są wypadkową skomplikowanych procesów zachodzących w glebie. Procesy 
te mogą być odwracalne lub nieodwracalne, szybkie lub wolne i mogą być w mniejszym lub 
w większym stopniu poddane wpływom czynników biologicznych.  

Z procesów odwracalnych, do najistotniejszych należy buforowanie, ograniczające zmiany 
pH. W sytuacji wzrastającego dopływu substancji zakwaszających, wymiana kationów i 
adsorpcja siarczanów w glebie będzie początkowo powodować wzrost pojemności buforowej 
roztworu glebowego (i wód powierzchniowych) hamujący obniżanie pH. Jeżeli ładunki 
dostarczanych związków kwaśnych zostaną zredukowane, procesy te ulegną wolnemu 
odwróceniu, dążąc do stanu sprzed zakwaszenia.  

Do najważniejszych spośród procesów nieodwracalnych należy wietrzenie chemiczne, 
zwiększające stężenie kationów zasadowych i pojemność buforową roztworu glebowego. 
Szybkość wietrzenia zależy od szerokiego spektrum czynników chemicznych, geologicznych 
i biologicznych i różni się znacznie, w zależności od charakterystyki rozpatrywanego terenu, 
w tym m.in. składu mineralnego jego gleby oraz temperatury.  

Zarówno procesy odwracalne jak i nieodwracalne wchodzą w interakcje z procesami 
biologicznymi, jak pobór substancji pożywkowych przez rośliny i mikroorganizmy oraz 
rozkład substancji organicznych. Całkowity rozkład substancji organicznych następuje z 
utworzeniem CO2, NO3

-, NH4
+ i H2

6.4.2 Dynamika zmian chemicznych wynikających z zakwaszenia i restauracji 
zlewni  

O, w związku z czym wiele procesów biologicznych 
wpływa na wartość pH gleby i uwalnianie lub unieruchamianie związków chemicznych w 
taki sam sposób jak procesy abiotyczne.  

Ogólnie proces zakwaszenia i cofania zaistniałych zmian można podzielić na 4 etapy 
(Warfvinge, 2000): 

• Stan przed zakwaszeniem, 

• Stadium postępującego zakwaszania, 

• Stan zakwaszenia, 

• Stadium cofania zmian. 
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W stanie przed zakwaszeniem zazwyczaj panuje stan równowagi między dostawą i 
odprowadzaniem składników kwaśnych i zasadowych z gleby, a co za tym idzie całej zlewni. 
Nasycenie zasadami kompleksu jonowymiennego jest stałe. Stężenia kationów zasadowych w 
dopływie są kształtowane przez wietrzenie i depozycję z jednej strony i pobór przez 
roślinność z drugiej. Wynikiem stabilnego składu chemicznego gleby jest stałe i stosunkowo 
wysokie ANC w wodach odpływu (rysunek 5).  

 

Rysunek 5 Schemat przebiegu zmian nasycenia kompleksów jonowymiennych gleby, 
powodujących zwlokę czasową w procesach zakwaszania i restauracji przy zmniejszonej 
depozycji (za: Warfvinge, 2000). ANC=BC-SAA; BC–suma kationów zasadowych; SAA-suma 
anionów. Rozmiar strzałek obrazuje orientacyjnie intensywność wymiany poszczególnych 
substancji między glebą a roztworem glebowym. 

 

W sytuacji, kiedy depozycja substancji zakwaszających rośnie, ustalony stan równowagowy 
zostaje zakłócony. Poprzez mechanizm wymiany jonów, podwyższony dopływ kwasów 
powoduje zmniejszenie puli kationów w kompleksie jonowymiennym gleby. To prowadzi do 
podwyższenia stężeń kationów zasadowych w roztworze glebowym i ich wymywania z gleby. 
W tym stadium nie zauważa się obniżenia pH gleby i związanego z tym podwyższenia stężeń 
glinu w roztworze glebowym. Część zdeponowanych z atmosfery anionów jest adsorbowana 
przez glebę prowadząc do opóźnienia w procesie zakwaszania.  

Osiągnięcie stanu zakwaszenia zwykle wymaga długiego okresu oddziaływania wysokiej 
depozycji związków kwasogennych. W tym stadium pojemność buforowa kompleksu 
jonowymiennego jest silnie obniżona. Osiągnięty zostaje nowy stan równowagowy. Ponieważ 
możliwości buforowe kompleksu jonowymiennego zostają wyczerpane, pH gleby szybko 
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spada i utrzymuje się na wyrównanym poziomie. Stężenia kationów zasadowych w wodach 
odpływu maleją a jednocześnie wzrastają stężenia glinu. Kompleks jonowymienny nasyca się 
anionami i staje się niezdolny do ich dalszej adsorpcji. Wody powierzchniowe zdradzają 
symptomy chronicznego zakwaszenia, z ANC<0.  

Kiedy depozycja substancji zakwaszających maleje, rozpoczyna się okres cofania zmian 
chemicznych w glebie. Proces ten jest opóźniany przez desorpcję anionów i uzupełnianie 
zubożonego kompleksu jonowymiennego przez dostarczane do układu kationy. Oba te 
procesy powodują uwalnianie jonów wodorowych z materiału gleby do roztworu glebowego 
oraz obniżanie stężenia kationów zasadowych w roztworze glebowym i wodach odpływu. 
Jeżeli szybkość wietrzenia jest mała w porównaniu do zasobów wymiennych kationów i 
zaadsorbowanej siarki, faza cofania zmian może być bardzo przedłużona.  

Ponieważ dodatkowo prognozy nie przewidują spadku depozycji substancji zakwaszających 
do poziomu sprzed epoki przemysłowej można spodziewać się, że w wielu przypadkach 
osiągnięcie przez kompleks jonowymienny pierwotnego poziomu nasycenia zasadami może 
wymagać bardzo długiego czasu. W konsekwencji poprawa stanu środowiska może być tylko 
częściowa. Jednak nawet w takim przypadku konsekwencje dla organizmów żywych, 
glebowych i wodnych mogą być znaczące.  

6.4.3 Wpływ zmian chemicznych wody na organizmy wodne   

Ostatecznym celem programów kontroli emisji jest uzdrowienie biologiczne ekosystemów, 
czyli powrót wrażliwych organizmów wyeliminowanych w wyniku zakwaszenia. Korzystne 
zmiany parametrów chemicznych istotnych dla organizmów żywych, mogą tylko sugerować, 
że odnowa biologiczna jest możliwa albo, że można się jej spodziewać, a nie, że zachodzi 
rzeczywiście. Tak więc cofanie zmian wywołanych zakwaszeniem (jak np. wzrost pH), 
równoznaczne z odzyskaniem równowagi kwasowo-zasadowej, niekoniecznie jest 
równoznaczne z “uzdrowieniem” ekosystemu. Termin „uzdrowienie” sugeruje powrót do 
stanu sprzed zakwaszenia (z czasów przedindustrialnych), tymczasem trendy wskazują tylko 
na dążenie do tego stanu.  

Przy braku wiarygodnych danych dokumentujących uzdrowienie biologiczne zazwyczaj 
zakłada się, że może ono zachodzić, zazwyczaj z opóźnieniem w stosunku do osiągnięcia 
stężeń kluczowych parametrów chemicznych odpowiadających stanowi sprzed zakwaszenia. 
Za kluczowe parametry uważa się zazwyczaj te, które wykazują bezpośrednio toksyczne 
działanie (jak jon wodorowy i glin) oraz takie, które mogą je ograniczać (głównie kationy 
zasadowe, w szczególności wapń). Z tego względu postęp chemicznego uzdrowienia opiera 
się najczęściej na ocenie zmian zakwaszenia (pH i alkaliczność), stężeń glinu i kationów 
zasadowych.  

6.5 Czynniki wpływające na proces restauracji wód 

powierzchniowych 

Niepewności związane z przyszłą restauracją chemiczną wód są związane głównie ze skutkami 
zmian klimatu i trudnościami z prognozowaniem przemian azotowych w zlewni.  

NO3: Czynniki klimatyczne silnie wpływają na wymywanie azotu ze zlewni. Zmiany klimatu 
mogą zarówno maskować długoterminowe zmiany stężeń azotu spowodowane zmianami 
depozycji z atmosfery jak też być głównym czynnikiem sterującym zmianami 
długoterminowymi.  



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap I 

 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
 

 
21 

Ocieplenie klimatu może wpływać na obieg azotowy np. poprzez zmiany intensywności i 
częstotliwości opadów atmosferycznych, grubości pokrywy śniegu, długości okresów suszy i 
okresu wegetacyjnego. Okresy suszy wpływają na utlenianie organicznego azotu w glebach. 
Redukcja pokrywy śnieżnej może prowadzić do ochłodzenia gleby w zimie, obniżenia 
aktywności mikrobiologicznej i przyspieszonego obumierania korzeni a w rezultacie do zmian 
okresu dostępności i wielkości poboru substancji pożywkowych przez roślinność (Groffman i 
in., 2001).  

Także szybkość mineralizacji (przechodzenia z form organicznych w nieorganiczne) zależy od 
warunków klimatycznych, np. jest niższa w glebach wysokogórskich. Stabilność związków 
organicznych w glebie jest określana przez stosunek zawartości organicznego węgla do 
organicznego azotu C:N. Średnia roczna temperatura gleby może zmienić stosunek C:N w 
podłożu leśnym aż do 0,5 na 1C (Yoh, 2001). Niski stosunek C:N oznacza, że organizmy 
rozkładające materię organiczną w glebie mają dostęp do azotu w formie łatwiej dostępnej od 
azotu związanego w związkach organicznych. Relatywnie duża zawartość azotu (niskie C:N) 
zwiększa ryzyko wymywania azotu z gleby do wód (Gundersen i in.,1998) natomiast w glebach 
o wysokim C:N szybkość rozkładu związków organicznych jest duża a nitryfikacja nieistotna.  

SO4
2-: Zmniejszenie depozycji związków siarki z atmosfery może powodować desorpcję siarki i 

jej uwalnianie do wód glebowych; na proces ten mają wpływ także czynniki klimatyczne, jak 
temperatura czy stosunki wodne. Wrażliwy na wpływy klimatyczne jest także proces 
mineralizacji związków organicznych zawierających siarkę. Także procesy utleniania i redukcji 
w okresach suszy czy wyższych poziomów wód zmieniają formy występowania siarki w wodach 
i glebach zlewni.   

CO2: Wzrost zawartości CO2 w atmosferze został dobrze udokumentowany przez bezpośrednie 
pomiary prowadzone od 1956 roku oraz pośrednio przez analizy rdzeni lodowych (Schneider, 
1989). Wzrost ten nie ma bezpośredniego wpływu na zakwaszenie ze względu na niewielki 
wpływ na pH opadów atmosferycznych, ale może być z nim związany pośrednio poprzez 
wywołane efektem cieplarnianym zmiany klimatu. Np. związane z temperaturą i wilgotnością 
gleby ciśnienie parcjalne (PCO2

Opady atmosferyczne: Zmiany intensywności i częstotliwości opadów atmosferycznych mogą 
zmienić drogi przemieszczania się wód odprowadzających substancje rozpuszczalne z gleb 

) w glebie, jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym 
równowagę kwasowo-zasadową (i ANC) wód odpływu ze zlewni, m.in. poprzez wpływ na 
szybkość respiracji w glebie (Norton i in., 2001).  

Kwasy organiczne: Eksport DOC (dissolved organic matter - rozpuszczona materia organiczna) 
z gleb zlewni jest kontrolowany przez procesy podlegające wpływom parametrów 
klimatycznych, jak produkcja i rozkład biomasy, sorpcja i wymywanie. Jednak zależności te są 
skomplikowane i w literaturze trudno znaleźć doniesienia o skali tych zależności. Zazwyczaj 
okresy suszy powodują zmniejszenie stężeń DOC w wodach powierzchniowych. 

W wodach Europy i Ameryki Północnej obserwuje się ostatnio podwyższenie stężeń DOC 
(Evans i Monteith, 2001). Mechanizm tych zmian jest niepewny jednak najczęściej wskazuje 
się na możliwość zaistnienia istotnych zmian w bilansie węgla jako konsekwencji zmian 
klimatycznych (temperatura i hydrologia), zmniejszenia zakwaszenia oraz zmian bilansu 
azotu, związanego prawdopodobnie z wzrostem aktywności biologicznej badanych zlewni 
(Evans i in., 2005, Davies i in., 2005). Wszystkie te czynniki mają wpływ na zmiany 
warunków siedliskowych w ekosystemach wodnych. 
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zlewni do wód powierzchniowych (Mitchell i in., 2006), co prowadzi do wahań ich stężeń. 
Stosunki wodne są także silnie zależne od temperatury. Zależności te są bardzo skomplikowane, 
np. wzrost sumy opadów nie zawsze musi być powodem wzrostu przepływu w rzekach, jeżeli 
towarzyszy mu wzrost temperatury (Clair i Ehrman, 1996).  

Aerozole morskie: Sole pochodzące z aerozoli morskich mają wpływ głównie na zlewnie 
położone w pobliżu wybrzeży mórz i oceanów. W ostatnich latach obserwuje się wzmożoną 
częstotliwość występowania epizodów związanych ze depozycją soli morskich. Ma to związek 
ze zmianami klimatycznymi, opisywanymi przez wskaźnik NAO (intensywność Oscylacji 
Północnoatlantyckiej - różnica ciśnienia atmosferycznego, mierzonego na poziomie morza, 
pomiędzy dwoma stacjami, znajdującymi się w pobliżu centrów Niżu Islandzkiego i Wyżu 
Azorskiego). W ciągu ostatnich 25 lat odnotowuje się silny wzrost wartości wskaźnika NAO. Od 
roku 1980 pozostaje on w silnej dodatniej fazie i wykazuje trend wzrostowy. Ta sytuacja 
przyczyniła się w dużym stopniu do obserwowanego ocieplenia półkuli północnej, wilgotnej 
pogody, zdominowanej przez napływ powietrza z rejonów południowo-zachodniego i 
zachodniego Atlantyku i częstszych sztormów.  

Czynniki biologiczne: Zmiany klimatu mają wpływ na roślinność i aktywność 
mikroorganizmów. Zarówno podwyższone stężenie atmosferycznego CO2 jak i depozycja azotu 
mogą powodować zwiększenie poboru substancji pożywkowych przez roślinność. Ocieplenie 
wydłuża sezon wegetacyjny zwiększając zarówno produkcję pierwotną jak i procesy rozkładu, 
wpływając tym samym na obieg azotu w zlewni. 

Podsumowując, czynniki klimatyczne mają wpływ na większość procesów, fizykochemicznych i 
biologicznych, zachodzących w zlewniach. Istnieją różnice między zmianami 
długoterminowymi, zachodzącymi na przestrzeni lat, a związanymi z porami roku, 
powtarzalnymi cyklami zmian stężeń wielu składników chemicznych wód. Skutki wpływu 
czynników klimatycznych na wody powierzchniowe mogą być: (a) epizodyczne, jak np. krótkie 
incydenty spowodowane wzmożoną depozycją soli pochodzenia morskiego (wskutek silnych 
wiatrów) (Hindar i in., 1995) lub spowodowane okresami suszy zmiany w procesach utleniania i 
redukcji w zlewni (Dillon i in., 2003), (b) sezonowe, jak typowy przebieg zmian stężeń NO3

-

• znaczny wzrost częstotliwości pojawiania się epizodów wzmożonej depozycji soli 
pochodzenia morskiego;  

 z 
niskimi stężeniami w lecie i wysokimi w zimie (Stoddard, 1994) i (c) długoterminowe, jak 
przyrost zawartości węgla organicznego w wodach powierzchniowych wywołany przez wzrost 
temperatury związany globalnym ociepleniem (Evans i in., 2005).  

Generalnie zjawiska obserwowane w zlewniach zakwaszonych wód można podzielić na takie, 
które opóźniają, wynikający ze zmniejszonej depozycji związków kwaśnych, proces ich 
restauracji i takie, które mu sprzyjają. Do czynników powodujących opóźnienia należy:  

• zmiany w hydrologii wód powierzchniowych wywołanych coraz częstszymi okresami 
suszy z jednej strony oraz zwiększoną częstotliwością i intensywnością opadów z drugiej; 

• przyrost zawartości węgla organicznego w wodach powierzchniowych wywołany przez 
wzrost temperatury związany z globalnym ociepleniem (Davies i in., 2005);  

• zakłócenia w naturalnych procesach prowadzących do wzrostu alkaliczności wód 
powierzchniowych, takich jak redukcja siarki siarczanowej, denitryfikacja, wymiana 
jonowa z osadem dennym oraz degradacja kwasów organicznych.  

Natomiast do zjawisk sprzyjających restauracji wód powierzchniowych należy:  



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap I 

 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
 

 
23 

• obniżenie stężenia jonów Al w wodzie przypisywane spadkowi rozpuszczalności 
związków Al w wyniku wzrostu temperatury, jak w jeziorach Lasu Czeskiego (Norton i 
in., 2003);  

• wzrost szybkości wietrzenia kationów zasadowych, również związany ze wzrostem 
temperatury;  

• większa od powszechnie oczekiwanej retencja azotu w wielu zlewniach, spowodowana 
np. wzrostem poboru azotu przez roślinność i mikroorganizmy zlewni, związanym z 
poprawiającymi się warunkami środowiskowymi (Rzychoń i Worsztynowicz, 2008); 

• epizody depozycji zasadowych pyłów znad Sahary, co ma znaczenie zwłaszcza na 
terenach wysokogórskich w Europie (Rogora i in., 2003). 

 

7. Modelowanie zmian zakwaszenia wód powierzchniowych  

7.1 Cele modelowania  

Odpowiedź składu chemicznego gleby, roztworu glebowego i wód powierzchniowych na 
kwaśną depozycję symulowano przy pomocy modelowania od wczesnych lat 80-tych XX 
wieku. Modele budowano w celu umożliwienia: 

• interpretacji zmian, które zaszły w przeszłości,  

• opisu obserwowanych zjawisk, 

• planowania przyszłych badań, 

• prognozowania, 

• tworzenia podstaw dla decyzji politycznych. 

7.2 Modele stanu ustalonego  

Do najczęściej stosowanych w analizie skutków depozycji kwaśnej na stan wód 
powierzchniowych należą modele statyczne. Są one w istocie bilansami masy o różnym 
stopniu uszczegółowienia. Abstrahują one od czynnika czasu. W wyniku ich zastosowania 
uzyskuje się odpowiedzi na pytanie, jaki będzie końcowy stan środowiska wodnego w 
przypadku poddania go oddziaływaniu określonej, niezmiennej w czasie depozycji kwaśnej. 
Pomimo swej prostoty modele statyczne pozwalają na wyciąganie wniosków, co do 
kierunków zmian wywoływanych depozycją kwaśną i na określenie pewnych progowych 
wartości depozycji, poniżej których efekty ujemne z dużym prawdopodobieństwem nie 
występują (tzw. ładunki krytyczne).  

Koncepcja ładunków krytycznych została zaakceptowana jako podstawa dla planowania strategii 
redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Podstawowymi pojęciami tej koncepcji są: ładunek 
krytyczny i przekroczenie ładunku krytycznego. Ładunek krytyczny uważany jest za cechę 
charakterystyczną, zależną od wrażliwości i liczebności występowania poszczególnych 
receptorów w badanym ekosystemie i definiuje się go jako (Nilsson i Grennfelt, 1988): 
największą depozycję związków kwaśnych, nie wywołującą zmian chemicznych, prowadzących 
do długotrwałych, szkodliwych skutków dla struktury i funkcjonowania ekosystemów. Zmiany 
chemiczne w wodach powierzchniowych wywołane przez zakwaszenie (Reuss i in., 1987) 
powodują określone skutki biologiczne (Schindler, 1988). Dlatego ładunki krytyczne określane 
są w oparciu o poziomy tolerancji wykazywane przez organizmy wodne (Lien i in., 1989). 
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Pierwsze modele stanu ustalonego (steady-state) bazowały na danych empirycznych (Henriksen i 
Posch, 2001). Modele empiryczne bazowały na dużej ilości danych z badań regionalnych, np.  
jeziora w Norwegii (Henriksen, 1979; Henriksen, 1981) lub szczegółowych danych z 
pojedynczych zlewni (Christophersen i Neal, 1990). Kirchner (1992) dla oceny wrażliwości na 
zakwaszenie stworzył model zlewniowy oparty na chemii wód odpływu.  

Model FAB (First-order Acidity Balance – pierwszorzędowy bilans kwasowości) opracowany 
przez Poscha i współpracowników (Posch i in., 1997a) umożliwia równoczesne wyznaczanie 
ładunków krytycznych siarki i azotu oraz ich przekroczeń. W obliczeniach modelowych 
wykorzystuje się bilans masowy w stanie ustalonym, szeroko stosowany przy wyznaczaniu 
ładunków krytycznych dla gleb leśnych (UBA 1996, Posch i in. 1997b). Obliczenia 
wykonywane przy pomocy modelu bilansu zakwaszenia wymagają zarówno danych 
wejściowych wyznaczonych przy pomocy badań doświadczalnych jak i parametrów 
otrzymywanych z danych literaturowych. 

7.3 Modele dynamiczne 

Modele dynamiczne są rozszerzeniem modeli ładunków krytycznych. Dzięki uwzględnieniu 
stanów nierównowagowych w procesach zakwaszenia i restauracji komponentów środowiska 
naturalnego, umożliwiają one oszacowanie czasu potrzebnego na wywołane zmianą bodźców 
zewnętrznych przejście danego ekosystemu od stanu początkowego do końcowego, a w 
szczególności tempa zmian w środowisku spowodowanych obniżeniem depozycji kwaśnej na 
określony teren. 

Modele numeryczne ILWAS (Gherini i in., 1985), MAGIC (Cosby i in., 2001), SMART (de 
Vries i in., 1989), SAFE (Warfringe i in., 1993) PROFILE (Sverdrup i Warfringe, 1993) są 
oparte na matematycznych opisach procesów biogeochemicznych i hydrologicznych w glebie i 
wodzie. Modele te mogą służyć zarówno do przewidywania jak i odtwarzania jakości wody w 
zlewniach przy użyciu danych dotyczących topografii, meteorologii, chemii gleb, wietrzenia, 
i kwaśnej depozycji. Wiarygodność modelowania rośnie z długością czasu obserwacji i tym 
samym ilością danych użytych podczas kalibracji modeli. Modele, chociaż różnią się 
detalami, są oparte na tych samych podstawach; na bilansie ładunków jonów w roztworach i 
bilansie masy w rozważanych elementach układu.  

Modelowanie dynamiczne dostarcza informacji w dwóch ważnych dziedzinach: 

• przy wyznaczaniu spodziewanego składu chemicznego wód powierzchniowych w 
dowolnym czasie w przyszłości w odpowiedzi na zmiany depozycji, np. wynikające z 
realizacji postanowień Protokołu z Goeteborgu; 

• przy ustalaniu (optymalizacji) koniecznej, przyszłej redukcji emisji.  

8. Opis obszaru badań  

We wcześniejszych etapach pracy wykonano szczegółową charakterystykę badanych zlewni. 
Istotne przy interpretacji wyników parametry, takie jak: litologia terenu, charakterystyka gleb, 
pokrycie roślinnością zostały przedstawione w formie tabel oraz map (Rzychoń i in., 2005, 
2006). W niniejszym, I etapie pracy przedstawiono skróconą wersję opisu obszaru badań.   
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8.1 Charakterystyka zlewni tatrzańskich  

Badano dwa jeziora, Długi Staw i Zielony Staw, położone w krystalicznej części Tatr 
Wysokich na terenie Hali Gąsienicowej, narażone na podobną depozycję substancji 
kwasogennych z atmosfery a różniące się pod względem morfologicznym i hydrologicznym 
(tabela 2) oraz liczebnością i różnorodnością występowania organizmów żywych zarówno 
w zbiornikach jeziornych jak i ich zlewniach.  

 
Tabela 2. Morfometria i hydrologia Zielonego i Długiego (Szafer i in., 1962; Rzychoń, 1998) ] 
 

Jezioro Pow. zlewni 
[km2

Pow. lustra 
wody [ha] ] 

Głębokość 
maksymalna [m] 

Objętość  

[mln m3

Położenie 
[m npm] ] 

Zielony Staw 0,37 3,84 24,4 0,290 1,672 

Długi Staw 0,62 1,59 7,3 0,081 1,784 
 
Zarówno Długi jak i Zielony Staw, podobnie jak inne jeziora tatrzańskie, usytuowane są 
w cyrkach glacjalnych. Dna jezior i zamykające je rygle skalne wycięte są 
w nieprzepuszczalnych skałach granitowych, ich otoczenie stanowią wały i pokrywy 
morenowe. W ich otoczeniu występują utwory bezglebowe oraz gleby bielicowe o płytkim, 
średnio kilkucentymetrowym profilu, nieco głębszym w zlewni Zielonego Stawu. Oba jeziora 
zasilane są przez źródła i cieki epizodyczne oraz okresowe o różnej wydajności. W otoczeniu 
Stawu Długiego obserwuje się roślinność piargów ubogich w węglan wapnia oraz roślinność 
złomów granitowych - głównie zbiorowiska porostów. W pobliżu Zielonego Stawu występują 
borówczyska i wtórne zbiorowiska trawiaste, głównie w piętrze kosówki. Oba jeziora są 
oligotroficzne. Długi Staw jest bezrybny, natomiast w Zielonym Stawie odłowiono egzemplarze 
pstrąga potokowego w wieku od 1 do 6 lat. 

Wody jezior są słabo zmineralizowane. Obecnie obserwuje się cofanie zmian wywołanych 
zakwaszeniem, jednak oba jeziora są w dalszym ciągu zakwaszone. W 2005 roku średnie pH 
wód Długiego Stawu wynosiło 6,0 a Zielonego Stawu 6,3 (Rzychoń i in., 2005). 

8.2 Charakterystyka zlewni karkonoskich  

Przedmiotem badań niniejszej pracy są zlewnie dwóch jezior karkonoskich. Mały Staw i Wielki 
Staw są typowymi górskimi jeziorami polodowcowymi, utworzonymi w kotłach 
polodowcowych zlodowacenia bałtyckiego. Oba leżą na północnym stoku Głównego Grzbietu 
Karkonoszy, w masywie Smogorni, w górnej części doliny Łomnicy. Jeziora różnią się między 
sobą pod względem morfologicznym i hydrologicznym. Dotyczy to zarówno wielkości i 
charakterystyk zlewni jak i sposobu zasilania i odwadniania jezior. Wybrane cechy 
morfometryczne jezior, zestawione z danych literaturowych przedstawiono w tabeli 3.  

Skały budujące zlewnie badanych jezior to w przeważającej części granity, głównie granit 
równoziarnisty. Pokrywa glebowa Karkonoszy uformowała się na kwaśnych zwietrzelinach 
granitoidów i łupków metamorficznych przy udziale zbiorowisk roślinnych i wpływie 
chłodnego górskiego klimatu. Miąższość gleby jest większa niż w zlewniach tatrzańskich 
i wynosi średnio około 20 cm w zlewni Małego i 15 cm w zlewni Wielkiego Stawu (Rzychoń 
i in., 2006)].  
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Szata roślinna w Karkonoszach ma charakterystyczny układ strefowy. Zlewnie obu jezior leżą 
powyżej granicy lasu, w strefie bezleśnej dzielącej się na piętro subalpejskie z kosodrzewiną 
i na piętro alpejskie bez krzewów, z bogactwem gatunków mchów i porostów. Jeziora są 
oligotroficzne. Flora jest uboga, nieco bogatsza w Małym Stawie. Wielki Staw jest bezrybny, 
w Małym Stawie żyje pstrąg potokowy.  

Oba jeziora są zakwaszone. Średnie pH Wielkiego Stawu w okresie od lipca 2004 roku do 
sierpnia 2006 roku wynosiło 5,2 a Małego Stawu 5,85. W stosunku do lat 90-tych ubiegłego 
wieku obserwuje się cofanie zmian chemicznych wywołanych zakwaszeniem (Rzychoń i in., 
2006).  

 
Tabela 3. Morfometria i hydrologia Małego Stawu i Wielkiego Stawu (wg. Plan ochrony KPN, 
Jahn A. i in., 1985). 
 

Jezioro Pow. zlewni 
[km2

Pow. lustra 
wody [ha] ] 

Głębokość Objętość 
[mln m3

Położenie 
[m npm] ] maksymalna 

[m] 
średnia 

[m] 
Wielki 
Staw 0,538 8,32 24,4 9,5 0,790 1 225 

Mały 
Staw 1,484 2,88 7,3 3,4 0,099 1 183 

 

9.  Metody badań i źródła danych 

9.1 Pobór próbek wód jezior  

Wody były pobierane z częstotliwością 2 razy w miesiącu (w miesiącach z pokrywą lodową 1x 
w miesiącu) w miejscach wypływu z jezior.  

9.2 Pobór próbek opadów atmosferycznych i źródła danych o 
depozycji  

Tatry: W latach 1992-2002 próbki były pobierane z tygodniowych sum opadów na terenie stacji 
IMGW na Hali Gąsienicowej. Od roku 2003 wyniki analiz próbek opadów atmosferycznych 
uzyskiwano z danych Państwowego Monitoringu Depozycji. Próbki (z miesięcznych sum 
opadów) pobierano na terenie stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej na Kasprowym Wierchu.  

Karkonosze: Wyniki analiz próbek opadów atmosferycznych uzyskano z danych Państwowego 
Monitoringu Depozycji. Próbki (z miesięcznych sum opadów) pobierano na terenie stacji 
meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Śnieżce.  

9.3 Pobór próbek gleby 

Próbki gleb zostały pobrane we wcześniejszym etapie pracy ze względu na konieczność 
uzyskania danych wejściowych do obliczeń modelowych. Dane te zostaną wykorzystane także w 
ramach niniejszej pracy.  
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Tatry: Pobór próbek gleby wykonano jednorazowo w lipcu 2003 roku. Pobrano próbki 
reprezentatywne dla wszystkich typów gleby obu zlewni z dwóch głębokości (5 i 15 cm).  

Karkonosze: Pobór próbek gleby wykonano jednorazowo w lipcu 2005 roku. Pobrano próbki 
reprezentatywne dla wszystkich typów gleby obu zlewni (15 punktów w zlewni Małego Stawu i 
12 punktów w zlewni Wielkiego Stawu).  

9.4 Metody analityczne  

Wykaz metod stosowanych do analizy chemicznej próbek wód jezior i opadów zamieszczono w 
tabeli 4. W tabeli 5 zestawiono metody analiz gleby. 

Tabela 4 Wykaz stosowanych metod analitycznych – próbki wody 

Badany parametr Jednostka Metoda 

pH  Metoda elektrometryczna PN-90/C-04540/01 

Przewodnictwo (w temp.250 µS/cm C) PN-EN 27888:1999 

zasadowość mmol/l Metoda miareczkowania potencjometrycznego dla 
zasadowości niższej  niż 0,4 mmol/l - Alkalinity, 2320 
B, Titration Method, APHA, AWWA, WEF, 1992 

Ca2+, Mg2+, Na mg/l + Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą 
wzbudzoną indukcyjnie (ICP)  

K mg/l + Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) 

Cd, Pb µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) z 
elektrotermiczną atomizacją. 

SO4 mg/l 2- Metoda chromatografii jonowej 

Cl mg/l - Metoda chromatografii jonowej 

N- NO3 mg/l - Metoda chromatografii jonowej 

N- NH4 mg/l + Manualna metoda spektrometryczna PN-ISO 7150-1 

Tabela 5 Wykaz stosowanych metod analitycznych – próbki gleby 

Badany parametr Jednostka Metoda 

Gęstość rzeczywista kg/m wagowa (piknometr) 3 

Gęstość nasypowa kg/m wagowa 3 

Porowatość % obliczona na podstawie gęstości rzeczywistej i 
nasypowej 

Kompleks jonowymienny (CEC) mval/kg ISO 11260, wysycanie kompleksu sorpcyjnego 
niezbuforowanym roztworem BaCl2

Stopień wysycenia zasadami 

 o stęż. 0,1mol/l.  

% obliczony na podstawie pojemności sorpcyjnej CEC i 
sumy zasad wymiennych (Ca, Mg, K, Na) 

Ca2+, Mg2+, Na+, K+ mol/kg  w kompleksie 
jonowymiennym 

ISO 11260, AAS, ozn. w ekstrakcie z oznaczania 
CEC 
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9.5 Dane klimatyczne 

Badania monitoringowe są prowadzone w pobliżu stacji meteorologicznych IMGW na 
Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej w Tatrach i Śnieżce w Karkonoszach. Potrzebne do 
wykonania pracy dane klimatyczne, takie jak: temperatura i wysokość opadów atmosferycznych 
dla tych stacji zostaną przekazane przez IMGW w Krakowie i Wrocławiu.  

9.6 Metody statystyczne 

Do analizy zmian czasowych w środowisku naturalnym zostanie wykorzystany test SKT 
(Seasonal Kendall Test), będący modyfikacją nieparametrycznego testu Mann’a-Kendall’a, 
uwzględniającą zmiany sezonowe, a współczynnik nachylenia prostej obrazującej przebieg 
zmian w czasie wyznacza się metodą Sen’a. Taki sposób postępowania pozwala stwierdzić 
występowanie trendów w przypadkach, kiedy są one stosunkowo słabe i maskowane znaczną 
zmiennością wywołaną przez czynniki zewnętrzne (Helsel i in., 1992).  

9.7 Scenariusze przyszłych zmian klimatu i depozycji 

Scenariusze przyszłych zmian klimatu zostały zaczerpnięte z pracy Milla i Oleckiej (2003) 
oraz opublikowanego w Internecie opracowania IMGW (źródło: Encyklopedia 
Klimatologiczna "ESPERE"; www.espere.net

9.8 Modelowanie 

). Szerzej opisano to zagadnienie w rozdziale 
11. 

Wielkości depozycji związków siarki i azotu otrzymano z wyników obliczeń przy pomocy 
modelu RAINS (Regional Acidification and Information System) dla lat 1880-2030 (Schopp i 
in., 2003). Wyniki obliczeń wielkości depozycji przy pomocy modelu RAINS odnoszą się do 
kwadratów 150 km x 150 km. Mogą być one zastosowane jako podstawa odtworzenia historii 
depozycji dla konkretnego miejsca, poprzez kalibrację na podstawie danych pomiarowych. 
Taką procedurę zastosowano w odniesieniu do terenu Tatr i Karkonoszy.  

Przy prognozie emisji skorzystano z ustaleń protokołu z Goteborga i (dla 2020 r) szacunków 
EMEP-u (EMEP, 2003). 

Modelowanie zmian składu chemicznego jezior zostanie wykonane przy pomocy modelu 
dynamicznego MAGIC (wersja 7) (Cosby i in., 1986, 2001). Konstrukcję i działanie modelu 
opisano szerzej w rozdziale 12.  

 

http://www.espere.net/�


Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap I 

 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
 

 
29 

10. Wyniki badań monitoringowych  

W ramach niniejszej pracy w lipcu 2008 roku wznowiono pobór próbek wody z jezior w 
Tatrach i Karkonoszach. Do chwili obecnej zakończono analizy chemiczne próbek pobranych 
do końca października 2008. Ze względu na niewielką ilość uzyskanych w tym etapie 
wyników analiz postanowiono przedstawić je na wykresach na tle wyników z lat 
wcześniejszych. Wyniki, łącznie z danymi z monitoringu opadów atmosferycznych zostaną 
szerzej omówione w następnych etapach pracy po uzyskaniu większego zbioru danych.  

10.1 Wyniki monitoringu wód jezior tatrzańskich w roku 2008 na tle 

wyników z lat wcześniejszych 

Na rysunku 6 porównano średnie stężenia głównych składników wód obu jezior. 
Dominującym kationem jest jon wapniowy, natomiast anionem, jon siarczanowy. Wody 
Zielonego Stawu charakteryzują się wyższymi niż w Długim Stawie stężeniami kationów, 
porównywalnymi stężeniami siarczanów i niższymi stężeniami azotanów. Te różnice 
wpływają na wartości wskaźników zakwaszenia, średnie ANC jest wyraźnie wyższe w 
wodach Zielonego Stawu.  

Rysunek 6 Średnie stężenia głównych składników wód Długiego i Zielonego Stawu 

 

Wskaźnik pH: pH w okresie badań wykazywało dużą zmienność, cechującą się jednak 
powtarzalnością w cyklu rocznym (rysunek 7). Corocznie obserwowane jest obniżenie wartości 
tego parametru w okresie roztopów wiosennych (zazwyczaj w 2 połowie maja) oraz w lipcu lub 
sierpniu, okresie występowania bardzo intensywnych opadów na terenie Tatr. W latach 1992-
1997 pH wód Zielonego Stawu było wyraźnie wyższe natomiast w okresie 2000-2005 różnica w 
wartościach odczynu wód obu jezior była dużo mniejsza. Tendencja ta utrzymała się w roku 
2007 i drugiej połowie 2008 roku. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Ca Mg Na K SO4 NO3 ANC

m
va

l/m
3

Długi Staw
Zielony Staw



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap I 

 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
 

 
30 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7 pH wód badanych jezior tatrzańskich  w okresie od lipca 1992 r do października 2008 
roku 

Metale alkaliczne: Kationy zasadowe w wodach powierzchniowych pochodzą głównie z reakcji 
wietrzenia i procesów wymiany jonów w glebach zlewni. Wody badanych jezior zawierają 
niewielkie stężenia kationów zasadowych. W latach 2000-2005 podobnie jak w latach 1993-
1997 stężenia wszystkich metali alkalicznych były wyższe w wodach Zielonego Stawu. W obu 
jeziorach obserwowano obniżanie ich stężeń, szczególnie wapnia i magnezu (rysunek 8), w 
okresie roztopów i po bardzo obfitych opadach, związane z ich niską zawartością w deszczu i 
śniegu.  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8 Stężenia jonów Ca2+ i Mg2+

Związki siarki: Jony siarczanowe w wodach tatrzańskich pochodzą głównie z opadów 
atmosferycznych. Są tylko w niewielkim stopniu zatrzymywane przez materiał zlewni i 
zdeponowana z atmosfery siarka niemal w całości dostaje się ze spływem terenowym do wód 
jezior. Zmiany stężeń siarczanów w wodach silnie zależą od warunków meteorologicznych. 
Regułą jest podwyższenie stężeń w pierwszej fazie roztopów, kiedy do jezior dochodzą wody z 
dolnych warstw roztopionego śniegu (o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń) (Rzychoń, 
1998) a następnie ich wyraźne obniżenie utrzymujące się przez cały okres odwilży. Widoczna 

 w wodach badanych jezior tatrzańskich w okresie od 
lipca 1992 r do października 2008 roku 

Okres 2000-2005 charakteryzował się niższymi stężeniami kationów zasadowych w wodach obu 
jezior w porównaniu z latami 1992-1997, przy czym widoczna jest tendencja do zmniejszania się 
różnic stężeń w wodach obu jezior z czasem. Wydaje się, że trend malejący stężeń kationów 
zasadowych nie został zahamowany w roku 2007 i 2008.  
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jest także reakcja wód jezior po dużych opadach. Stężenia siarczanów w obu jeziorach są 
zbliżone, podobnie kształtuje się też ich zmienność w cyklu rocznym (rysunek 9). Widoczny jest 
systematyczny spadek ich stężeń w okresie badań.  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9 Stężenia jonów SO4
2-

 

 

 

 

 

 

 

 w wodach badanych jezior tatrzańskich w okresie od lipca 1992 r 
do października 2008 r.  

Związki azotu: Związki azotu w wodach powierzchniowych (nie narażonych na 
zanieczyszczenia ze źródeł punktowych czy obszarowych) pochodzą głównie z opadów 
atmosferycznych. Jeżeli zdeponowany azot amonowy i azotanowy nie zostaną przyswojone 
przez roślinność zlewni, zasilają wody powierzchniowe i powodują ich zakwaszenie, podobnie 
jak jon siarczanowy. Na poziom i zmienność stężeń związków azotu oprócz warunków 
meteorologicznych wpływ wywierają procesy biologiczne w zlewniach i samych jeziorach; 
okres wegetacyjny charakteryzuje się ich wyraźnie niższymi stężeniami.  

Rysunek 10 Stężenia jonów NO3
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 w wodach badanych jezior tatrzańskich w okresie od lipca 1992 r 
do października 2008 roku  

W wodach Zielonego Stawu stężenia jonów azotanowych są wyraźnie niższe w porównaniu z 
Długim Stawem (rysunek 10). W obu jeziorach podobnie kształtuje się sezonowa zmienność 
stężeń. Wyraźnie rysuje się tendencja spadkowa stężeń jonów azotanowych w okresie badań.  

Stężenia jonów amonowych kształtują się na dużo niższym poziomie niż stężenia jonów 
azotanowych. Ich przebieg w cyklu rocznym jest podobny do przebiegu jonów azotanowych 
(rysunek 11). 
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Rysunek 11 Stężenia jonów NH4
+

ANC: Wartość ANC jest traktowana jako chemiczne kryterium jakości wody dla organizmów 
wodnych. Międzynarodowa miara alkaliczności ANC jest obliczana z różnicy miedzy suma 
kationów mocnych zasad i anionów mocnych kwasów. Obniżenie ANC poniżej wartości 
krytycznej stwarza zagrożenie dla rozwoju organizmów wskaźnikowych. Np. krytyczne ANC 
dla populacji pstrąga wynosi 20 mval/m

 w wodach badanych jezior tatrzańskich w okresie od lipca 1992 r 
do października 2008 roku  

3 (Lien i in., 1991). 

Rysunek 12 ANC w wodach badanych jezior tatrzańskich w okresie od lipca 1992 r do 
października 2008 roku  
 

 

Wyniki obliczeń ANC dla obu jezior 
przedstawiono na rysunku 12. W wodach Zielonego Stawu ANC jest wyższe od wartości 
granicznej przez większość czasu badań, tylko sporadycznie spada do wartości granicznej, przy 
czy w ostatnich trzech latach nie zanotowano takiego przypadku. W latach 1992-1997 ANC w 
wodach Długiego Stawu było niższe od wartości granicznej praktycznie przez cały czas badań, 
ze wyjątkiem okresów zlodowacenia zimowego. W latach 2000-nych okresy, kiedy ANC jest 
niższe od granicznego stały się wyraźnie krótsze i występują głównie w czasie roztopów 
wiosennych.  
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10.2 Wyniki monitoringu wód jezior karkonoskich w roku 2008 na 

tle wyników z lat wcześniejszych 

10.2.1 Jeziora 

Na rysunku 13 porównano średnie stężenia głównych składników wód badanych jezior. 
Dominującymi kationami są jony wapnia i sodu. Stężenia jonów wapniowych są bardzo niskie, 
wyraźnie niższe niż w jeziorach tatrzańskich, nieco wyższe w Małym Stawie. Spośród anionów, 
w największej ilości, nieco większej w Małym Stawie, występuje jon siarczanowy. Oba jeziora 
są zakwaszone, jednak alkaliczność (ANC) wód Wielkiego Stawu jest niższa niż w Małym 
Stawie. Mniejsze zakwaszenie wód Małego Stawu jest wypadkową wyższych stężeń Ca2+, Mg2+ 

i Na+

 

 

 

 

 

 

 

 

 oraz niższych stężeń jonu azotanowego.  

Rysunek 13 Średnie stężenia głównych składników wód Małego i Wielkiego Stawu 

Rysunki od 14 do 19 ilustrują różnice reakcji jezior na podobną depozycję zanieczyszczeń z 
atmosfery w cyklu rocznym.  

Wskaźnik pH: pH wód Wielkiego Stawu było niskie przez cały okres badań i nie 
przekraczało wartości 5.8 (rysunek 14).  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14 Przebieg zmian pH wód badanych jezior karkonoskich w okresie od lipca 2004 do 
października 2008 roku 
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Wody tego jeziora odznaczają się większą stabilnością odczynu oraz alkaliczności. Wody 
Małego Stawu silniej reagują na wpływ roztopów wiosennych oraz opadów atmosferycznych 
wykazując większą zmienność wskaźników zakwaszenia. 

Metale alkaliczne: W wodach badanych jezior oznaczono niskie zawartości kationów 
zasadowych, niższe niż w jeziorach tatrzańskich. Ich stężenia podlegają zmianom 
sezonowym, wyraźniejszym  w wodach Małego Stawu, szczególnie w czasie występowania 
pokrywy śnieżnej i zlodzenia (rysunek 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 15 Przebieg zmian sumy stężeń jonów wapnia i magnezu w wodach badanych jezior 
karkonoskich w okresie od lipca 2004 do października 2008 roku 

 

Związki siarki: Stężenia jonu siarczanowego w obu jeziorach są porównywalne w obu 
jeziorach (rysunek 16) i podlegają podobnym tendencjom zmian sezonowych. Wyjątkiem jest 
okres zimowy, kiedy stężenia siarczanów są konsekwentnie nieco wyższe w wodach Małego 
Stawu.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16 Przebieg zmian stężeń jonów siarczanowych w wodach badanych jezior 
karkonoskich w okresie od lipca 2004 do października 2008 roku 

 

Związki azotu: Stężenia jonów azotanowych w wodach badanych jezior (rysunek 17 i 18) są 
dużo wyższe od stężeń jonów amonowych. Ich wartości oraz zróżnicowanie w ciągu roku 
zależą wyraźnie od intensywności procesów biologicznych zachodzących w zlewniach i 
wodach jezior. Okres wegetacyjny odznacza się niższymi wartościami stężeń azotanowych w 
obu jeziorach, przy czym są one w wodach Małego Stawu niższe w lecie i wyższe w zimie. 
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Rysunek 17 Przebieg zmian stężeń jonów azotanowych w wodach Małego i Wielkiego Stawu w 
okresie od lipca 2004 do października 2008 roku 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18 Przebieg zmian stężeń jonów amonowych i azotanowych w wodach Małego i 
Wielkiego Stawu w okresie od lipca 2004 do października 2008 roku 

ANC: Wartość ANC, jest traktowana jako chemiczne kryterium jakości wody dla 
organizmów wodnych. We wszystkich badanych próbkach wody z Wielkiego Stawu wartość 
ANC jest niższa od wartości granicznej (rysunek 19). ANC wód Małego Stawu jest przez 
przeważającą część czasu wyższe od wartości granicznej, za wyjątkiem okresu roztopów 
wiosennych. 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 19 Przebieg zmian wartości ANC w wodach Małego i Wielkiego Stawu w okresie od 
lipca 2004 do października 2008 roku 
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Glin: Udowodniono (Baker i in., 1996), że podwyższone stężenia glinu stanowią zagrożenie 
dla ryb i innych organizmów wodnych. Glin jest uwalniany do wód z podłoża skalnego i 
gleby w wyniku reakcji wietrzenia oraz wymiany jonów. Do najbardziej toksycznych należą 
formy jonu Al3+. Dla jezior o pH bliskim 5 toksyczne są stężenia jonów glinu przekraczające 
60 mg/m3

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 20 Przebieg zmian stężeń glinu rozpuszczonego w wodach Małego i Wielkiego Stawu w 
okresie od lipca 2004 do października 2008 roku 

We wszystkich próbkach pobranych z Wielkiego Stawu obserwuje się wysokie stężenia glinu 
(rysunek 20). Wody Małego Stawu średnio zawierają mniej glinu niż wody Wielkiego Stawu, 
jednak i tu okresowo występują stężenia zbliżone do notowanych w Wielkim Stawie. W 
wodach oznaczany jest całkowity glin rozpuszczony, jednak można przypuszczać (Norton i 
in., 2003), że przy tak niskim pH wód, przeważa forma Al3+, 

10.3 Podsumowanie 

stanowiąc zagrożenie dla 
organizmów wodnych.  

Uzyskane wyniki wskazują na wyraźne efekty ograniczenia emisji związków siarki i azotu do 
atmosfery. Widoczne jest to szczególnie w Tatrach. Analiza trendów zmian stężeń substancji, 
odgrywających kluczowe role w procesach zakwaszania środowiska, wskazuje, że w okresie 
ostatnich kilkunastu lat zarówno opady atmosferyczne jak i wody badanych jezior zmieniły swój 
skład chemiczny, w większości przypadków na poziomie istotnym statystycznie (Rzychoń i in., 
2005). W Karkonoszach okres systematycznych badań jest zbyt krótki dla stwierdzenia 
wyraźnych zmian, jednak wykonane we wcześniejszym opracowaniu (Rzychoń i in., 2006) 
porównanie z wynikami badań z początku lat 90-tych także wykazało wyraźny postęp procesu 
restauracji. Ponieważ proces ograniczania emisji zanieczyszczeń kwasogennych nie został 
jeszcze zakończony należy spodziewać się dalszych zmian składu chemicznego wrażliwych na 
zakwaszenie wód powierzchniowych. Dlatego ważna jest kontynuacja monitoringu takich wód.  

Dane uzyskane w wyniku wznowionego w połowie bieżącego, 2008 roku, monitoringu składu 
chemicznego wód jezior w Tatrach i Karkonoszach stanowią jednak zbyt mały zbiór, aby można 
było wnioskować, czy od czasu poprzednich serii pomiarowych nastąpiły istotne zmiany w ich 
zlewniach. Pierwsza ocena może zostać wykonana po co najmniej rocznym okresie badań.  
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11.  Ocena zmian klimatu na terenach badawczych  

Obserwacje wskazują na zachodzenie zmian klimatycznych w skali całego globu. W Polsce 
przyrost temperatury od początku XX wieku szacuje się na 0,6-0,8C/100 lat (IMGW, 2005). 
Dekada lat 90. była najcieplejszą w XX wieku. XXI wiek zaczął się również bardzo ciepłym 
rokiem 2002. W ostatnich 10-12 latach zmieniła się w Polsce struktura opadów; normy 
miesięczne realizują dwie-trzy ulewy, a w pozostałym okresie obserwuje się znamiona suszy. W 
ostatnich latach w Polsce obserwuje się zmieniony rozkład wielkości i częstości występowania 
opadów w stosunku do lat wcześniejszych. Standardem miesięcznym stały się 2-3 duże opady z 
dzielącymi je okresami suszy. Wzrosła liczba zjawisk ekstremalnych (IMGW, 2005). 

W ramach pracy zebrano informacje literaturowe dotyczące zmian klimatycznych na terenie 
Tatr i Karkonoszy oraz informacje dotyczące wykonanych dla potrzeb Konwencji 
Klimatycznej prognoz wzrostu temperatury i zmian innych wskaźników klimatycznych. 
Informacje zostaną uzupełnione po uzyskaniu danych obserwacyjnych dla posterunków 
meteorologicznych IMGW położonych w pobliżu badanych zlewni.  

Zebrane informacje pozwolą na stworzenie bazy danych pozwalających na interpretację 
epizodów zmian chemicznych w wodach jezior oraz uzupełnienie danych wejściowych do 
modelu MAGIC o parametry klimatyczne. Prognoza stanu chemicznego wód jezior zostanie 
wykonana przy uwzględnieniu przewidywanych zmian temperatury i innych czynników 
zależnych od klimatu, dla różnych scenariuszy wielkości emisji gazów cieplarnianych.  

11.1 Dane obserwacyjne - Tatry 

Dane ogólne: Znaczne odległości od mórz nadają regionowi tatrzańskiemu cechy klimatu 
przejściowego między klimatem oceanicznym i kontynentalnym. Ze względu na duże 
wyniesienie Tatry odznaczają się najniższymi temperaturami powietrza i najwyższymi w skali 
kraju opadami. Parametry klimatyczne są zróżnicowanie w zależności od wysokości nad 
poziomem morza. Cechami charakterystycznymi jest znaczna przewaga temperatury jesieni nad 
temperaturą wiosny, zmniejszona amplituda roczna temperatury, zimowe inwersje temperatury, 
wzrost zachmurzenia w lecie i spadek w zimie oraz częste i silne wiatry, najczęściej zachodnie. 
W tabeli 6 zestawiono wybrane wskaźniki klimatyczne zebrane na stacjach meteorologicznych 
na Hali Gąsienicowej i Kasprowym Wierchu, obu położonych w pobliżu miejsc badawczych 
będących przedmiotem niniejszej pracy.  

Tabela 6 Wybrane wskaźniki klimatyczne dla Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu. 

Parametr klimatyczny  

Dane 
IMGW 

Hala Gąsienicowa 

(za okres 1994-2003) 

Kasprowy Wierch 

(za okres 1951 – 1997) 

Średnie roczne sumy opadów, mm 1788 1767 

Średnia roczna temperatura, o 2,8 C  -0,8 

Czas trwania okresu wegetacyjnego (dni) 146 (lata 1951-1960) 88 (lata 1951-1960) 

Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną  186 222,6 
 

Temperatura: Trendy zmian parametrów klimatycznych dla Tatr są podobne jak na terenie 
reszty kraju (Niedźwiedź, 1996; Obrębska-Starklowa i in., 1996). Analiza obserwowanych i 
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rekonstruowanych letnich temperatur w Tatrach w latach od 1550 do 2004 r. (Niedźwiedź, 2005) 
wskazuje, że ostatni zimny okres miał miejsce w latach 1960-1990. Od 1991 roku dominują w 
Tatrach ciepłe lata. W ciągu 14 lat (1991-2004) tylko 2 sezony letnie oznaczały się temperaturą 
poniżej średniej: 1993 (dt = -0,8K) i 1996 (dt = -0,3K). W pobliżu terenu badań w latach 1992-
2005 średnia roczna temperatura powietrza wynosiła 2,8o

Wysokość opadów atmosferycznych: Obszar Tatr charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 
wysokości opadów pomiędzy poszczególnymi latami. W czasie badań prowadzonych w latach 
1992-1996 wysokość opadów kształtowała się przeważnie na poziomie wyraźnie niższym od 
średniej wieloletniej, natomiast w latach 1999-2005 była bliższa średniej za wyjątkiem 
ekstremalnie wysokiej sumy opadów w 2001 roku (rysunek 21).  

Miesięczne sumy opadów w rejonie badań dla lat 1992-2005 przedstawiono na rysunku 22. W 
pierwszym okresie pomiarowym, charakteryzującym się niską sumą opadów w stosunku do 
średniej wieloletniej (1667 mm), obserwowano niższy poziom opadów w zimie i wyższy w lecie 
(maksimum w czerwcu we wszystkich latach pomiarowych). Wyniki te są zgodne z tendencjami 
długoletnimi (dla rejonu badań średnio 68,8% wysokości opadu występuje od maja do 
października, a 31,2% od listopada do kwietnia (Szafer i in., 1962). Lata 2000-2005 
charakteryzowała wyraźnie mniejsza regularność sum opadów związana z porami roku.  

C, przy czym pierwszej serii badań 
(1992-1996) towarzyszyła średnia temperatura 2,7C a drugiej (2000-2005): 3,0C. Dla 
porównania średnia temperatura w latach 1951-1960 wynosiła 2,4C (Szafer i in., 1962).  

 

Rysunek 21 Roczne sumy opadów w rejonie badań w latach 1992-2005 (Kasprowy Wierch, dane 
IMGW) 
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Rysunek 22 Miesięczne sumy opadów w rejonie badań w latach 1992-2005 (Kasprowy Wierch, 
dane IMGW) 

 

11.2 Dane obserwacyjne – Karkonosze 
 
Dane ogólne: Na warunki atmosferyczne wpływa wysokość pasma Karkonoszy i całych 
Sudetów, tworząc lokalny klimat górski, w zasięgu klimatu oceanicznego. Rzutuje to na 
długość zim i ich ostry charakter, znaczne opady, duże wahania temperatury i gwałtowne 
wiatry. Podstawową cechą klimatu Karkonoszy jest zróżnicowanie w zależności od 
wysokości nad poziomem morza. W lecie i zimie przeważają wiatry z kierunków zachodnich, 
które przynoszą znad Atlantyku wilgotne masy powietrza zaznaczające się zazwyczaj 
kilkudniowymi opadami deszczu. Rzadziej docierają ciepłe i suche masy powietrza z 
południa i południowego wschodu (najczęściej jesienią), którym towarzyszą czasem krótkie i 
gwałtowne ulewy. W tabeli 7 zamieszczono wybrane wskaźniki klimatyczne dla Śnieżki, 
gdzie znajduje się położona najbliżej obszarowi badań stacja meteorologiczna.  
 

 

 

 

Tabela 7 Wybrane wskaźniki klimatyczne dla Śnieżki w okresie 1971-2000. ŹRÓDŁO: 
Opracowanie ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego, 2005. 

Parametr klimatyczny  

Wojewódzkie Biuro 
Urbanistyczne we Wrocławiu. Dane IMGW 

Śnieżka 

Roczne sumy opadów, mm 1150 

Średnia roczna temperatura, o 0,6 C  

Czas trwania okresu wegetacyjnego (dni) 108 

Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną  194,9 
 

Temperatura: Analiza stuletniej serii obserwacyjnej ze Śnieżki z okresu 1901-2000, 
pozwoliła na udokumentowanie postępującego ocieplenia klimatu Sudetów z wyraźnie 
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zwiększonym tempem wzrostu temperatury w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku (Dubicka i 
Głowicki, 2000, Głowicki, 2003). Współczynnik trendu wiekowego średniej rocznej 
temperatury na Śnieżce wynosi +0,820

11.3 Przewidywane zmiany klimatu 

C/100 lat i jest zbieżny z wieloma ocenami tempa 
globalnego ocieplenia, podawanymi w międzynarodowych raportach. Na Śnieżce okres zimy 
termicznej skrócił się w ciągu XX wieku o 14 dni. Coraz wcześniej w Sudetach pojawia się 
przedwiośnie. 

Opady atmosferyczne: Serie obserwacyjne opadów atmosferycznych nie odzwierciedlają 
wyraźnej tendencji zmian tego elementu klimatu z upływem czasu. Stacje położone w 
zachodniej części Dolnego Śląska, wykazują w ostatnim 50-leciu słabo wyrażoną tendencję 
spadkową sum rocznych i sezonowych opadów. W części wschodniej województwa, w tym 
samym czasie występują trendy wzrostowe wysokości opadów, niekiedy istotne statystycznie. 
 

11.3.1 Scenariusze emisji gazów cieplarnianych 

Opisane w niniejszym rozdziale scenariusze przyszłych zmian klimatu zostały zaczerpnięte z 
pracy Milla i Oleckiej (2003) oraz opublikowanego w Internecie opracowania IMGW (źródło: 
Encyklopedia Klimatologiczna "ESPERE"; www.espere.net

• wzrost (zmiany) liczby ludności; 

). 

Strategie łagodzenia skutków możliwych zmian klimatu muszą brać pod uwagę konsekwencje 
wynikające z wielu różnych scenariuszy. Każdy scenariusz musi uwzględniać kilka 
podstawowych czynników:  

• technologie: wprowadzanie nowych i bardziej efektywnych technologii może 
przebiegać w różnym tempie;  

• energia: scenariusze najczęściej zakładają, że wzrośnie zapotrzebowanie na energię, 
ale może ona pochodzić ze spalania paliw kopalnych albo z innych źródeł energii; 

• rozwój ekonomiczny: gospodarka może albo rozwijać się regionalnie, wykorzystując 
lokalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, albo zostanie wzmocniona 
współpraca międzynarodowa na poziomie społecznym i kulturowym co pozwoli na 
bardziej efektywne wspólne tworzenie nowych możliwości rozwoju.  

Opracowano zestaw scenariuszy emisji gazów cieplarnianych uwzględniających różne 
warianty zmian powyższych czynników w przyszłości (Specjalny Raport o Scenariuszach 
Emisji - Special Report on Emission Scenarios), nazwanych w skrócie scenariuszami SRES. 
Sformułowano 40 scenariuszy należących do czterech „rodzin scenariuszy” opartych o te 
same założenia dotyczące sił napędowych emisji (Mill i Olecka, 2003): 

• w linii koncepcyjnej A1 zakłada się bardzo szybki wzrost ekonomiczny, wzrost 
światowej populacji do połowy wieku, następnie jej spadek oraz szybkie 
wprowadzenie nowych i bardziej efektywnych technologii, przewiduje się tu także 
integrowanie regionów, zacieśnienie związków kulturalnych i społecznych oraz 
znaczące zmniejszenie zróżnicowania dochodów na głowę mieszkańca miedzy 
regionami; 

http://www.espere.net/�
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• linia koncepcyjna A2 i odpowiadająca jej rodzina scenariuszy opisuje świat jako 
bardzo zróżnicowany, oparty o samowystarczalność gospodarczą i zachowanie 
lokalnych odrębności; rozwój gospodarczy realizowany jest na poziomach 
regionalnych, a wzrost dochodu na jednego mieszkańca oraz postęp techniczny są 
rozłożone nierównomiernie i wolniejsze niż założone w pozostałych liniach 
koncepcyjnych; 

• w linii koncepcyjnej B1 założono świat zintegrowany ze zmianami populacyjnymi 
podobnymi jak wg linii koncepcyjnej A1 oraz szybkie zmiany strukturalne gospodarki 
w kierunku rozwoju usług i informatyki; przewiduje się, że to przyniesie zmniejszenie 
zużycia materiałów i wprowadzenie czystych i efektywnych technologii; w rodzinie 
scenariuszy towarzyszącej tej linii koncepcyjnej nacisk kładziony jest na 
zrównoważony, globalny rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska; 

• linia koncepcyjna B2 z towarzyszącą jej rodziną scenariuszy przedstawia świat, w 
którym zrównoważenie rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska realizowane jest 
na poziomie lokalnym; jest to świat, w którym postępuje wzrost globalnej populacji, 
jednak z prędkością mniejszą niż wg linii koncepcyjnej A2, rozwój gospodarczy 
odbywa się na średnim poziomie, a zmiany technologiczne są wolniejsze i mniej 
zróżnicowane niż wg linii B1 i A1; grupa scenariuszy jest tu nastawiona na ochronę 
środowiska i równość społeczną, ale odnosi się do poziomów lokalnych i 
regionalnych.   

Wykorzystane do konstrukcji scenariuszy A1 i B1 prognozy dotyczące zmian populacji 
zakładają, zgodne z prognozą wykonaną w 1996 roku przez International Institute for Applied 
System Analysis (IIASA), zwiększenie liczby ludności do 8,7 miliarda w roku 2050 i 
zmniejszenie do 7 mld do około 2100 roku. W scenariuszu B2  przewiduje się zwiększenie 
liczby ludności do 10,4 mld do 2100 roku zgodnie z długoterminową prognozą populacji 
światowej w wersji „Medium”, wykonaną przez ONZ w 1998 roku. Rodzina scenariuszy A2 
opiera się na scenariuszu wysokiego wzrostu populacji aż do 15 mld (wartość zbliżona do 
prognozowanej przez ONZ w wersji „High”).  

Scenariusze obejmują także zmiany  powierzchni lasów, rolniczego wykorzystania terenu, 
jednak najważniejszym elementem ich konstrukcji jest przyjęcie różnych założeń dotyczących 
wielkości emisji gazów cieplarnianych. W scenariuszach SRES ich całkowita, skumulowana 
emisja ze wszystkich źródeł, odnoszona do równoważnika węglowego zmienia się od 770 
GtC do ok. 2540 GtC w czasie  do 2100 roku.  Scenariusze uwzględniają także poziomy 
globalnej emisji siarki biorące pod uwagę regulacje prawne dotyczące jej ograniczania. 
Przebieg czasowy i skutki tych regulacji są mocno zróżnicowane w obrębie scenariuszy i 
regionów.  

 

11.3.2 Modele klimatyczne 

Opracowano co najmniej dziesięć ogólnych modeli cyrkulacji, które są używane do 
przewidywania wpływu zwiększonych stężeń gazów cieplarnianych na klimat na świecie. 
Globalne modele klimatyczne reprezentują główne elementy systemu klimatycznego jak: 
atmosfera, ocean, biosfera, lodowce, lądolody oraz powierzchnia ziemi oraz uwzględniają 
procesy klimatyczne (zwłaszcza w zakresie uwzględnienia roli aerozoli redukujących efekt 
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cieplarniany, interakcji atmosfery i oceanu, roli zachmurzenia, erupcji wulkanicznych, czy też 
zmian aktywności słonecznej). 

Model MAGICC jest szeroko stosowany przez IPCC w wielu analizach i ocenach przyszłego 
rozwoju zmian klimatycznych i zalecany do użytkowania przez kraje strony Konwencji 
Klimatycznej, zobowiązanych do raportowania w zakresie wrażliwości na zmiany klimatu 
oraz potencjalnych działań adaptacyjnych. Model umożliwia (Mill i Olecka, 2003):  

• Porównywanie globalnych zmian klimatycznych wynikających z dwóch różnych 
scenariuszy emisji; jeden z tych scenariuszy jest na stałe oznaczony jako 
„referencyjny” a drugi jako „polityczny”, kształtowany na podstawie pewnych 
założeń politycznych lub strategicznych; 

• Określenie wrażliwości wyników z różnych scenariuszy emisji na zmiany 
parametrów modelu.  

Rezultaty symulacji modelowych (www.imgw.pl) pokazują, że średnie globalne ocieplenie do 
końca następnego wieku wyniesie między 1,4°C a 5,8°C. Jeśli w modelach uwzględnia się 
aerozole siarczanowe, wtedy wzrost temperatury do roku 2100 jest szacowany na 1,0°C do 
3,5°C. Aerozole siarczanowe zarówno odbijają promieniowanie słoneczne z powrotem w 
przestrzeń kosmiczną, jak i wspomagają tworzenie się chmur. Oba procesy ograniczają ilość 
światła słonecznego docierającego do Ziemi i tym samym chłodzą planetę. Globalne modele 
klimatyczne przewidują również wzrost średnich opadów atmosferycznych na świecie o 
około 5-20%, ponieważ cieplejsza atmosfera może zawierać więcej pary wodnej.  

Ogólne modele cyrkulacji atmosfery (GCM) pozwalają ponadto przewidzieć, że:  
- Na obszarach położonych w wysokich szerokościach geograficznych i/lub wysoko 
nad poziomem morza  ocieplenie będzie prawdopodobnie większe, niż średnie 
globalne ocieplenie, zwłaszcza w zimie.  
- Temperatury minimalne w zimie i w nocy będą nadal wzrastały szybciej, niż 
temperatury średnie.  
- Cykl hydrologiczny prawdopodobnie ulegnie dalszemu przyspieszeniu, powodując 
wzrost częstości  występowania powodzi i susz.  
- Opady zimowe będą częściej występowały w postaci deszczu, niż śniegu. Zmniejszy 
to zarówno ilość śniegu, jak i ilość wody z wiosennych roztopów, potencjalnie 
nasilając susze wiosenne i letnie.  

 

11.3.3 Spodziewana wielkość globalnego ocieplenia na Świecie, w Europie oraz w 
Polsce  

W zależności od przyjętego scenariusza emisji, w okresie do ostatniej dekady XXI wieku 
spodziewany jest wzrost temperatury rzędu 1,8-4,0C (uwzględniając niepewność oszacowań - 
od 1,1 do 6,4C), a stowarzyszony z ociepleniem wzrost poziomu morza jest określany na od 
0,18 do 0,59 m. Prognozy obrazujące zmiany średniej rocznej temperatury powietrza oraz 
średnich rocznych sum opadów atmosferycznych, jakich należy się spodziewać w latach 
2071-2100 w stosunku do okresu 1961-1990, opracowane przez European Commission's Joint 
Research Centre w oparciu o scenariusz IPCC SRES A2 uwzględniający sytuację, gdyby nie 
podjęto akcji redukcji emisji gazów cieplarnianych są zbieżne z wynikami innych, podobnych 
modeli klimatycznych. Wskazują one na wzrost średniej globalnej temperatury o 3,4°C. W 
przypadku Polski, w świetle wyników analizowanego modelu, wielkość przyrostu średniej 

http://www.imgw.pl/�
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rocznej temperatury byłaby zbliżona do średniej europejskiej i wynosiłaby na przeważającym 
obszarze kraju od 3,0 do 3,5C, tylko na niektórych obszarach w Polsce środkowo- i 
południowo-wschodniej do 4,0C.  

11.3.4 Wpływ globalnego ocieplenia na inne elementy klimatu  

Globalne ocieplenie, obok zmian temperatury, pociągnie za sobą zmiany także innych 
elementów klimatu, w tym opadów atmosferycznych. Przewiduje się większe niż w 
przypadku temperatury zróżnicowanie przestrzenne zmian rocznych sum opadów 
atmosferycznych na obszarze Europy, przy czym na południu kontynentu dominować będą 
spadki, natomiast na północy wzrosty. Europa środkowa, w tym Polska, znajduje się w strefie 
stosunkowo niewielkich zmian sum rocznych. Ze względu na rozbieżne wyniki uzyskiwane 
przez różne scenariusze, stopień niepewności przewidywań co do tego obszaru jest 
stosunkowo duży. Stosunkowo najczęściej wskazuje się na możliwość niewielkiego wzrostu 
rocznych sum opadów, określanych na około 10%. Lokalnie, w Polsce północnej i północno-
wschodniej wzrost ten może być o kilka procent wyższy, natomiast na zachodzie kraju i w 
Karpatach wahać się będzie w pobliżu zera. Przewiduje się także, że na obszarze Europy 
centralnej, w tym też Polski, tendencja do wzrostu opadów zarysuje się zimą, natomiast w 
okresie letnim sumy opadów atmosferycznych mogą ulec niewielkim zmianom, lub też nawet 
pewnemu obniżeniu. Dostępne w literaturze analizy dotyczące zmian klimatu na obszarze 
Polski wskazują m. in. na redukcję przejściowych pór roku, z tendencją do dominacji pory 
ciepłej i chłodnej. W ciepłej porze roku przewiduje się wzrost częstości pojawiania się 
długotrwałych (kilkutygodniowych) okresów bezopadowych lub o opadach bardzo niskich, 
którym będzie towarzyszyła pogoda upalna z maksymalnymi temperaturami powietrza 
przekraczającymi 35C. Podkreśla się, że susze przerywane będą krótkotrwałymi 
gwałtownymi opadami deszczu, którym mogą towarzyszyć burze, gradobicia, bardzo silne 
wiatry, w tym trąby powietrzne. Z kolei coraz cieplejsze zimy charakteryzować się będą 
częstszymi i obfitszymi opadami atmosferycznymi, coraz rzadziej w postaci śniegu. Także w 
tej porze roku najsilniej wzrośnie prędkość i porywistość wiatrów. Dość wyraźnie zaznaczone 
ocieplenie, przy niewielkich zmianach (lub słabym wzroście) opadów atmosferycznych 
doprowadzi do wzrostu wartości parowania terenowego. Wzrośnie zmienność warunków 
pogodowych na obszarze naszego kraju.  

 

12. Modelowanie wpływu kwaśnej depozycji i zmian klimatycznych na skład 
chemiczny wód jezior przy użyciu modelu dynamicznego MAGIC 

12.1 Wstęp 

Organ Wykonawczy Konwencji w sprawie przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie 
odległości sugeruje użycie modeli dynamicznych dla przewidywania zmian składu chemicznego 
gleby i wody (i możliwości odwracania niekorzystnych zmian) w sytuacji obniżenia emisji 
substancji kwasogennych.  

MAGIC (Model of Acidification of Groundwater In Catchments) jest programem służącym 
do modelowania w skali zlewni zmian chemizmu wód powierzchniowych pod wpływem 
depozycji kwaśnej (Cosby et al., 2001). Od momentu powstania około 15 lat temu był 
testowany i stosowany, zarówno w badaniach pojedynczych stanowisk jak i sieci 
regionalnych, w wielu regionach świata – głównie w Ameryce Północnej i Europie, ale także 
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w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Pozwoliło to na wprowadzenie szeregu poprawek      
i ulepszeń do programu. Usunięto niedokładności z oryginalnej wersji programu oraz 
wprowadzono uzupełnienia rozszerzające przyjęty początkowo model reakcji zlewni na 
zakwaszanie o procesy, które okazały się istotne w świetle wyników najnowszych badań. 
Obecnie ma on opinię narzędzia elastycznego, pewnego i przydatnego zarówno w badaniach 
naukowych jak i w zarządzaniu. Jego zalety sprawiły, że najnowsza wersja programu, 
MAGIC 7 została wytypowana przez ICP-Waters jako zalecane narzędzie w analizowaniu 
zmian zachodzących w zlewniach jezior w wyniku obniżania się w ostatnich latach depozycji 
kwaśnej. Model został przekazany zespołowi wykonującemu niniejszą pracę przez Norweski 
Instytut Badania Wód NIVA w Oslo, koordynatora prac ICP-Waters.  

W ramach wcześniejszych etapów pracy zastosowano model MAGIC w warunkach polskich 
dla badanych jezior tatrzańskich i karkonoskich. Ze względu na fakt, że zastosowanie modeli 
dynamicznych do prognozowania reakcji wód powierzchniowych na zmiany użytkowania 
zlewni (w tym depozycji z atmosfery) wymaga uzyskania stosunkowo dokładnych danych 
empirycznych dotyczących warunków meteorologicznych, hydrologicznych, glebowych w 
zlewniach jezior oraz informacji na temat składu chemicznego wód oraz gleb, wykonano 
uzupełniające badania terenowe i analityczne. MAGIC został w tej pracy użyty w wersji 
zakładającej ustalone warunki klimatyczne (brak zmian temperatury i wysokości opadów) i 
zawierającej uproszczony moduł przemian azotowych w zlewni. Wyniki modelowania 
pozwoliły na rekonstrukcję i prognozę stanu zakwaszenia badanych jezior w zależności od 
przyszłych zmian depozycji substancji zakwaszających z atmosfery. Modelowanie wykazało 
dobre dopasowanie wyników modelowania z danymi monitoringowymi. Rozbieżności 
dotyczyły głównie stężeń związków azotu.  

W niniejszej pracy zaplanowano zastosowanie modelu MAGIC do rekonstrukcji i 
prognozowania zmian chemicznych w wodach powierzchniowych przy uwzględnieniu wpływu 
parametrów klimatycznych i procesów zależnych od parametrów klimatycznych na te zmiany.  

12.2 Opis modelu 

Założenia modelu: W modelu MAGIC wykorzystuje się wiarygodne dane doświadczalne oraz 
innego typu informacje do ilościowego oszacowania skali czasowej i rozmiarów zmian 
długoterminowych w składzie chemicznym wód powierzchniowych spowodowanych 
rzeczywistymi lub zakładanymi zmianami depozycji kwaśnej. MAGIC jest modelem o 
parametrach skupionych, o średnim stopniu złożoności. W modelu zakłada się, że najistotniejsze 
dla kształtowania reakcji zlewni na kwaśną depozycję są następujące procesy: 

- retencja anionów w glebie;  

- wietrzenie minerałów jako źródło kationów mocnych zasad – Ca, Mg, K, Na; 

- adsorpcja i wymiana kationów zasadowych i glinu w glebie; 

- buforowanie roztworu glebowego przez słabe kwasy organiczne (fulwowe i huminowe) 
oraz nieorganiczne (wodorotlenki glinu i kwas węglowy); 

- tworzenie kompleksów glinu z jonem fluorkowym i siarczanowym oraz ze związkami 
organicznymi; 

- stymulowane przez mikroorganizmy przemiany oraz pobór anionów i kationów 
(zwłaszcza kationów zasadowych i związków azotu na różnych stopniach utlenienia; 
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- kształtowanie zdolności neutralizacji kwasów poprzez dysocjację kwasu węglowego i 
wymianę kationów mocnych zasad przez protony w kompleksie sorpcyjnym gleby). 

 

Rysunek 23 Schemat przepływu strumieni masy według modelu MAGIC 

Powiązania między tymi procesami ujmuje schematycznie rysunek 23. Zasadniczą kwestią 
jest, jak szybko i w jakim stopniu powyższe procesy kształtują reakcję wód 
powierzchniowych na zmiany w kwaśnej depozycji. Wieloletnie obserwacje wskazują, że 
zmiany w składzie chemicznym wód powierzchniowych, wywołane zmianami w depozycji 
kwaśnej, zachodzą na ogół w ciągu kilku lub kilkunastu lat.  

Matematyczne sformułowanie modelu: Równania składające się na matematyczną strukturę 
modelu można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią równania opisujące stany równowagi 
procesów zachodzących w glebie zlewni, roztworze glebowym i wodzie powierzchniowej. 
Druga grupa obejmuje bilanse masowe kationów zasadowych i anionów mocnych kwasów w 
skali całej zlewni. Do grupy trzeciej zaliczają się równania związane z ilościowym opisem 
przemian składających się na proces immobilizacji azotu azotanowego i amonowego w glebie 
zlewni. 

Równania równowagowe   

Wymiana jonowa w roztworze glebowym 

W modelu zakłada się, że w wyniku wymiany kationowej między matrycą gleby a roztworem 
glebowym ustala się równowaga, którą można opisać przy pomocy współczynników podziału 
między fazę stałą a ciekłą dla Ca2+, Mg2+, Na+, K+ i Al3+

Biomasa

   Roztwór glebowy

  Jezioro

pobór jonów

dekompozycja

CO2CO2

depozycja z atmosfery kationy z wietrzenia

Kompleks jonowymienny

wymywanie

nitryfikacja

immobilizacja

mineralizacja

denitryfikacja denitryfikacja

. Współczynniki obliczane są             
z równań Gaines’a – Thomas’a.  

Współczynniki podziału dla anionów obliczane są jedynie dla jonu siarczanowego. 
Wykorzystuje się do tego izotermę Langmuir’a.  



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap I 

 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
 

 
46 

Ze względu na to, że model posługuje się parametrami zagregowanymi w skali całej zlewni, 
otrzymanie ich efektywnych wartości na drodze skalowania wyników badań laboratoryjnych 
nie jest możliwe. Użycie modelu wymaga więc kalibracji dla każdej nowej zlewni. 

Glin nieorganiczny w roztworze glebowym i wodzie powierzchniowej 

Układ równań dla ilościowego opisu występowania różnych form (specjacji) glinu 
nieorganicznego w glebie, w stanie równowagowym, zawiera jedno równanie ujmujące 
wymianę jonową i rozpuszczanie Al.(OH)3 oraz dwunastu równań opisujących tworzenie 
kompleksów jonu glinowego w roztworze glebowym. Zakłada się, że takie same reakcje, z 
wyjątkiem wymiany jonowej, zachodzą w wodzie powierzchniowej. Stałe rozpuszczalności 
różnych form glinu występują w modelu w formie zagregowanej, ujmującej wymianę jonową 
oraz rozpuszczanie faz stałych i podlegają kalibracji. 

Węgiel nieorganiczny i organiczny 

Reakcje węgla nieorganicznego, ujęte w modelu, obejmują rozpuszczanie dwutlenku węgla w 
wodzie z wytworzeniem kwasu węglowego, który następnie ulega dwustopniowej dysocjacji 
z utworzeniem jonów HCO3

- i CO3
2-. Przebiegają one w roztworze glebowym oraz w wodzie 

powierzchniowej. 

W modelu przyjmuje się, że dominującą formą występowania rozpuszczonej materii 
organicznej w zlewniach są kwasy organiczne. Spełniają one ważną rolę buforu nawet 
wówczas, kiedy oznaczona analitycznie zawartość węgla organicznego w wodzie jest niska. 
Do modelowania zależności między pH roztworu i tworzeniem organicznych kompleksów 
glinu a zawartością tych kwasów zastosowany został model trzystopniowej dysocjacji kwasu 
organicznego. Adekwatność takiego rozwiązania została potwierdzona doświadczalnie. 

 

Równania bilansowe 

W podstawowej wersji modelu przewidziano możliwość bilansowania jednego lub dwóch 
segmentów gleby, skonfigurowanych pionowo lub poziomo, oraz jednego powierzchniowego 
odbiornika wód (jezioro lub strumień). Model umożliwia także symulowanie zmian sezonowych 
zachodzących w zlewni, poprzez odpowiednie zmiany kierunków i natężenia przepływów wód 
gruntowych pomiędzy segmentami gleby a odbiornikiem. Dzięki temu istnieje, przynajmniej 
teoretyczna, możliwość prowadzenia symulacji układów złożonych z kilku segmentów 
glebowych, w układzie horyzontalnym lub wertykalnym, posiadającym kilka odbiorników. 
Jeżeli odbiornikiem jest jezioro, możliwe jest uwzględnienie stratyfikacji oraz wiosennego i 
jesiennego mieszania wód. 

W każdym segmencie bilansuje się strumień kationów zasadowych i anionów mocnych kwasów. 
Jako napływ traktuje się depozycję, wietrzenie i stymulowane biologicznie mineralizację oraz 
rozkład materii organicznej. Za odpływ masy odpowiedzialne są odpływ wód powierzchniowych 
oraz proces biologiczny - immobilizacja lub pobór przez organizmy żywe. Aby uelastycznić 
bilansowanie, program pozwala na wprowadzenie nieuwzględnionych przez autorów sytuacji 
prowadzących do zwiększenia lub zmniejszenia strumienia masy przepływającej przez dany 
segment.  
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Równania immobilizacji azotu nieorganicznego  

Model symuluje przemiany NO3
- i NH4

+

Wykaz parametrów: Dane wyjściowe wymagane przez model MAGIC to: 

Parametry hydrologiczne: 

 w glebie i wodzie powierzchniowej. Uwzględnione 
są: depozycja, nitryfikacja, denitryfikacja, mineralizacja, pobór przez rośliny, rozkład 
substancji organicznej, immobilizacja i usuwanie z odpływem ze zlewni. Przewidziano także 
możliwość wprowadzenia do układu oraz wyprowadzenia z niego pewnych strumieni azotu 
azotanowego lub amonowego, jako skutek innych nieprzewidzianych w modelu okoliczności 
np. nawożenia. Dynamiczne ujęcie cyklu azotowego wymaga uwzględnienia w obliczeniach 
materii organicznej zawartej w glebie zlewni.  

Depozycja azotu azotanowego i amonowego oraz szybkość denitryfikacji włączone są do 
zbioru parametrów wejściowych modelu i muszą być wyspecyfikowane przez użytkownika. 
Nitryfikacja modelowana jest jako reakcja pierwszego stopnia, wartość stałej szybkości 
reakcji musi być wyspecyfikowana przez użytkownika. To samo dotyczy poboru azotu przez 
rośliny oraz tworzenia ściółki. Dla prawidłowego oszacowania długoterminowych skutków 
zmian depozycji kwaśnej, ważna jest znajomość poboru azotu netto. Wyraża on masę azotu 
zakumulowanego przez rośliny – głównie w drewnie i większych korzeniach. Mineralizacja 
oznacza uwolnienie, w postaci jonu amonowego, azotu związanego w materii organicznej 
gleby. Szybkość mineralizacji zależy od szybkości uwalniania węgla oraz stosunku 
masowego C/N w materii organicznej, podobnie jak immobilizacja azotu nieorganicznego. 

- odpływ roczny, (m/rok); 
- opad roczny, (m/rok); 
 

Parametry opisujące glebę: 

- miąższość, (m); 
- gęstość nasypowa, (kg/m3

- jonowymienna pojemność sorpcyjna, (mval/kg); 
); 

- stałe dysocjacji kwasów organicznych, (pK); 
- średnia roczna temperatura, (o

- stężenie CO
C); 

2
- ChZT roztworu glebowego, (mmol/m

 w powietrzu glebowym (% obj); 
3

- stopień  nitryfikacji, (% strumienia NH
); 
4

 

Parametry charakteryzujące zbiornik wodny: 

 na wejściu). 

- czas retencji, (rok); 
- względna powierzchnia, (% całkowitej powierzchni zlewni); 
- stałe dysocjacji kwasów organicznych, (pK); 
- średnia roczna temperatura, (o

- stężenie CO
C); 

2
- ChZT, (mmol/m

, (% nasycenia); 
3

- 
); 

 stopień  nitryfikacji, (% strumienia NH4
 

Parametry charakteryzujące skład chemiczny zlewni w roku kalibracyjnym: 

 na wejściu); 
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- stężenia głównych jonów (µmol/l); 
- suma (Ca+Mg+Na+K) zaadsorbowana w glebie, (mval/kg); 
 
Parametry opisujące depozycję kwaśną: 
- stężenia głównych jonów kwaśnych w opadach, (µval/l); 
- zmienność stężeń jonów kwaśnych w czasie, (dane historyczne); 
 

Wymagane są także dane dotyczące:  

- suchej depozycji; 
- poboru przez roślinność wodną i lądową; 
- stratygrafii zbiornika i osadów dennych;  
- pokrywy leśnej, (dane historyczne). 

Kalibracja: Kalibrowanie modelu jest procesem sekwencyjnym. W pierwszym kroku 
bilansuje się jony, które nie podlegają żadnym reakcjom podczas przepływu przez zlewnię, 
(zwykle - tylko jony chlorkowe). Następnie, uzgadnia się stężenia anionów w wodzie 
powierzchniowej, poprzez dostosowanie retencji (w przypadku azotu azotanowego i 
amonowego) oraz adsorpcji anionów (siarka siarczanowa). Krok trzeci polega na uzgodnieniu 
stężeń kationów zasadowych w wodzie i w glebie, przez dobranie współczynników wymiany 
jonowej oraz szybkości wietrzenia. W końcu dostosowuje się pH, stężenie anionów 
organicznych oraz różnych form glinu w wodzie powierzchniowej, dobierając odpowiednio 
współczynniki rozpuszczalności glinu i sumaryczne stężenie kwasów organicznych. 

Kalibracja ma na celu określenie szybkości wietrzenia kationów mocnych zasad oraz 
początkowego stężenia tych kationów zaadsorbowanych na kompleksie jonowymiennym 
gleby. Wielkości te mogą być estymowane lub mierzone doświadczalnie, jednak wykazują 
one dużą zmienność przestrzenną w obszarze zlewni jak i czasową w przeciągu roku, i 
względy praktyczne nakazują przyjęcie stałych wartości uzyskanych w kalibracji. Porównanie 
estymowanych szybkości wietrzenia w modelu MAGIC z szacunkami innych modeli 
dynamicznych, (Warfinge et al., 1992) wskazuje na ich zadowalającą zbieżność.  

 

12.3 Zastosowanie modelu MAGIC do oceny wpływu czynników 
zakłócających na przyszłe zmiany składu chemicznego wód.  

W ostatnich latach pojawiła się stosunkowo obfita literatura wskazująca na cofanie się 
chemicznych objawów zakwaszenia wód powierzchniowych w wyniku ograniczenia emisji 
substancji kwasotwórczych. Prognozy na najbliższą przyszłość oparte o scenariusze dalszego 
ograniczania tej emisji przewidują, że aktualne tendencje zostaną najprawdopodobniej 
utrzymane (Skjelkvale i in, 2003). Niepewność towarzysząca tym prognozom wynika przede 
wszystkim z:  

1. niepełnej informacji o zachodzących w wodzie i glebie procesach jednostkowych, w 
wyniku których następuje stopniowa poprawa chemizmu wód powierzchniowych 
badanej zlewni oraz 

2. błędów różnego rodzaju popełnionych podczas pobierania i analizy próbek. 
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Przykładem niepełnej informacji są tzw. czynniki zakłócające (ang. confounding factors) 
związane z globalnym ociepleniem. Do niedawna zakładano, że zmiany klimatu zachodzą w 
tempie zbyt niskim na to aby trzeba było uwzględniać je w modelowaniu zakwaszania i 
restauracji wód powierzchniowych. Obecnie jednak jest już jasne, że założenia te były błędne 
(Battarbee, 2005) i że zmiany klimatyczne oddziałują  na wody powierzchniowe w wielu 
rejonach za pomocą szeregu zmiennych czynników (zakłócających). Główne z nich to: 

• globalny wzrost temperatury  

• zmiany w częstotliwości i natężeniu opadów atmosferycznych 

• zmiany w natężeniu i kierunkach wiatrów. 

Wywołują one m.in.: 

• zmiany w grubości i zasięgu pokrywy śnieżnej i lodowej,  

• hydrologiczne zmiany w zlewni, 

• zakłócenia w stratyfikacji i cyklicznym mieszaniu wód,  

które z kolei wpływają na przebieg chemicznych i biologicznych procesów takich, jak  
produkcja pierwotna, obieg substancji odżywczych, zużycie tlenu w hipolimnionie a także 
kształtowanie alkaliczności i odczynu pH w wodach zlewni. 

MAGIC, podobnie jak szereg podobnych modeli przemian zachodzących w wodach 
powierzchniowych podczas ich zakwaszania a następnie restauracji, na obszarze pojedynczej 
zlewni lub w skali regionalnej, znalazł zastosowanie w prognozowaniu jakości tych wód dla 
różnych scenariuszach depozycji kwaśnej, przy uwzględnieniu zmian klimatycznych (Posch 
et al., 2008). Na przykład, wyniki modelowania, w skali regionalnej, wpływu prognozowanej 
emisji kwaśnej z obszaru Europy oraz przewidywanych zmian klimatycznych na jakość 
wrażliwych na zakwaszenie wód jezior fińskich przedstawili Posch i współpracownicy (op. 
cit.), a zagadnienie długoterminowego prognozowania restauracji silnie zakwaszonego cieku 
w górach Brdy w Czechach przedstawiono w (Hardekopf i. in., 2008). W pracach tych, obok 
MAGIC’a wykorzystano modele klimatyczne oraz oficjalne scenariusze emisji kwaśnej na 
najbliższe lata.  

Krok czasowy w większości modeli oddziaływania depozycji z powietrza na  wody 
powierzchniowe wynosi 1 rok co oznacza, że zarówno na wejściu jak i na wyjściu operują 
one danymi średniorocznymi. Symulacja epizodów ekstremalnych, ważnych z punktu 
widzenia biologii, stanowi wyzwanie dla badaczy zajmujących się modelowaniem wpływu 
depozycji kwaśnej na chemizm wód i stan organizmów żywych w wodach powierzchniowych 
(Evans i in., 2008). 

W niniejszej pracy planuje się przeprowadzenie symulacji, z wykorzystaniem modelu 
MAGIC i dostępnych modeli klimatycznych, przyszłych zachowań jezior tatrzańskich i 
karkonoskich w warunkach realizacji różnych scenariuszy ograniczenia emisji kwaśnej, 
opracowanych dla krajów europejskich. Związane z tym włączenie do obliczeń członu 
modelującego dynamikę przemian wymaga zebrania danych umożliwiających określenie 
schematów przebiegu i stałych szybkości reakcji związków azotowych zachodzących w 
glebie oraz wodach badanych zlewni. 
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Z prognozowaniem nieodłącznie związana jest niepewność. Jej źródłem, oprócz 
wspomnianych powyżej luk we wiedzy,  są błędy w pobieraniu i analizie próbek, wynikające 
w pierwszym rzędzie z dużej na ogół niejednorodności materiału glebowego zlewni. W celu 
oszacowania niepewności modeli opracowano szereg metod opartych o statystykę 
matematyczną. 

Ostatnio Larssen i współpracownicy (Lasrsen, 2006) zaprezentowali zastosowanie, opartej na 
twierdzeniu Bayesa, metody oceny niepewności modelu MAGIC. 

W klasycznym podejściu, kalibracja modelu polega na doborze wartości kilku parametrów 
charakteryzujących zlewnię (w modelu MAGIC są to: szybkość wietrzenia kationów 
zasadowych i początkowy stopień nasycenia kompleksu jonowymiennego gleby kationami 
zasadowymi) tak, aby uzyskać najlepszą zgodność wyliczonych przy pomocy modelu 
wielkości wyjściowych z wielkościami zmierzonymi. Tak skalibrowany model służy do 
celów prognozowania chemizmu wód i gleby w danej zlewni przy realizacji różnych 
scenariuszy  emisyjnych.  

W podejściu bayesowskim jako niepewne traktowane są wszystkie parametry wejściowe i 
wyjściowe. Umożliwia to uwzględnienie większej ilości danych wejściowych w procesie 
kalibracji i pozwala na przedstawienie danych wyjściowych w formie gęstości 
prawdopodobieństwa a nie pojedynczych wartości, co wierniej oddaje stan faktyczny. 
Schemat przebiegu kalibracji przedstawia rysunek 24.  
 
 

 
 
 

Rysunek 24 Schemat kalibracji modelu (za:Larssen, 2006). 

 
Zgodność? 

tak 
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Modelowanie jakości wód powierzchniowych w skali zlewni wymaga wzięcia pod uwagę 
stosunkowo dużej ilości zmiennych, szczególnie w przypadku podejścia bayesowskiego. 
Pojawiają się problemy numeryczne związane z wielowymiarowością całek, które trzeba 
obliczyć. Znajdują tu zastosowanie metody MCMC (Markov Chain Monte Carlo), z których 
najczęściej używa się algorytmów Metropolis’a - Hastings’a oraz algorytmu Gibbs’a. 

W ramach niniejszej pracy w oparciu o będącą w dyspozycji IETU wersji modelu MAGIC 7 
planuje się wprowadzenie do obliczeń dynamiki przemian azotowych z uwzględnieniem 
zmian klimatycznych. 

Przeprowadzona zostanie również analiza niepewności modelu MAGIC w modelowaniu 
restauracji jezior tatrzańskich i karkonoskich 

 

13.  Wybrane zagadnienia opracowywane w ramach ICP-Waters  

Wyniki badań w Tatrach i Karkonoszach są przekazywane i włączane w bazy danych 
Międzynarodowego Programu Oceny i Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior" (ICP-Waters), 
działającego w ramach Grupy Roboczej d/s Oddziaływań. Centrum Koordynacyjne Programu 
działa w Instytucie Badania Wody NIVA w Oslo.  

Obecnie Program realizują 23 kraje europejskie i 2 północnoamerykańskie. Miejsca 
pomiarowe ICP-Waters reprezentują większość miejsc, gdzie występują wody wrażliwe na 
zakwaszenie. Udział w pracach Programu zobowiązuje kraje kooperujące do dostarczania 
różnego rodzaju danych dotyczących monitorowanych wód powierzchniowych (głównie jezior), 
położonych na terenach wrażliwych na depozycję substancji kwasogennych z atmosfery. 
Centrum Koordynacyjne Programu dysponuje danymi dotyczącymi ponad 200-u miejsc 
pomiarowych, o różnym stopniu zakwaszenia wód, co pozwala na uogólnienia związane z 
bardzo skomplikowanymi zależnościami między depozycją kwaśną a chemicznymi i 
biologicznymi reakcjami ekosystemów wodnych. Corocznie wykonywana jest kontrola jakości 
danych chemicznych. Większość laboratoriów, z których pochodzą dostarczane dane bierze 
udział w interkalibracji prowadzonej przez Centrum Koordynacyjne.  

Dane opracowywane są przez Centrum Koordynacyjne Programu we współpracy z Krajowymi 
Centrami Koordynacyjnymi, w miarę uzupełniania baz danych o wyniki z kolejnych lat 
pomiarowych. W 2008 roku planowane jest wydanie raportu z 20-tu lat badań. Ponadto 
wydawane są materiały z corocznych spotkań oraz oddzielne opracowania związane z tematyką 
prac ICP-Waters.  

Wyniki prac ICP-Waters są brane pod uwagę przy rewizji protokołu z Goteborgu. W niniejszym 
raporcie przedstawiono wyniki wybranych prac programu. 
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Rysunek 25 Miejsca monitorowane w ramach ICP-Waters - stan aktualny  
 

13.1 Rewizja Protokołu z Goteborga: Chemiczna i biologiczna 
odpowiedź wód powierzchniowych i gleb 

Sformułowany w 1999 r Protokół Obniżania Zakwaszenia, Eutrofizacji i Ozonu 
Przygruntowego (protokół z Goteborga) do Konwencji w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości wszedł w fazę wdrażania w 2005 roku i jest 
obecnie w trakcie rewizji.   

W związku z tym Grupa Robocza ds. Efektów jest w trakcie opracowywania oceny 
aktualnego stanu skutków przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w 
Europie i Ameryce Północnej na podstawie informacji od poszczególnych 
Międzynarodowych Programów (ICP).  Raport ICP Waters został opracowany wspólnie z 
ICP Integrated Monitoring (Monitoring Zintegrowany). Poniżej przedstawiono najważniejsze 
informacje przedstawione w tym raporcie.  
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13.1.1 Trendy depozycji  

Wyniki programu Monitoringu i Oceny Przenoszenia Zanieczyszczeń Powietrza na Dalekie 
Odległości (EMEP) wskazują na obniżenie depozycji związków siarki o blisko 80%. 
Depozycja związków azotu zmniejszyła się w tym czasie w mniejszym stopniu. O ile pomiary 
wielkości depozycji siarki we wszystkich miejscach pomiarowych spójnie wskazują na 
obniżenie depozycji, to pomiary depozycji azotu wskazują na brak jednolitych trendów, w 
niektórych miejscach wskazują na obniżenie, w innych na podwyższenie, w jeszcze innych 
nie wykazują istotnych statystycznie zmian.  

13.1.2 Zależność dawka-odpowiedź 

Wody powierzchniowe: Są dwa stopnie odpowiedzi wód na kwaśną depozycję; (1) depozycja 
zakwaszających związków siarki i azotu powoduje zmiany składu chemicznego wód i (2) 
zmiany chemiczne wód prowadzą do odpowiedzi biologicznej (np. uszkodzenia populacji 
ryb).  

Chemia wody: Głównym celem ICP Waters jest wyznaczanie zmian chemicznych wód 
powierzchniowych w zależności od redukcji emisji. ICP Waters kilka razy przeprowadziło 
analizę statystyczną trendów zmian. Ostatnia analiza objęła okres 1994-2004 dla 179 miejsc 
pomiarowych zgrupowanych w 20 regionów podobnych pod względem wielkości depozycji i 
wrażliwości na zakwaszenie. Analiza trendów została wykonana metodą Mann-Kendalla. 
Najważniejszym wynikiem tej analizy trendów jest powszechnie występująca poprawa 
jakości wody manifestująca się zmniejszeniem zakwaszenia (wzrost pH, alkaliczności i 
zdolności neutralizacji kwasu ANC) w jeziorach i rzekach Europy i Ameryki Północnej. 
Restauracja rozpoczęła się w latach 80-tych, postępowała w latach 90-tych 20-tego wieku i 
częściowo ustabilizowała się w latach 2000-nych. Została jednak spowodowana głównie 
spadkiem depozycji siarki; nie stwierdzono trendu rosnącego siarki w żadnym z 
monitorowanych miejsc. We wszystkich regionach, za wyjątkiem dwóch, wystąpił wzrost pH, 
alkaliczności i ANC.  

Stężenia azotu w wodach powierzchniowych jest generalnie dużo niższe od stężeń azotu w 
opadach. Zazwyczaj około 90% depozycji azotu jest retencjonowane przez gleby. Jednak 
średnie do wysokich depozycje azotu powodują podwyższone stężenia NO3

- 

 

w wodach 
odpływu ze zlewni.  

Najświeższe dane (1994-2004) wskazują, że w większości miejsc ICP Waters (68%) nie 
obserwuje się trendów stężeń azotu a w około 25% stężenia azotu spadają. Tylko kilka miejsc 
(7%) wykazuje trend rosnący. Tak więc w stosunku do poprzedniego ocenianego okresu 
obserwuje się spadek ilości trendów malejących zarówno w przypadku trendów depozycji jak 
i trendów zmian stężeń w wodach (rysunek 26). Brak jednolitych trendów zmian stężeń azotu 
wskazuje na wpływ różnorodnych procesów na wymywanie azotu ze zlewni, w 
przeciwieństwie do wymywania związków siarki, kontrolowanego głównie przez wielkość 
depozycji. W tej dziedzinie potrzebne są dalsze badania, szczególnie w kontekście przyszłych 
zmian klimatu. 
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Rysunek 26 Trendy stężeń NO3
-

Bilans protonów wskazuje na duże różnice między miejscami pomiarowymi ICP Monitoring 
Zintegrowany pod względem relatywnej istotności różnych procesów biorących udział w 
zakwaszeniu. Te różnice odzwierciedlają zarówno różnice w depozycji  jak i charakterystyce 
miejsc pomiarowych. Obliczenia bilansu protonów wskazują na wyraźną zależność między 

 w odpływie vs trendy sumy stężeń związków nieorganicznych 
dla miejsc pomiarowych ICP Waters w Europie w dwóch różnych okresach pomiarowych 
wyznaczone testem Mann-Kendalla. Oznaczenia: + istotny wzrost; 0 brak istotnego trendu; - 
istotne obniżenie (p<0,05) (de Wit i in., 2007) 

 

Biologia: Istnieje wiele wyników badań potwierdzających zależność między ANC w wodach 
a odpowiedzią biologiczną. Najwięcej z nich dotyczy stanu populacji pstrąga przy różnych 
ANC w jeziorach norweskich (Lien i in., 1996). Podobne zależności wyznaczono dla innych 
grup, jak skorupiaki w wodach płynących (Lien i in., 1996, Raddum, 1999) i okrzemki w 
jeziorach (Battarbee i in., 1996).  

W ostatnich latach wzrosła ilość doniesień o poprawie ekologicznego stanu wód 
powierzchniowych w rezultacie zmniejszenia zakwaszenia.  Wzrosła populacja ryb w wielu 
rzekach i jeziorach południowej Norwegii (Wright i in., 2007). Udokumentowano także 
poprawę w zakresie liczby i zdrowia ryb, skorupiaków i zooplanktonu w Finlandii, Kanadzie, 
Czechach, Szwecji i  Wielkiej Brytanii (Raddum i in., 2004).  

Gleby i roślinność (zakwaszenie): Depozycja siarki i azotu powoduje zmiany równowagi 
kwasowo-zasadowej (stosunek BC/Al., nasycenie zasadami, pH) w glebach leśnych, w 
konsekwencji wywołując zmiany biologiczne,  jak: stan koron drzew i zróżnicowanie 
roślinności poszycia lasów.  

Bilans jonowy pozwala na ocenę istotności różnych procesów biogeochemicznych, które 
regulują zdolności buforowe układu. Długoterminowy monitoring bilansu masy i stosunków 
jonowych w zlewni także może służyć jako system identyfikacji ekologicznych skutków 
wpływów różnych zanieczyszczeń antropogenicznych i weryfikacji rezultatów redukcji 
emisji.  
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zakwaszającym wpływem procesów azotowych i wielkością depozycji azotu. Kiedy 
depozycja wzrasta, równocześnie wzrasta udział przemian azotowych w zakwaszeniu. 
Obliczenia bilansu siarki wskazują na uwalnianie uprzednio zakumulowanej przez gleby 
zlewni siarki.  

De Zwart (1998) przeprowadził analizę statystyczną możliwych czynników będących 
przyczyną uszkodzeń lasów  w miejscach ICP Monitoring Zintegrowany. Wyniki sugerują, że 
defoliacja, odbarwienie i wczesne zrzucanie igieł są w znacznym stopniu spowodowane 
odpowiednio przez jednoczesne oddziaływanie ozonu i kwaśnych związków siarki i azotu. 

Także występowanie i skład gatunkowy porostów na terenach odległych od lokalnych źródeł 
zanieczyszczeń są zależne od poziomu SO2 w powietrzu oraz zawartości NH4, NO3 i SO4

13.1.3 Ładunki krytyczne i ich przekroczenia 

 w 
opadach (de Zwart i in., 2003).  

Gleby i roślinność (eutrofizacja): W ostatnich latach w wielu miejscach ICP Monitoring 
Zintegrowany badano wpływ depozycji azotu na bioróżnorodność (Dirnbock i in., 2007). M. 
in. zanotowano postępującą, grożącą utratą bioróżnorodności eutrofizację dużej części 
Północnych Alp w Austrii (Dirnbock i in., 2007). 

Rozwój badań nad zakwaszeniem wód i gleb doprowadził do wypracowania metody 
ilościowego określenia stopnia wrażliwości ekosystemów na zakwaszenie. Koncepcja ładunków 
krytycznych została zaakceptowana jako podstawa dla planowania strategii redukcji emisji 
zanieczyszczeń powietrza. W celu uzyskania informacji o wielkości i zróżnicowaniu 
przestrzennym ładunków krytycznych Organ Wykonawczy Konwencji w Sprawie 
Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości powołał Grupę Zadaniową ds. Ładunków 
Krytycznych działającą w ramach Grupy Roboczej ds. Efektów. Ładunki krytyczne z 
poszczególnych krajów odwzorowywane w postaci map są zbierane i przekazywane w postaci 
raportów przez Centrum Koordynacyjne ds. Efektów. W opartych o koncepcję ładunków 
krytycznych uzgodnieniach dotyczących wymaganej redukcji emisji kwasogennych 
zanieczyszczeń do atmosfery założonym celem jest ochrona 95% wszystkich ekosystemów w 
obrębie kwadratów EMEP-u. W praktyce oznacza to, że ładunki krytyczne dla 5% powierzchni 
ekosystemów mogą być przekroczone. 

Model FAB (First-order Acidity Balance – pierwszorzędowy bilans kwasowości) opracowany 
przez Poscha i współpracowników (Posch i in. 1997a) umożliwia równoczesne wyznaczanie 
ładunków krytycznych siarki i azotu oraz ich przekroczeń. W obliczeniach modelowych 
wykorzystuje się bilans masowy w stanie ustalonym, szeroko stosowany przy wyznaczaniu 
ładunków krytycznych dla gleb leśnych (UBA 1996, Posch i in. 1997b). 

Ładunki krytyczne dla miejsc ICP-Waters zostały obliczone przy użyciu danych o składzie 
chemicznym wody oraz warunkach hydrologicznych. Dodatkowe dane zostały zaczerpnięte z 
europejskich baz dotyczących ładunków krytycznych oraz źródeł literaturowych.  

Wody: Wykazano dobrą zgodność między przekroczeniem ładunków krytycznych a 
zakwaszeniem wód powierzchniowych. Wyjątkiem są miejsca, gdzie obserwuje się znaczne 
opóźnienie reakcji na kwaśną depozycję. To opóźnienie zostało stosunkowo dobrze 
rozpoznane jako wynik procesów zachodzących w zlewni i wodach i może być modelowane 
przy pomocy modeli dynamicznych.   
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Gleba/zlewnia: Raporty poszczególnych krajów przekazywane Grupie Roboczej ds. 
Oddziaływań  wskazują, że ładunki krytyczne kwasowości będą przekroczone na wielu 
terenach i dla wielu typów ekosystemów nawet po pełnym wdrożeniu protokołu z Goteborga 
(Hetteling i in., 2007). Dotyczy to także zarówno wielu miejsc ICP-Waters jak i miejsc ICP-
Monitoring Zintegrowany. 

13.1.4 Przebieg w czasie – modelowanie dynamiczne 

W wyniku prac nad  rewizją  protokołu z Goteborga, u podstaw którego znajdowały się 
ładunki krytyczne stało się jasne, że modele statyczne, przy pomocy których wyznaczano 
ładunki krytyczne, są niewystarczające do określenia stopnia redukcji depozycji kwaśnej, 
umożliwiającego restaurację zakwaszonych ekosystemów w określonym czasie. Dlatego obok 
pojęcia „ładunek krytyczny” pojawia się nowe pojęcie – „ładunek limitujący” (ang. target 
load). Wartość ładunku limitującego jest funkcją czasu, w jakim chcemy uzyskać określony 
stan ekosystemu. Podaje ona maksymalny ładunek zanieczyszczeń kwasogennych, przy 
którym jest możliwe osiągnięcie takiego stanu w zadanym czasie. Wiele wskazuje na to, że 
potrzebna będzie redukcja depozycji do poziomu ładunków limitujących, niższych niż ładunki 
krytyczne.  

Modele dynamiczne znajdują zastosowanie w prognozowaniu tempa i kierunków zmian w 
składzie chemicznym wód powierzchniowych zachodzących w wyniku implementacji 
Protokołu z Goteborga oraz w konstruowaniu programów ograniczania emisji kwaśnej do 
powietrza w przyszłości. Podstawowym narzędziem, przy pomocy którego prowadzone są 
obliczenia, jest modelowanie dynamiczne, a w szczególności model MAGIC 7 a dla gleb 
leśnych model SMART. 

Wykonano obliczenia przy pomocy modeli dynamicznych MAGIC i SMART dla 12 
regionów w Europie. Wyniki wskazują, że w przypadku całkowitego spełnienia wymagań 
protokołu z Goteborga zakwaszenie wód powierzchniowych pozostanie nadal problemem w 
południowej Norwegii i Szwecji, Tatrach Polskich i Słowackich, Włoskich Alpach oraz 
południowych górach Pennińskich w Wielkiej Brytanii. Ponad 5% ekosystemów wszystkich 
rozpatrywanych regionów nie osiągnie wartości ANC zapewniającej ochronę wrażliwych 
organizmów (rysunek 27).  
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Rysunek 27 Symulowane przy pomocy modelu MAGIC wartości ANC dla 12 regionów w 
Europie. Trzy klasy ANC odpowiadają prawdopodobieństwu przeżycia populacji pstrąga lub 
innych organizmów wskaźnikowych. Kolor czerwony: ANC< 0 µval/l i znaczne ograniczenie lub 
brak ryb; kolor żółty: ANC 0-20 µval/l i uszkodzenia populacji ryb; kolor niebieski: ANC > 20 
µeq/l i dobre warunki dla populacji ryb. Symulacje wykonano przy zastosowaniu modelu 
MAGIC (SMART w Finlandii). Pokazano 4 reprezentatywne lata: 1860 okres sprzed 
zakwaszenia; 1980 maksimum zakwaszenia; 2000 stan aktualny; 2016 całkowita implementacja 
protokołu z Goteborga (Wright i in., 2007). 

 

Symulacje modelowe wskazują, że jak można było się spodziewać nasycenie zasadami 
(%BC) gleb obniżyło się podczas długiego okresu zakwaszenia w latach 1860-1980. W latach 
1980-2000 znaczna redukcja depozycji siarki spowodowała w wielu przypadkach  
zatrzymanie spadku nasycenia zasadami, jednak ponowny wzrost jak dotychczas jest rzadko 
notowany.  
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13.1.5 Czynniki zakłócające - zmiany klimatu  

Dla miejsc pomiarowych ICP-Waters i miejsc ICP-Monitoring Zintegrowany wykonano 
analizę wrażliwości procesów wpływających na cofanie się zmian wywołanych 
zakwaszeniem na różne przejawy zmian klimatycznych. Wyniki wskazują, że część 
parametrów ma tylko niewielki wpływ (np. wzrost ciśnienia parcjalnego CO2

13.2 Plany pracy ICP-Waters na lata następne  

 w powietrzu 
glebowym i odpływie), inne są istotne dla kilku miejscach lub regionów (np. aerozole 
morskie na terenach przybrzeżnych) a inne dla prawie wszystkich miejsc (np. wzrost stężenia 
kwasów organicznych w roztworach glebowych i odpływie). Dodatkowo, dla miejsc 
zalesionych i miejsc z ryzykiem nasycenia azotem istotne są zmiany we wzroście drzew i 
szybkości rozkładu materii organicznej. Ta analiza wskazuje na konieczność brania pod 
uwagę, przy modelowaniu przyszłych zmian zakwaszenia, możliwych zmian klimatycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem zmian stężeń kwasów organicznych i retencji azotu.  

Od ponad dwóch dekad długie serie obserwacyjne o znacznym zasięgu geograficznym i 
dobrej jakości danych stanowią wkład ICP-Waters w naukowe podstawy kształtowania 
polityki redukcji emisji zanieczyszczeń zakwaszających. Program wykazywał aktywność przy 
rewizjach Protokołów Konwencji szczególnie dwóch Protokołów Siarkowych (z 1984 i 1994 
roku) i Protokołu z Goteborga (1999) oraz Protokołu metali ciężkich (1998). Przyszłość ICP-
Waters jest ściśle związana z potrzebami informacji niezbędnych w procesie tworzenia 
dokumentacji skutków implementacji protokołów i tworzenia nowych protokołów, w tym 
będącej w toku rewizji Protokołu z Goteborga. Te informacje można zaliczyć do kilku 
kategorii: 
 
Przyszłe zakwaszenie wód powierzchniowych 
Do chwili obecnej zostały spełnione postanowienia Protokołu z Goteborga dotyczące siarki, 
natomiast redukcja emisji azotu  jest ciągle jeszcze daleka od ustaleń tego protokołu. Oznacza 
to, że obecnie nie stawia się wymagań dotyczących dalszej redukcji emisji siarki  w Europie. 
W Ameryce Północnej redukcja emisji będzie dalej postępowała ale już w mniejszym stopniu 
niż w ostatnich dekadach. Tymczasem wiele jezior i rzek południowej Norwegii i Szwecji, 
wysokogórskich, jak Alpy, Tatry, Karkonosze, gór Penińskich w Wielkiej Brytanii oraz 
terenów wschodniej części Stanów Zjednoczonych i Kanady w dalszym ciągu jest narażone 
na zakwaszenie w stopniu szkodliwym dla żywych organizmów. Modelowanie dynamiczne 
wskazuje, że na tych terenach zakwaszenie pozostanie problemem także w przyszłości. 
Ważnym zadaniem ICP-Waters jest uświadomienie decydentom problemu zakwaszenia na 
tych terenach. Ładunki krytyczne wielu terenów w Europie będą przekroczone po 2010 roku, 
co oznacza postępujące zakwaszenie gleb, co może zagrozić restauracji obecnych tam jezior.  
 
W dalszym ciągu przedmiotem zainteresowania pozostanie depozycja azotu. Trudności w 
przewidywaniu retencji azotu i różnorodne czynniki zakłócające (jak zakwaszenie, klimat, 
naturalne zmienności) wpływające na cykl azotowy powodują, że azot pozostanie czynnikiem 
powodującym niepewności co do przyszłości restauracji ekosystemów wodnych.  Wiele prac 
dotyczących azotu w wodach powierzchniowych koncentruje się na jego wpływie na 
zakwaszenie. Ponieważ azot jest substancją pożywkową, podwyższona depozycja azotu  
powoduje także zakłócenia równowagi biologicznej w ubogich w składniki pokarmowe 
(oligotroficznych) wodach. Problem eutrofizacji takich wód będzie przedmiotem 
zainteresowania ICP-Waters w niedalekiej przyszłości.  
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Odpowiedź biologiczna  
Powszechnie notowana poprawa jakości wód powierzchniowych w przeciągu ostatnich 15-20 lat 
powinna spowodować ich restaurację biologiczną. Jak do tej pory jest na to stosunkowo niewiele 
udokumentowanych przykładów. Wytłumaczeniem może być dynamiczny charakter odpowiedzi 
biologicznej  ale także brak długookresowych serii danych monitoringowych. W ramach ICP-
Waters kontynuowane będą prace nad rozwojem metod modelowania odpowiedzi biologicznej 
w celu oceny cofania zmian wywołanych zakwaszeniem.  Kontynuacja chemicznego i 
biologicznego monitoringu stanowi niezbędny warunek powodzenia tych prac.  
 
Modelowanie dynamiczne i ładunki krytyczne  
Mapowanie ładunków krytycznych substancji jest kluczową aktywnością spośród prac na 
rzecz Konwencji. Przewaga modeli dynamicznych nad ładunkami krytycznymi polega na 
możliwości uzyskania informacji dotyczących skali czasowej reakcji chemicznej na redukcję 
emisji. Modele dynamiczne mogą także być używane do wyznaczenia poziomu depozycji, 
wymaganego do osiągnięcia pożądanego składu chemicznego w określonym czasie, tak więc 
mogą być stosowane bezpośrednio do ustalenia przyszłej redukcji emisji.  ICP-Waters może 
brać udział w pracach modelowych w ramach Konwencji poprzez stosowanie modeli 
dynamicznych dla wód powierzchniowych Europy i Ameryki Północnej. Bazy danych ICP-
Waters mogą być przydatne do kalibracji tych modeli.  
 
Metale ciężkie i trwałe związki organiczne (POP) 
Metale ciężkie (szczególnie ołów, kadm i rtęć) oraz trwałe związki organiczne (POP) 
pochodzące z transportu na dalekie odległości są przedmiotem mniejszego zainteresowania 
niż substancje zakwaszające. W przyszłości planuje się wykonanie instrukcji (manualu) co do 
sposobu monitoringu metali, rozwój metod oceny dawka-odpowiedź oraz udział w pracach (w 
ramach Konwencji) dotyczących metali i POP opartych na ocenie skutków ich oddziaływania.   
 
Wpływ zmian klimatu i innych “niewiadomych” 
Trendy cofania zmian wywołanych zakwaszeniem mogą ulegać różnym wpływom 
zakłócającym. Powszechnie uważa się, że klimat ulega długoterminowym zmianom a 
kierunek i stopień tych zmian może istotnie wpływać na ekosystemy wodne i lądowe. 
Kontynuacja monitoringu, w szczególności w połączeniu z modelowaniem dynamicznym jest 
ważna dla rozwoju wiedzy o wpływie zmian klimatu  na zakwaszenie a także metale ciężkie i 
POP.  
 
Wkład wiedzy do działań związanych z ochroną środowiska  
Prace ICP-Waters, bieżący monitoring i długoterminowe bazy danych dostarczają krajom 
biorących udział w pracach Programu ważnych informacji, które mogą być użyte także w 
innych, krajowych i międzynarodowych działaniach związanych z ochroną środowiska. Na 
przykład przy wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej i 
Dyrektywy Habitatowej. ICP-Waters może także odegrać rolę w pracach Konwencji 
Klimatycznej.  
 
Czynniki powodzenia 
Przyszła skuteczność ICP-Waters zależy od tych samych czynników, od jakich zależała w 
przeszłości: zbierania i prezentowania bardzo dobrej jakości danych z wielu krajów; ścisły 
kontakt z decydentami i innymi ICP; dobra współpraca naukowa w ramach programu i z 
innymi międzynarodowymi programami. Prace programu opierają się na najnowszych 
osiągnięciach naukowych, dobrze określonych celach, sprawnym zarządzaniu, częstej ocenie 
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danych, dokładnej instrukcji wykonywania monitoringu (manualu) i corocznym 
porównaniom laboratoryjnych.   

Jednak kluczowym działaniem, warunkującym powodzenie przyszłych prac ICP-Waters jest 
kontynuacja badań monitoringowych w poszczególnych krajach i ich udział w corocznych 
chemicznych i biologicznych interkalibracjach międzylaboratoryjnych.  

14. Podsumowanie 

Niniejszy, pierwszy etap pracy zawiera omówienie wyników badań dotyczących zakwaszenia 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych. To zagadnienie jest 
przedmiotem prac doświadczalnych i terenowych wykonywanych w ramach krajowych 
programów monitoringowych oraz krajowych i międzynarodowych prac naukowych. W 
związku z tym, w ostatnich latach zaznaczył się duży postęp w tej dziedzinie. Reakcje 
środowiska naturalnego na zmiany depozycji zanieczyszczeń z atmosfery są skomplikowane i 
ich interpretacja wymaga pogłębiania wiedzy dotyczącej mechanizmów przemian w glebach i 
wodach oraz stosowania i rozwoju zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz 
modelowania. Zaprezentowany w pracy przegląd literatury został ukierunkowany, zgodnie z 
nowymi kierunkami zainteresowań, na mechanizmy restauracji wód powierzchniowych w 
wyniku zmniejszenia obciążenia kwaśną depozycją oraz wpływu zmian klimatycznych na te 
procesy. 

W sprawozdaniu przedstawiono także wyniki wstępnych prac nad modelowaniem zmian 
składu chemicznego wód jezior w wyniku zmian depozycji z atmosfery i zmian klimatu przy 
pomocy dynamicznego modelu MAGIC. Ze względu na swoje zalety model ten został 
wytypowany przez ICP-Waters jako zalecane narzędzie do ustalania strategii ograniczania 
emisji zanieczyszczeń i przewidywania skutków ich realizacji. Zastosowanie modelu we 
wcześniejszym etapie pracy ograniczało się do symulowania skutków zmian depozycji. W 
obliczeniach nie uwzględniano zmian klimatycznych, zachodzących w okresie badań i 
prognozowanych. Tymczasem wpływ zmian klimatycznych na szereg procesów 
zachodzących w zlewniach został ostatnio bogato udokumentowany. W ramach niniejszego 
etapu pracy rozpoznano i przedstawiono możliwości i sposób zastosowania modelu MAGIC 
do prognozowania zmian zakwaszenia badanych jezior dla różnych scenariuszy przyszłych 
zmian klimatu. Takie zastosowanie modelu wymaga uzupełnienia dotychczas uzyskanych 
informacji o dane dotyczące przeszłych i prognozowanych zmian klimatu. W ramach pracy 
zebrano informacje literaturowe dotyczące zmian klimatycznych na terenie Tatr i Karkonoszy 
oraz informacje dotyczące wykonanych dla potrzeb Konwencji Klimatycznej prognoz 
wzrostu temperatury i zmian innych wskaźników klimatycznych. Informacje zostaną 
uzupełnione po przekazaniu danych obserwacyjnych dla posterunków meteorologicznych 
IMGW położonych w pobliżu badanych zlewni.  

W następnych etapach pracy planuje się przeprowadzenie kalibracji modelu oraz 
przeprowadzenie obliczeń rekonstrukcji zmian chemicznych dla wszystkich badanych zlewni. 
Przewiduje się przeprowadzenie obliczeń modelowych dla różnych scenariuszy przyszłej 
depozycji i zmian klimatycznych.  

W sprawozdaniu zamieszczono również wyniki bieżącego monitoringu wód jezior. Ich 
opracowanie zostanie przedstawione w następnym sprawozdaniu po uzyskaniu większego 
zbioru danych.  
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1. Podstawa podjęcia pracy  

Praca została wykonana na podstawie umowy trójstronnej nr 388/08/Wn50/NE-Oa-Tx/D 
zawartej w dniu 8 grudnia 2008 r między Ministerstwem Środowiska i Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
w Katowicach.  

2. Wprowadzenie 

W ciągu ostatnich kilku dekad degradacja gleb leśnych i wód powierzchniowych, 
spowodowana kwaśną depozycją zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł położonych z dala 
od receptorów była, i jest w dalszym ciągu, uważana za jeden z głównych międzynarodowych 
problemów związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego w Europie i Ameryce 
Północnej.  

W 1979 roku przyjęto w Genewie Konwencję w Sprawie Zanieczyszczania Powietrza na 
Dalekie Odległości. Konwencja weszła w życie po jej ratyfikacji przez 24 kraje w 1983 roku. Do 
chwili obecnej Konwencję podpisało 49 stron, w tym Kanada, Stany Zjednoczone i Wspólnota 
Europejska. Celem Konwencji jest współpraca w zakresie zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszczenia powietrza i jego skutków, włączając w to przenoszenie zanieczyszczeń 
powietrza na dalekie odległości oraz rozwój międzynarodowego szerokiego monitoringu i oceny 
przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie odległości. W ciągu 25 lat istnienia Konwencji zostało 
wynegocjowanych i podpisanych 8 protokółów, które konkretyzują niektóre zobowiązania 
przyjęte przez państwa strony Konwencji, zorganizowano europejski system monitoringu 
środowiska, uruchomiono szeroki system badań naukowych oraz wymiany informacji.  

Jako ostatni został wynegocjowany i podpisany w 1999 r w Göteborgu Protokół w sprawie 
przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu przyziemnego (EKG/ONZ, 
1999). Jego podstawowym celem jest osiągniecie poziomów ładunków kwasowości i 
eutrofizacji, które będą niższe niż wartości krytyczne zarówno z uwagi na ochronę zdrowia ludzi 
jak i ekosystemów. Cel ten może zostać osiągnięty przez sukcesywne ograniczanie emisji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz amoniaku do poziomów, które uznano za realne w wyniku 
negocjacji przeprowadzonych przez strony Konwencji w określonych horyzontach czasowych 
poczynając od 2010 roku.  

Kluczowym kierunkiem działań związanych z realizacją postanowień Konwencji jest 
koordynacja działań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery w skali 
międzynarodowej. Działająca na rzecz Organu Wykonawczego Konwencji Grupa Robocza ds. 
Oddziaływań wspiera jego programy realizacyjne poprzez działalność Międzynarodowych 
Programów (ICP) i Grup Roboczych, mających na celu ocenę oddziaływania zanieczyszczeń z 
powietrza na środowisko poprzez długoterminowy monitoring receptorów zanieczyszczeń z 
atmosfery (m.in. rzek i jezior), modelowanie i przeglądy naukowe.  

Jednocześnie realizacja zobowiązań wynikających z postanowień Ramowej Konwencji ONZ w 
Sprawie Zmian Klimatu (tzw. Konwencji Klimatycznej) wymaga od jej sygnatariuszy 
przygotowania i przekazania sekretariatowi konwencji oceny podatności na zmiany klimatyczne 
i zdolności adaptacyjnych do tych zmian w poszczególnych krajach. Oceny te powinny 
ilościowo określać wrażliwość różnych systemów naturalnych na zmienność klimatu. Uważa się, 
że czynniki, inne niż kwaśna depozycja, głównie klimatyczne - tzw. czynniki zakłócające – mają 
silny wpływ na proces restauracji zakwaszonych ekosystemów. Dlatego Międzynarodowe 
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programy (ICP) rozszerzyły zakres prac o analizy wpływu zmian klimatycznych na odwracanie 
trendów zakwaszenia badanych ekosystemów. 

Międzynarodowy Program Oceny i Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior (ICP-Waters) został 
powołany w 1985 roku, w celu określenia zasięgu geograficznego i stopnia zakwaszenia wód 
powierzchniowych. Zbierane dane dostarczają informacji niezbędnych do szacowania zależności 
stopnia zakwaszenia wód od wartości depozycji z atmosfery w różnych warunkach 
(klimatycznych, geologicznych itp.). Ważnym elementem prac Programu jest rejestracja i ocena 
trendów zmian chemicznych i biologicznych w wodach, w dłuższym okresie czasu. Do ustalenia 
koniecznego stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery wyznaczane są ładunki 
krytyczne oraz stosowane jest modelowanie dynamiczne, pozwalające na prognozowanie zmian 
w zlewniach w zależności od zmian wielkości depozycji. Rozważa się także wpływ czynników 
zakłócających, głównie klimatycznych, na  procesy restauracji wód powierzchniowych. Obecnie 
Program realizują 23 kraje europejskie i północnoamerykańskie. Udział Polski w pracach 
Programu obejmuje badania dwóch jezior tatrzańskich oraz, od 2004 roku, także dwóch jezior 
karkonoskich.  

Od początku lat 90-tych 20-tego wieku nastąpiły istotne zmiany wielkości emisji związków 
siarki i azotu do atmosfery; redukcja emisji tlenków siarki z terenu Polski w okresie 1992-2002 
jest określana na około 44 % (w stosunku do 1980 roku na około 61%), tlenków azotu na około 
28% (w stosunku do 1980 roku na około 34%) a amoniaku na 26% (w stosunku do 1980 roku na 
około 40%) (EMEP, 2005). W ślad za tym uległa obniżeniu depozycja substancji 
zakwaszających z atmosfery. W przeszłości najwyższe depozycje siarki i azotu były notowane w 
Europie Centralnej, tam też zaznaczył się największy spadek depozycji, a najniższe w Północnej 
Norwegii i Szwecji.  Jeżeli postanowienia Protokółu  z Göteborga zostaną w pełni zrealizowane, 
depozycja siarki będzie najniższa od kilku dekad. Zmianom depozycji towarzyszyły zmiany 
klimatyczne objawiające się wzrostem temperatury i zmianami wielkości i zróżnicowania 
opadów atmosferycznych w cyklu rocznym.  

Wiadomo, ze jeziora wysokogórskie są wrażliwe na zmiany dostawy zanieczyszczeń z 
atmosfery oraz zmiany klimatyczne ze względu na niewielkie powierzchnie zlewni, cienką 
pokrywę gleby oraz duże szybkości odpływu. Niewystarczająco rozpoznane jest jednak tempo, 
mechanizmy i prognoza zmian chemicznych w ich wodach. Poważną luką jest brak 
wystarczającej wiedzy dotyczącej kierunków przemian azotowych w zlewniach co ogranicza 
możliwości prognozowania przyszłych zmian zakwaszenia wód. Na zakwaszenie i restaurację 
wód powierzchniowych poza kwaśną depozycją mają wpływ także inne, określane jako 
zakłócające, czynniki środowiskowe, głównie zmiany klimatyczne. Dalszych badań wymagają 
zagadnienia dotyczące mechanizmów i wielkości tego wpływu. Mimo stwierdzonej w wielu 
monitorowanych wodach restauracji znaczna część badanych ekosystemów wodnych pozostaje 
w dalszym ciągu zakwaszona. Stąd pojawiają się pytania dotyczące: wielkości redukcji 
emisji/depozycji, koniecznej do osiągnięcia pożądanej redukcji zakwaszenia oraz określenia 
wartości „pożądanej” redukcji zakwaszenia.  

Prezentowane w niniejszej pracy wyniki obserwacji jezior w Tatrach i Karkonoszach, jako 
składowa zbioru wyników badań wykonywanych w ramach ICP-Waters są wykorzystywane w 
opracowaniach stanowiących podstawę naukową kształtowania polityki w zakresie ochrony 
środowiska przed zakwaszeniem.  

W latach 1992-1996 prace były wykonywane wspólnie z Norweskim Instytutem Badania Wód 
(NIVA) w ramach współpracy polsko-norweskiej, Przez wszystkie lata badania były 
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finansowane lub współfinansowane przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz, okresowo, przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. 

3. Cel pracy 

Celem pracy jest rejestracja, ocena oraz prognoza zmian stanu zakwaszenia wód wybranych 
jezior położonych w Tatrach i Karkonoszach, jakie wynikają ze zmieniającego się charakteru 
depozycji z powietrza oraz zmian klimatu.  

Badania są prowadzone jako wkład Polski w prace Międzynarodowego Programu Oceny i 
Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior (ICP-Waters), działającego na rzecz Organu 
Wykonawczego Konwencji w Sprawie Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości. 

4. Zakres pracy 

Praca składa się z trzech etapów. W ramach pracy prowadzona jest kontrola zmian składu 
chemicznego wód dwóch jezior tatrzańskich i dwóch jezior karkonoskich w cyklu rocznym. 
Ponadto zbierane i interpretowane są historyczne i aktualne dane dotyczące depozycji 
zanieczyszczeń z atmosfery oraz parametrów klimatycznych mogących mieć wpływ na 
procesy zakwaszenia i restauracji badanych jezior; takich jak: temperatura, długość okresu 
wegetacyjnego, wysokość i zmienność opadów atmosferycznych. Trwają także prace nad 
opracowaniem scenariuszy przyszłych zmian klimatu i związanych z nimi parametrów 
wpływających na skład chemiczny jezior. Uzyskane dane pozwolą na wykonanie diagnozy 
obecnego składu zakwaszenia wód, wyznaczenie trendów zmian, wykonanie bilansu 
zanieczyszczeń w układzie depozycja – odpływ ze zlewni. Do symulacji przyszłych zmian 
składu chemicznego wód jezior pod wpływem prognozowanych zmian depozycji 
zanieczyszczeń z atmosfery i zmian klimatycznych zostanie wykorzystany model dynamiczny 
MAGIC.  

Wynikiem pracy będzie uzyskanie obrazu stanu zakwaszenia jezior w Tatrach i Karkonoszach 
w powiązaniu z zanieczyszczeniem opadów oraz prognoza zmian chemicznych w ich wodach 
przy różnych scenariuszach zmian poziomów depozycji z atmosfery i zmian klimatycznych.  

Niniejszy, II etap pracy obejmuje: 

[1] kontynuację badań wód 2 jezior tatrzańskich i 2 jezior karkonoskich zgodnie z 
wymaganiami ICP-Waters, w tym: 

• pobór próbek wód jeziornych (2x/miesiąc, w miesiącach ze stałą pokrywą 
śnieżną 1x/miesiąc), planuje się rozpoczęcie poboru próbek w lipcu 2008 roku;  

• pobór próbek wód pozostałych jezior tatrzańskich (dla porównania ich składu 
chemicznego z oznaczonym w 1993 r.); 

• analizę chemiczną pobranych próbek obejmującą: 
  - pH, alkaliczność, przewodnictwo oraz: 

  - kationy: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4
+, 

  - aniony: SO4
2-, NO3

-, Cl-

 

, 
- inne: Al., metale ciężkie: Pb, Cd,  
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[2] opracowanie wyników prac analitycznych Do chwili obecnej zakończono analizy 
chemiczne próbek pobranych do końca września 2009 r. Wyniki analiz opadów z danych 
Państwowego monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń 
do podłoża przekazane przez IMGW we Wrocławiu dotyczą okresu do kwietnia 2009 roku; 

[3] uczestnictwo w programie intekalibracji chemicznej laboratoriów uczestniczących w pracach 
ICP-Waters; 

[4] zebranie, opracowanie i interpretację danych dotyczących wielkości depozycji w badanych 
zlewniach;  

[5] zebranie i interpretację danych dotyczących warunków meteorologicznych obszarów badań, 
analiza trendów zmian; 

[6] przegląd literatury ukierunkowany na mechanizmy restauracji wód powierzchniowych w 
wyniku zmniejszenia obciążenia kwaśną depozycją oraz wpływu zmian klimatycznych na te 
procesy;   

[7] kontynuację prac przygotowawczych do zastosowania modelu dynamicznego MAGIC do 
symulacji wpływu czynników zakłócających (głównie zmian klimatycznych) na procesy 
restauracji chemicznej ekosystemów wodnych; 

[8] opracowanie i interpretację otrzymanych wyników badań. Wyniki badań będą opracowane 
także w wersji angielskiej w formie raportu dla Centrum Koordynacyjnego programu ICP-
Waters.  

5. Zasięg terytorialny i zmiany zakwaszenia wód powierzchniowych w 
świetle danych literaturowych 

5.1. Europa  

Kontynent: Duże zróżnicowanie podłoża geologicznego i miąższości warstw gleby jest 
powodem różnej wrażliwości wód powierzchniowych Europy na zakwaszenie. Podłoże 
geologiczne przeważającej części kontynentu charakteryzuje znaczna szybkość wietrzenia 
zapewniająca skuteczną neutralizację deponowanych z atmosfery kwasów. Na zwiększoną 
depozycję kwaśną najszybciej zareagowały zlewnie wysokogórskie Europy Centralnej 
(Kopáček i in., 2001), one też wykazują najwyraźniejsze przejawy restauracji. Cieki drenujące 
zlewnie o głęboko zwietrzałych glebach polodowcowych nie wykazują tak szybkich zmian 
stopnia zakwaszenia pod wpływem zmian depozycji.  

Występowanie zakwaszonych wód udokumentowano m.in. w Pirenejach (Camarero i in., 
1995), Alpach (Mosello i in., 2000), Tatrach (Kopacek i in., 2001, Rzychoń i in., 2008), 
Sudetach (Karkonosze) (Rzychoń i in., 2007), Lesie Czeskim (Vesely i in., 1998), Wogezach 
(Guerold i in., 1989), Czarnym Lesie w Niemczech (Prechtel i in., 2003). Wszystkie te wody 
reagują na zmiany depozycji kwaśnej i obecnie wykazują odznaki restauracji chemicznej 
(głównie spadek SO4

2-

Skandynawia: Zakwaszenie wód powierzchniowych było i pozostaje w dalszym ciągu 
głównym problemem środowiskowym krajów skandynawskich. Wody powierzchniowe 
Norwegii, Szwecji i Finlandii przeważnie odznaczają się niską siłą jonową i niewielką 
zawartością nutrientów, z powodu małej szybkości wietrzenia podłoża geologicznego i 

) i biologicznej. 
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cienkiej warstwy gleb (Henriksen i in., 1998, Skjelkvale i in., 2001). Jednak i tu obserwuje się 
dużą różnorodność; na przestrzeni od zachodniej Norwegii do wschodniej Finlandii wysokość 
opadów atmosferycznych zmienia się od ~3 m do ~0,5 m, a gleba od ubogiej i o małej 
miąższości na terenach górskich do żyźniejszej i o większej miąższości na terenach leśnych. 
W zachodniej Norwegii dominują czyste wody o niskim stężeniu kationów zasadowych a w 
Finlandii wody brunatne o wysokich stężeniach rozpuszczonego węgla organicznego i 
wyższej zawartości substancji rozpuszczonych. Przeprowadzone w 1985 roku a następnie 
powtórzone w 1995 roku badania 485 jezior norweskich wykazały powszechnie występujące 
zmniejszenie stopnia zakwaszenia (Henriksen i in., 1998). Proces ten zachodził stopniowo; w 
pierwszej fazie efekt spadku stężeń siarczanów został ograniczony równoczesnym spadkiem 
stężeń kationów zasadowych, co spowodowało brak zmian wartości ANC, jednak w miarę 
dalszego obniżania stężeń siarczanów, stężenia wapnia i magnezu ustabilizowały się i 
wartości wskaźników zakwaszenia wzrosły. Badania nie wykazały wzrostu stężeń jonów 
azotanowych w wodach co sugeruje, że nasycanie azotem zlewni w krajach skandynawskich 
jest procesem długoterminowym W późnych latach 90-tych ubiegłego wieku w południowo-
wschodniej Norwegii i południowej Szwecji znacząco wzrosły stężenia całkowitego i 
rozpuszczonego węgla organicznego.  

Wyspy Brytyjskie: W Wielkiej Brytanii badania nad zakwaszeniem wód powierzchniowych 
zainicjowano w roku 1988 poprzez stworzenie sieci monitoringu zakwaszenia wód (Evans i 
Monteith, 2001). Reakcję badanych zlewni na obniżenie kwaśnej depozycji zanotowano 
dopiero od połowy lat 90-tych (Ferrier i in., 2001; Harriman i in., 2001), głównie w postaci 
obniżenia stężeń jonów siarczanowych. Powszechnie obserwowano także podwyższenie 
stężeń rozpuszczonego węgla organicznego, co spowodowało spowolnienie postępu 
restauracji wód (Evans i Monteith, 2001). Wykazano znaczny wpływ aerozoli soli morskiej 
na chemizm wód i stopień ich zakwaszenia. 

Wyniki badań 200 jezior irlandzkich wskazują, że ich skład chemiczny w znacznym stopniu 
kształtują sole morskie. Za zakwaszenie jezior do pH<6 odpowiadały głównie kwasy 
organiczne oraz jony SO4

2- i NO3
-

5.2. Ameryka Północna 

.  

Wschodnia Kanada: Podłoże geologiczne przeważającej części terenu wschodniej Kanady 
(Ontario, Quebecc, Nowa Funlandia, Labrador i Nowa Szkocja) to wolno wietrzejące skały o 
niewielkiej zawartości minerałów wapiennych. Tereny te są wrażliwe na zakwaszenie i ich 
wody były przedmiotem wielu badań (Aherne i in., 2003). Występuje tu gradient 
klimatyczny, od suchego kontynentalnego do wilgotnego morskiego, oraz znaczne 
zróżnicowanie wielkości kwaśnej depozycji. Szczególnie intensywne badania zakwaszenia 
jezior prowadzono w prowincji Ontario, gdzie istniały jedne z największych na świecie 
punktowe źródła emisji dwutlenku siarki (Gunn, 1995).  

Wschodnie Stany Zjednoczone: Górski region Adirondack w stanie Nowy York był 
pierwszym regionem Stanów Zjednoczonych, który zidentyfikowano jako będący pod silnym 
wpływem kwaśnej depozycji (Driscoll i in., 2003). Region charakteryzuje się niskimi 
szybkościami wietrzenia, cienką warstwą gleby i wysokimi opadami w przedziale od 1 do 1,5 
m. Pierwsze badania tego obszaru zostały przeprowadzone przez EPA (Agencja Ochrony 
Środowiska) w 1985 roku (Brakke i in., 1988). W wyniku zidentyfikowano obszary wrażliwe 
na zakwaszenie i narażone na znaczną depozycję kwaśną. Tereny te zostały objęte 
systematycznym i całościowym monitoringiem (Stoddard i in., 1998, 2003). W drugiej 
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połowie lat 90-tych ubiegłego wieku depozycja związków siarki zmalała ale w ślad za tym nie 
nastąpiło obniżenie ANC w wodach powierzchniowych lub było bardzo wolne. W części wód 
kationy zasadowe obniżały się szybciej niż aniony mocnych kwasów. 

Wyniki badań wód 344 strumieni gór Blue Ridge (stan Wirginia), położonych w południowej, 
polodowcowej części wschodnich Stanów Zjednoczonych, gdzie występuje niewiele jezior i 
dużo cieków drenujących stare, o małej miąższości gleby powstałe na podłożu ubogim w 
minerały węglanowe, wykazały bardzo niską zawartość jonów wapniowych i magnezowych 
oraz, spośród anionów, dominację jonu siarczanowego. Stwierdzono, że stężenie jonów 
siarczanowych utrzymuje się na niższym poziomie niż by to wynikało z wielkości depozycji i 
składu gleby. Prawdopodobnym wytłumaczeniem jest znaczna absorpcja siarczanów w 
bogatej w substancje humusowe glebie, co opóźniło zakwaszenie wód zlewni (Webb i in., 
1989). 

5.3. Ameryka Południowa 

Powietrze atmosferyczne przeważającej części Ameryki Południowej jest wolne od znaczących 
zanieczyszczeń. Opady atmosferyczne są lekko kwaśne z pH około 5,2 a depozycja wynosi 0,8 
kg N-NO3 ha-1 i 3,7-8,7 kg S-SO4 ha-1

5.4. Azja Wschodnia 

 (Forti i in., 2001). Tak więc nie zanotowano tu problemu 
zakwaszenia ekosystemów w wyniku opadów kwaśnych. Stężenia azotanów w wodach Chile i 
Argentyny są niskie. Na obszarze naturalnych systemów wodnych rejonu Amazonki obieg azotu 
jest zamknięty lub wykazuje tylko niewielkie straty. W niektórych większych dopływach 
Amazonki pH jest obniżone z powodu wysokiej zawartości rozpuszczalnego węgla 
organicznego.   

W przeciwieństwie do Europy i Ameryki Północnej w wielu rozwijających się krajach Azji 
wzrasta emisja SO2, NOx i NH3 do atmosfery. Ocenia się, że do 2020 roku emisja tych gazów z 
terenu Azji Wschodniej przekroczy emisję z Europy i Ameryki Północnej łącznie (Galloway, 
1995). Inne źródła podają, że do 2030 roku emisja SO2, NOx i NH3 z tego obszaru wzrośnie 
odpowiednio o 46%, 95% i 100% (Klimont i in., 2001).  

Depozycje związków siarki z atmosfery są szczególnie duże na terenie Chin. Jednak dotychczas 
opady nie odznaczają się obniżonym pH ze względu na neutralizujący wpływ wysokich emisji 
pyłu i NH3

6. Potencjalny wpływ zmian klimatu na jakość wód powierzchniowych w 
świetle danych literaturowych 

 (Larssen i in., 1998). W Japonii całkowita antropogeniczna emisja związków siarki 
była dwukrotnie mniejsza niż wynikająca z aktywności wulkanicznej. Jednocześnie stanowiła 
ona tylko 5% całkowitej emisji z Azji Wschodniej (Norton i Vesely, 2003). 

6.1. Metody badań 

Zmiany klimatyczne, które znacząco wpływają na zjawisko zakwaszenia opadów 
atmosferycznych i wód powierzchniowych dzielimy na: 

- epizodyczne (Laudon et al., 2004; Laudon, 2007); 

- sezonowe (Stoddard, 1994; Wögrath, Psenner, 1995); 
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- długoterminowe (Ginn et al., 2007).  

Badania związane z wpływem zmian klimatu na zakwaszenie wód powierzchniowych, poza 
rejestracją parametrów meteorologicznych powinny obejmować monitoring jakości powietrza i 
opadów atmosferycznych oraz monitoring jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Taki 
zbiór danych pozwala na szacowanie tego wpływu i wyznaczanie trendów zmian w skali 
regionalnej i globalnej (EPA, 2001).  

Epizodyczne zjawiska klimatyczne wpływają na wielkość kwaśnej depozycji i jakość wód 
powierzchniowych, zjawiska takie mogą być modelowane przy użyciu modelu dynamicznego 
MAGIC (Evans i in., 2008). Model ten był użyty dla obszaru środkowej Walii, zastosowano 
dwie warstwy modelujące, z których jedna reprezentowała odpływ podpowierzchniowy, druga 
odpływ podziemny. Oszacowano, że ok. 48% odpływu do strumieni pochodzi z odpływu 
podpowierzchniowego, a ok. 52% z wód podziemnych. Potencjalny wpływ ekstremalnych 
zjawisk klimatycznych powiązano z prognozowanym odpływem wyliczonym przy użyciu 
modelu klimatycznego RCAO.  

Badania nad epizodycznymi zjawiskami zakwaszenia wód powierzchniowych prowadzono także 
w Norwegii (Wright, 2008). Podstawą były tu długoletnie badania monitoringowe prowadzone 
od lat 70. ubiegłego wieku; obliczone dzięki nim wartości ANC oraz stężenia anionów takich 
jak: siarczany, azotany i chlorki porównano z wielkością odpływu. Ekstremalne przypadki 
zakwaszenia wód powierzchniowych były identyfikowane jako gwałtowne spadki wartości ANC 
(Wigington i in., 1996). Jednocześnie każde takie wydarzenie korelowano z oddziaływaniem 
czterech czynników: opadu (rozcieńczenie powodujące spadek zawartości kationów), letniej 
suszy (wzrost wartości siarczanów), roztopów (wzrost wartości siarczanów i azotanów) i 
depozycji oceanicznej (wzrost zawartości chlorków).  

Zjawiska ekstremalne były symulowane także za pomocą modelu dwuwarstwowego 
(Christophersen i in., 1982).  

Badania dotyczące wpływu epizodycznych zdarzeń klimatycznych na zjawisko zakwaszenia 
wód powierzchniowych, oparte na obserwacji wielkości ANC, były prowadzone w Szwecji 
(Laudon, 2008). W badaniach tych duże znaczenie miały obserwacje hydrologiczne, bowiem 
zdarzenia te były identyfikowane jaki wielokrotny wzrost wartości przepływu wód w 
strumieniach i modelowane za pomocą modelu rozcieńczenia (Boreal Dilution Model) (Laudon i 
in., 2001). Dzięki obliczeniom hydrologicznym udało się wyodrębnić naturalne i 
antropogeniczne mechanizmy wpływające na spadki wartości ANC występujące w trakcie 
epizodów klimatycznych powiązanych z opadami deszczu jak i topnieniem śniegu.  

Długoterminowe badania monitoringowe składu chemicznego wód powierzchniowych 
prowadzone od lat 70. w Norwegii posłużyły do określenia sezonowości występowania zjawisk 
klimatycznych wpływających na zjawisko zakwaszenie wód (de Wit i in., 2008). W tym celu 
wykonano analizę trendów czasowych przy pomocy testu Mann-Kendall (MK) (Kendall, 1975) i 
sezonowego testu Mann-Kendall (SMK). Testy te należą do rangowych testów 
nieparametrycznych i mają za zadanie rozpoznawanie trendów monotonicznych (stale rosnących 
lub malejących). Nachylenie trendu zostało oszacowane za pomocą estymatora nachylenia Sen’a 
(Sen, 1968). Wyniki badań występowania trendów zawartości związków azotu wykazały 
występowanie wzrostów tego składnika w rejonach wybrzeża i spadku na terenach od niego 
oddalonych. Szczegółowa analiza warunków środowiskowych wykluczyła wpływ roślinności i 
własności gruntu na obserwowane trendy, tym samym wiążąc ich występowanie jednoznacznie 
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ze czynnikami klimatycznymi. Najwyraźniejsze trendy występowały w okresie zimowym i były 
związane z występowaniem pokrywy śnieżnej i temperaturą.  

Test sezonowy Mann-Kendall oraz programy modelujące przepływ wody - WATFLOW oraz 
wielkość wnoszonych do strumienia wody ładunków poszczególnych składników - LOADEST 
posłużyły do identyfikacji wpływu nie tylko sezonowych ale również długoterminowych zmian 
klimatu na skład chemiczny wód powierzchniowych w Stanach Zjednoczonych (Eshleman i in., 
2008). Wyniki modelowania wymienionymi metodami dały podobne rezultaty, jednakże 
wykazały lepszą wykrywalność trendów długoterminowych przez model LOADEST, który 
eliminuje przypadkową zmienność danych w czasie, powiązaną z rzadko występującymi 
epizodami klimatycznymi.  

Długoterminowe trendy pozwala również identyfikować dynamiczny model MAGIC. MAGIC, 
podobnie jak szereg podobnych modeli przemian zachodzących w wodach powierzchniowych 
podczas ich zakwaszania a następnie restauracji, na obszarze pojedynczej zlewni lub w skali 
regionalnej, znalazł zastosowanie w prognozowaniu jakości tych wód dla różnych 
scenariuszach depozycji kwaśnej, przy uwzględnieniu zmian klimatycznych (Posch et al., 
2008). Na przykład, wyniki modelowania, w skali regionalnej, wpływu prognozowanej emisji 
kwaśnej z obszaru Europy oraz przewidywanych zmian klimatycznych na jakość wrażliwych 
na zakwaszenie wód jezior fińskich przedstawili Posch i współpracownicy (op. cit.), a 
zagadnienie długoterminowego prognozowania restauracji silnie zakwaszonego cieku w 
górach Brdy w Czechach przedstawiono w (Hardekopf i. in., 2008). W pracach tych, obok 
MAGIC’a wykorzystano modele klimatyczne oraz oficjalne scenariusze emisji kwaśnej na 
najbliższe lata. 

Długoterminowe zmiany klimatu powodują również wzrost zawartości organicznego węgla w 
wodach powierzchniowych na terenie Europy oraz Ameryki Północnej. Ten proces był 
interpretowany przy pomocy modelu INCA-C. Model ten jest dynamicznym modelem 
zlewniowym, o dziennym odstępie czasowym (Futter i in., 2007).  

6.2. Wpływ zmian klimatu na jakość wód powierzchniowych 

Niepewności związane z przyszłą restauracją chemiczną wód są związane głównie ze skutkami 
zmian klimatu i trudnościami z prognozowaniem przemian azotowych w zlewni.  

NO3

Także szybkość mineralizacji (przechodzenia z form organicznych w nieorganiczne) zależy od 
warunków klimatycznych, np. jest niższa w glebach wysokogórskich. Stabilność związków 
organicznych w glebie jest określana przez stosunek zawartości organicznego węgla do 

: Czynniki klimatyczne silnie wpływają na wymywanie azotu ze zlewni. Zmiany klimatu 
mogą zarówno maskować długoterminowe zmiany stężeń azotu spowodowane zmianami 
depozycji z atmosfery jak też być głównym czynnikiem sterującym zmianami 
długoterminowymi.  

Ocieplenie klimatu może wpływać na obieg azotowy np. poprzez zmiany intensywności i 
częstotliwości opadów atmosferycznych, grubości pokrywy śniegu, długości okresów suszy i 
okresu wegetacyjnego. Okresy suszy wpływają na intensyfikację utleniania organicznego azotu 
w glebach. Redukcja pokrywy śnieżnej może prowadzić do ochłodzenia gleby w zimie, 
obniżenia aktywności mikrobiologicznej i przyspieszonego obumierania korzeni a w rezultacie 
do zmian okresu dostępności i wielkości poboru substancji pożywkowych przez roślinność 
(Groffman i in., 2001).  
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organicznego azotu C:N. Średnia roczna temperatura gleby może zmienić stosunek C:N w 
podłożu leśnym aż do 0,5 na 1C (Yoh, 2001). Niski stosunek C:N oznacza, że organizmy 
rozkładające materię organiczną w glebie mają dostęp do azotu w formie łatwiej dostępnej od 
azotu związanego w związkach organicznych. Relatywnie duża zawartość azotu (niskie C:N) 
zwiększa ryzyko wymywania azotu z gleby do wód (Gundersen i in., 1998) natomiast w glebach 
o wysokim C:N szybkość rozkładu związków organicznych jest duża a nitryfikacja nieistotna.  

SO4
2-: Zmniejszenie depozycji związków siarki z atmosfery może powodować desorpcję siarki i 

jej uwalnianie do wód glebowych; na proces ten mają wpływ także czynniki klimatyczne, jak 
temperatura czy stosunki wodne. Wrażliwy na wpływy klimatyczne jest także proces 
mineralizacji związków organicznych zawierających siarkę. Także procesy utleniania i redukcji 
w okresach suszy czy wyższych poziomów wód zmieniają formy występowania siarki w wodach 
i glebach zlewni.   

CO2: Wzrost zawartości CO2 w atmosferze został dobrze udokumentowany przez bezpośrednie 
pomiary prowadzone od 1956 roku oraz pośrednio przez analizy rdzeni lodowych (Schneider, 
1989). Wzrost ten nie ma bezpośredniego wpływu na zakwaszenie ze względu na niewielki 
wpływ na pH opadów atmosferycznych, ale może być z nim związany pośrednio poprzez 
wywołane efektem cieplarnianym zmiany klimatu. Np. związane z temperaturą i wilgotnością 
gleby ciśnienie parcjalne (PCO2

Aerozole morskie: Sole pochodzące z aerozoli morskich mają wpływ głównie na zlewnie 
położone w pobliżu wybrzeży mórz i oceanów. W ostatnich latach obserwuje się wzmożoną 
częstotliwość występowania epizodów związanych ze depozycją soli morskich. Ma to związek 
ze zmianami klimatycznymi, opisywanymi przez wskaźnik NAO (intensywność Oscylacji 
Północnoatlantyckiej - różnica ciśnienia atmosferycznego, mierzonego na poziomie morza, 
pomiędzy dwoma stacjami, znajdującymi się w pobliżu centrów Niżu Islandzkiego i Wyżu 

) w glebie, jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym 
równowagę kwasowo-zasadową (i ANC) wód odpływu ze zlewni, m.in. poprzez wpływ na 
szybkość respiracji w glebie (Norton i in., 2001).  

Kwasy organiczne: Eksport DOC (dissolved organic carbon - rozpuszczony węgiel organiczny) 
z gleb zlewni jest kontrolowany przez procesy podlegające wpływom parametrów 
klimatycznych, jak produkcja i rozkład biomasy, sorpcja i wymywanie. Jednak zależności te są 
skomplikowane i w literaturze trudno znaleźć doniesienia o skali tych zależności. Zazwyczaj 
okresy suszy powodują zmniejszenie stężeń DOC w wodach powierzchniowych. 

W wodach Europy i Ameryki Północnej obserwuje się ostatnio podwyższenie stężeń DOC 
(Evans i Monteith, 2001). Mechanizm tych zmian jest niepewny jednak najczęściej wskazuje 
się na możliwość zaistnienia istotnych zmian w bilansie węgla jako konsekwencji zmian 
klimatycznych (temperatura i hydrologia), zmniejszenia zakwaszenia oraz zmian bilansu 
azotu, związanego prawdopodobnie z wzrostem aktywności biologicznej badanych zlewni 
(Evans i in., 2005, Davies i in., 2005). Wszystkie te czynniki mają wpływ na zmiany 
warunków siedliskowych w ekosystemach wodnych. 

Opady atmosferyczne: Zmiany intensywności i częstotliwości opadów atmosferycznych mogą 
zmienić drogi przemieszczania się wód odprowadzających substancje rozpuszczalne z gleb 
zlewni do wód powierzchniowych (Mitchell i in., 2006), co prowadzi do wahań ich stężeń. 
Stosunki wodne są także silnie zależne od temperatury. Zależności te są bardzo skomplikowane, 
np. wzrost sumy opadów nie zawsze musi być powodem wzrostu przepływu w rzekach, jeżeli 
towarzyszy mu wzrost temperatury (Clair i Ehrman, 1996).  
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Azorskiego). W ciągu ostatnich 25 lat odnotowuje się silny wzrost wartości wskaźnika NAO. Od 
roku 1980 pozostaje on w silnej dodatniej fazie i wykazuje trend wzrostowy. Ta sytuacja 
przyczyniła się w dużym stopniu do obserwowanego ocieplenia półkuli północnej, wilgotnej 
pogody, zdominowanej przez napływ powietrza z rejonów południowo-zachodniego i 
zachodniego Atlantyku i częstszych sztormów.  

Czynniki biologiczne: Zmiany klimatu mają wpływ na roślinność i aktywność 
mikroorganizmów. Zarówno podwyższone stężenie atmosferycznego CO2 jak i depozycja azotu 
mogą powodować zwiększenie poboru substancji pożywkowych przez roślinność. Ocieplenie 
wydłuża sezon wegetacyjny zwiększając zarówno produkcję pierwotną jak i procesy rozkładu, 
wpływając tym samym na obieg azotu w zlewni. 

Tak więc, czynniki klimatyczne mają wpływ na większość procesów, fizykochemicznych i 
biologicznych, zachodzących w zlewniach. Istnieją różnice między zmianami 
długoterminowymi, zachodzącymi na przestrzeni lat, a związanymi z porami roku, 
powtarzalnymi cyklami zmian stężeń wielu składników chemicznych wód. Skutki wpływu 
czynników klimatycznych na wody powierzchniowe mogą być: (a) epizodyczne, jak np. krótkie 
incydenty spowodowane wzmożoną depozycją soli pochodzenia morskiego (wskutek silnych 
wiatrów) (Hindar i in., 1995) lub, spowodowane okresami suszy, zmiany w procesach utleniania 
i redukcji w zlewni (Dillon i in., 2003), (b) sezonowe, jak typowy przebieg zmian stężeń NO3

-

• znaczny wzrost częstotliwości pojawiania się epizodów wzmożonej depozycji soli 
pochodzenia morskiego;  

 z 
niskimi stężeniami w lecie i wysokimi w zimie (Stoddard, 1994) i (c) długoterminowe, jak 
przyrost zawartości węgla organicznego w wodach powierzchniowych wywołany przez wzrost 
temperatury związany z globalnym ociepleniem (Evans i in., 2005).  

Generalnie zjawiska obserwowane w zlewniach zakwaszonych wód można podzielić na takie, 
które opóźniają, wynikający ze zmniejszonej depozycji związków kwaśnych, proces ich 
restauracji i takie, które mu sprzyjają. Do czynników powodujących opóźnienia należy:  

• zmiany w hydrologii wód powierzchniowych wywołanych coraz częstszymi 
okresami suszy z jednej strony oraz zwiększoną częstotliwością i intensywnością 
opadów z drugiej; 

• przyrost zawartości węgla organicznego w wodach powierzchniowych wywołany 
przez wzrost temperatury związany z globalnym ociepleniem (Davies i in., 2005);  

• zakłócenia w naturalnych procesach prowadzących do wzrostu alkaliczności wód 
powierzchniowych, takich jak redukcja siarki siarczanowej, denitryfikacja, wymiana 
jonowa z osadem dennym oraz degradacja kwasów organicznych.  

Natomiast do zjawisk sprzyjających restauracji wód powierzchniowych należy:  
• obniżenie stężenia jonów Al w wodzie przypisywane spadkowi rozpuszczalności 

związków Al w wyniku wzrostu temperatury, jak w jeziorach Lasu Czeskiego 
(Norton i Vesely, 2003; Vesely i in., 2003);  

• wzrost szybkości wietrzenia kationów zasadowych, również związany ze 
wzrostem temperatury;  

• większa od powszechnie oczekiwanej retencja azotu w wielu zlewniach, 
spowodowana np. wzrostem poboru azotu przez roślinność i mikroorganizmy zlewni, 
związanym z poprawiającymi się warunkami środowiskowymi (Rzychoń i 
Worsztynowicz, 2008); 
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• epizody depozycji zasadowych pyłów znad Sahary, co ma znaczenie zwłaszcza na 
terenach wysokogórskich w Europie (Rogora i in., 2003). 

Dla miejsc pomiarowych ICP-Waters i miejsc ICP-Monitoring Zintegrowany wykonano 
analizę wrażliwości procesów wpływających na cofanie się zmian wywołanych 
zakwaszeniem na różne przejawy zmian klimatycznych. Wyniki wskazują, że część 
parametrów ma tylko niewielki wpływ (np. wzrost ciśnienia parcjalnego CO2

7. Opis obszaru badań  

 w powietrzu 
glebowym i odpływie), inne są istotne dla kilku miejscach lub regionów (np. aerozole 
morskie na terenach przybrzeżnych) a inne dla prawie wszystkich miejsc (np. wzrost stężenia 
kwasów organicznych w roztworach glebowych i odpływie). Dodatkowo, dla miejsc 
zalesionych i miejsc z ryzykiem nasycenia azotem istotne są zmiany we wzroście drzew i 
szybkości rozkładu materii organicznej. Ta analiza wskazuje na konieczność brania pod 
uwagę możliwych zmian klimatycznych przy modelowaniu przyszłych zmian zakwaszenia. 

We wcześniejszych etapach pracy wykonano szczegółową charakterystykę badanych zlewni. 
Istotne przy interpretacji wyników parametry, takie jak: litologia terenu, charakterystyka gleb, 
pokrycie roślinnością zostały przedstawione w formie tabel oraz map (Rzychoń i in., 2005, 
2006). W niniejszym, II etapie pracy przedstawiono skróconą wersję opisu obszaru badań.   

7.1. Charakterystyka zlewni tatrzańskich  

Badano dwa jeziora, Długi Staw i Zielony Staw, położone w krystalicznej części Tatr 
Wysokich na terenie Hali Gąsienicowej, narażone na podobną depozycję zanieczyszczeń z 
atmosfery a różniące się pod względem morfologicznym i hydrologicznym (tabela 2) oraz 
liczebnością i różnorodnością występowania organizmów żywych zarówno w zbiornikach 
jeziornych jak i ich zlewniach.  

 
Tabela 1. Morfometria i hydrologia Zielonego i Długiego (Szafer i in., 1962; Rzychoń, 1998) ] 
 

Jezioro Pow. zlewni 
[km2

Pow. lustra 
wody [ha] ] 

Głębokość 
maksymalna [m] 

Objętość  

[mln m3

Położenie 
[m npm] ] 

Zielony Staw 0,37 3,84 24,4 0,290 1,672 

Długi Staw 0,62 1,59 7,3 0,081 1,784 
 
Zarówno Długi jak i Zielony Staw, podobnie jak inne jeziora tatrzańskie, usytuowane są 
w cyrkach glacjalnych. Dna jezior i zamykające je rygle skalne wycięte są 
w nieprzepuszczalnych skałach granitowych, ich otoczenie stanowią wały i pokrywy 
morenowe. W ich otoczeniu występują utwory bezglebowe oraz gleby bielicowe o płytkim, 
średnio kilkucentymetrowym profilu, nieco głębszym w zlewni Zielonego Stawu. Oba jeziora 
zasilane są przez źródła i cieki epizodyczne oraz okresowe o różnej wydajności. W otoczeniu 
Stawu Długiego obserwuje się roślinność piargów ubogich w węglan wapnia oraz roślinność 
złomów granitowych - głównie zbiorowiska porostów. W pobliżu Zielonego Stawu występują 
borówczyska i wtórne zbiorowiska trawiaste, głównie w piętrze kosówki. Oba jeziora są słabo 
zmineralizowane i oligotroficzne. Długi Staw jest bezrybny, natomiast w Zielonym Stawie 
odłowiono egzemplarze pstrąga potokowego w wieku od 1 do 6 lat. 
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7.2. Charakterystyka zlewni karkonoskich  

Przedmiotem badań niniejszej pracy są zlewnie dwóch jezior karkonoskich. Mały Staw i Wielki 
Staw są typowymi górskimi jeziorami polodowcowymi, utworzonymi w kotłach 
polodowcowych zlodowacenia bałtyckiego. Oba leżą na północnym stoku Głównego Grzbietu 
Karkonoszy, w masywie Smogorni, w górnej części doliny Łomnicy. Jeziora różnią się między 
sobą pod względem morfologicznym i hydrologicznym. Dotyczy to zarówno wielkości i 
charakterystyk zlewni jak i sposobu zasilania i odwadniania jezior. Wybrane cechy 
morfometryczne jezior, zestawione z danych literaturowych przedstawiono w tabeli 3.  

Skały budujące zlewnie badanych jezior to w przeważającej części granity, głównie granit 
równoziarnisty. Pokrywa glebowa Karkonoszy uformowała się na kwaśnych zwietrzelinach 
granitoidów i łupków metamorficznych przy udziale zbiorowisk roślinnych i wpływie 
chłodnego górskiego klimatu. Miąższość gleby jest większa niż w zlewniach tatrzańskich 
i wynosi średnio około 20 cm w zlewni Małego i 15 cm w zlewni Wielkiego Stawu (Rzychoń 
i in., 2006)].  

Szata roślinna w Karkonoszach ma charakterystyczny układ strefowy. Zlewnie obu jezior leżą 
powyżej granicy lasu, w strefie bezleśnej dzielącej się na piętro subalpejskie z kosodrzewiną 
i na piętro alpejskie bez krzewów, z bogactwem gatunków mchów i porostów. Jeziora są 
oligotroficzne. Flora jest uboga, nieco bogatsza w Małym Stawie. Wielki Staw jest bezrybny, 
w Małym Stawie żyje pstrąg potokowy.  

 
Tabela 2. Morfometria i hydrologia Małego Stawu i Wielkiego Stawu (wg. Plan ochrony KPN, 
Jahn A. i in., 1985). 
 

Jezioro Pow. zlewni 
[km2

Pow. lustra 
wody [ha] ] 

Głębokość Objętość 
[mln m3

Położenie 
[m npm] ] maksymalna 

[m] 
średnia 

[m] 
Wielki 
Staw 0,538 8,32 24,4 9,5 0,790 1 225 

Mały 
Staw 1,484 2,88 7,3 3,4 0,099 1 183 

 

8. Metody badań i źródła danych 
 

8.1. Pobór próbek wód jezior  

Wody były pobierane z częstotliwością 2 razy w miesiącu (w miesiącach z pokrywą lodową 1x 
w miesiącu) w miejscach wypływu z jezior.  

8.2. Pobór próbek opadów atmosferycznych i źródła danych o depozycji  

Tatry: W latach 1992-1996 analizom poddawano próby wód z tygodniowych sum opadów 
deszczu i śniegu zbieranych na stacji IMGW na Hali Gąsienicowej. Od 2000 r. wykorzystywano 
wyniki analiz uzyskiwane z miesięcznych sum opadów w ramach Państwowego monitoringu 
chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża (stacja pomiarowa 
na Kasprowym Wierchu). Badania porównawcze prowadzone w latach 2000-2001 wykazały 
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stosunkowo nieduże różnice między wielkością depozycji na Kasprowym Wierchu i na Hali 
Gąsienicowej. 

Karkonosze: Dla lat od 1999 r. do chwili obecnej wyniki analiz próbek opadów 
atmosferycznych (z miesięcznych sum opadów) pobieranych na terenie stacji meteorologicznej 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Śnieżce otrzymano z danych Państwowego 
monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża. 
Wyniki z lat wcześniejszych (1991-1999) pobrano z baz EMEP-u (2005).  

8.3. Pobór próbek gleby 

Próbki gleb zostały pobrane we wcześniejszym etapie pracy ze względu na konieczność 
uzyskania danych wejściowych do obliczeń modelowych. Dane te zostaną wykorzystane także w 
ramach niniejszej pracy.  

Tatry: Pobór próbek gleby wykonano jednorazowo w lipcu 2003 roku. Pobrano próbki 
reprezentatywne dla wszystkich typów gleby obu zlewni z dwóch głębokości (5 i 15 cm).  

Karkonosze: Pobór próbek gleby wykonano jednorazowo w lipcu 2005 roku. Pobrano próbki 
reprezentatywne dla wszystkich typów gleby obu zlewni (15 punktów w zlewni Małego Stawu i 
12 punktów w zlewni Wielkiego Stawu).  

8.4. Metody analityczne  

Wykaz metod stosowanych do analizy chemicznej próbek wód jezior i opadów zamieszczono w 
tabeli 3. W tabeli 4 zestawiono metody analiz gleby. 

Tabela 3 Wykaz stosowanych metod analitycznych – próbki wody 

Badany parametr Jednostka Metoda 

pH  Metoda elektrometryczna PN-90/C-04540/01 

Przewodnictwo (w temp.250 µS/cm C) PN-EN 27888:1999 

zasadowość mmol/l Metoda miareczkowania potencjometrycznego dla 
zasadowości niższej  niż 0,4 mmol/l - Alkalinity, 2320 
B, Titration Method, APHA, AWWA, WEF, 1992 

Ca2+, Mg2+, Na mg/l + Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą 
wzbudzoną indukcyjnie (ICP)  

K mg/l + Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) 

Cd, Pb µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) z 
elektrotermiczną atomizacją. 

SO4 mg/l 2- Metoda chromatografii jonowej 

Cl mg/l - Metoda chromatografii jonowej 

N- NO3 mg/l - Metoda chromatografii jonowej 

N- NH4 mg/l + Manualna metoda spektrometryczna PN-ISO 7150-1 
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Tabela 4 Wykaz stosowanych metod analitycznych – próbki gleby 

Badany parametr Jednostka Metoda 

Gęstość rzeczywista kg/m wagowa (piknometr) 3 

Gęstość nasypowa kg/m wagowa 3 

Porowatość % obliczona na podstawie gęstości rzeczywistej i 
nasypowej 

Kompleks jonowymienny (CEC) mval/kg ISO 11260, wysycanie kompleksu sorpcyjnego 
niezbuforowanym roztworem BaCl2

Stopień wysycenia zasadami 

 o stęż. 0,1mol/l.  

% obliczony na podstawie pojemności sorpcyjnej CEC i 
sumy zasad wymiennych (Ca, Mg, K, Na) 

Ca2+, Mg2+, Na+, K+ mol/kg  w kompleksie 
jonowymiennym 

ISO 11260, AAS, ozn. w ekstrakcie z oznaczania 
CEC 

 

8.5. Dane meteorologiczne 

Badania jezior są prowadzone w pobliżu stacji meteorologicznych IMGW na Kasprowym 
Wierchu i Hali Gąsienicowej w Tatrach i Śnieżce w Karkonoszach. Potrzebne do wykonania 
pracy dane, takie jak: temperatura i wysokość opadów atmosferycznych dla tych stacji 
uzyskano z bazy danych meteorologicznych Narodowego Centrum Danych Klimatycznych 
USA – National Climatic Data Center (NCDC, 2009).   

Analiza trendów zmian klimatycznych przeprowadzona dla lat 1979-2009 obejmowała 
temperaturę powietrza, opad atmosferyczny oraz długość okresu wegetacyjnego.  

Trendy zmian temperatury powietrza przeprowadzono w oparciu o wartości średniej, 
minimalnej i maksymalnej temperatury dobowej z lat 1979-2009, natomiast trendy zmian 
wysokości opadu atmosferycznego wyznaczono korzystając z dobowych sum opadu w latach 
1987-2008. Ograniczony okres czasu w stosunku do dotyczącego analizy temperatury 
wynikał z potrzeby porównywania lat, dla których istnieją podobne ilości danych 
pomiarowych (w tym przypadku wybrano lata, w których wykonano przynajmniej 360 
pomiarów dobowych). Rozpatrywano zarówno zmiany średnich sum dobowych opadu w 
kolejnych latach, jak również ilość zjawisk opadowych o określonym natężeniu.  

Długość okresu wegetacyjnego dla Śnieżki i dla Kasprowego Wierchu obliczona została 
metodą zaproponowaną przez Huculaka i Makowca (Huculak, Makowiec, 1977). Jest to 
powszechnie stosowana metoda (Dubicka, Głowicki, 2000; Kożuchowski, Degirmendzić, 
2005), która za meteorologiczny okres wegetacyjny uznaje porę roku z trwałym 
występowaniem średniej dobowej temperatury powietrza o wartości co najmniej 5°C, 
przyjmowanej za umowną granicę rozwoju i produktywności roślin.  

8.6. Metody statystyczne 

Do analizy zmian czasowych chemizmu wód i opadów atmosferycznych został wykorzystany 
test SKT (Seasonal Kendall Test), będący modyfikacją nieparametrycznego testu Mann’a-
Kendall’a, uwzględniającą zmiany sezonowe. Współczynnik nachylenia prostej obrazującej 
przebieg zmian w czasie wyznaczono metodą Sen’a (Helsel i in., 1992). Taki sposób 
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postępowania pozwala stwierdzić występowanie trendów w przypadkach, kiedy są one 
stosunkowo słabe i maskowane znaczną zmiennością wywołaną przez czynniki zewnętrzne. W 
ramach niniejszej pracy test ten został zastosowany do wyznaczenia trendów zmian parametrów 
klimatycznych.  

8.7. Scenariusze przyszłych zmian klimatu i depozycji 

Scenariusze przyszłych zmian klimatu dal potrzeb modelowania zostały zaczerpnięte z pracy 
Milla i Oleckiej (2003) oraz opublikowanego w Internecie opracowania IMGW (źródło: 
Encyklopedia Klimatologiczna "ESPERE"; www.espere.net

8.8. Modelowanie 

) oraz ekstrapolacji wartości 
trendów zmian klimatycznych wyznaczonych w ramach niniejszej pracy dla obu terenów 
badawczych .  

Wielkości depozycji związków siarki i azotu otrzymano z wyników obliczeń przy pomocy 
modelu RAINS (Regional Acidification and Information System) dla lat 1880-2030 (Schopp i 
in., 2003). Wyniki obliczeń wielkości depozycji przy pomocy modelu RAINS odnoszą się do 
kwadratów 150 km x 150 km. Mogą być one zastosowane jako podstawa odtworzenia historii 
depozycji dla konkretnego miejsca, poprzez kalibrację na podstawie danych pomiarowych. 
Taką procedurę zastosowano w odniesieniu do terenu Tatr i Karkonoszy.  

Przy prognozie emisji skorzystano z ustaleń protokołu z Göteborga i (dla 2020 r) szacunków 
EMEP-u (EMEP, 2003). 

Modelowanie zmian składu chemicznego jezior zostanie wykonane przy pomocy modelu 
dynamicznego MAGIC (wersja 7) (Cosby i in., 1986, 2001). Konstrukcję i działanie modelu 
opisano szerzej w I etapie pracy.  

 

9. Wyniki badań monitoringowych w Tatrach 

9.1. Jakość opadów atmosferycznych i depozycja zanieczyszczeń z atmosfery w Tatrach 

Wysokość opadów atmosferycznych 

Obszar Tatr charakteryzuje się dużymi różnicami wysokości opadów pomiędzy 
poszczególnymi latami. W czasie badań wysokość opadów kształtowała się przeważnie na 
poziomie bliskim średniej wieloletniej (1667 mm) za wyjątkiem bardzo ubogiego w opady 
1993 roku i ekstremalnie wysokiej sumy opadów w 2001 roku (rys. 1).  

http://www.espere.net/�
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Rysunek 1 Roczne sumy opadów w rejonie badań w latach 1992-2005 (Kasprowy Wierch, dane 
IMGW) 

Miesięczne sumy opadów w rejonie badań dla lat 1992-2009 przedstawiono na rys. 2. W 
pierwszym okresie pomiarowym, charakteryzującym się niską sumą opadów w stosunku do 
średniej wieloletniej (1667 mm), obserwowano niższy poziom opadów w zimie i wyższy w lecie 
(maksimum w czerwcu we wszystkich latach pomiarowych). Wyniki te są zgodne z tendencjami 
długoletnimi, dla rejonu badań średnio 68,8% wysokości opadu występuje od maja do 
października, a 31,2% od listopada do kwietnia (Szafer i in., 1962). Lata 2000-2005 
charakteryzowała wyraźnie mniejsza regularność wysokości opadów związana z porami roku w 
porównaniu z latami wcześniejszymi.  

Rysunek 2 Miesięczne sumy opadów w rejonie badań w latach 1992-2005 (Kasprowy Wierch, 
dane IMGW) 

Skład chemiczny opadów atmosferycznych 

W latach 90-tych XX wieku spośród jonów wchodzących w skład opadów atmosferycznych na 
Kasprowym Wierchu najwyższe stężenia osiągały aniony, głównie jon siarczanowy (rys. 3). W 
rezultacie średnie stężenie jonów H+ 

Zestawienie średnich rocznych stężeń składników wód opadowych na terenie badań w okresie 
od 1993 do 2009 r. (tabela 5) wskazuje, że teren badań należy do średnio obciążonych depozycją 
związków siarki i azotu. W tym czasie średnie roczne stężenia SO

opadów było mocno podwyższone a pH bardzo niskie, np. 
w 1996 roku wynosiło 4,23. W latach 2000-nych stężenia anionów były wyraźnie niższe a 
kationów wyższe, z wyjątkiem jonu potasowego. Wynikiem było drastyczne obniżenie 
zakwaszenia ze średnim pH w 2008 roku równym 5,23.  
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od 34,2 mval/m3 (2002 r.) do 75,9 mval/m3 (1993 r.); stężenia  NO3
- od 17,9 mval/m3  (2002 r.) 

do 31,8 mval/m3 (1993 r.) i stężenia NH4
+ od 17,3 mval/m3  (1997 r.) do 37,4 mval/m3

Rysunek 3 Średnie stężenia głównych składników opadów atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej w roku 1996 (biały słupek) i 2008 na Kasprowym Wierchu (ciemny słupek) 

 (2003 r.). 
W tym samym czasie pH opadów wahało się od 4,39 w 1996 r. do 5,23 w 2008 r.. 

Tabela 5 Średnie roczne stężenia głównych składników opadów atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej (1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  

rok H Cl+ NO- 3 SO- 
4 Ca- Mg2+ NH2+ 

4
N (NO+ 3

- 
NH4

+

 

) 

mval/m

1993 

3 

39,2 17,1 31,8 75,9 16,9 4,1 37,2 69,0 

1994 25,3 8,8 23,9 57,4 17,4 4,0 28,0 51,9 

1995 24,1 24,9 21,2 50,4 20,7 3,5 30,0 51,2 

1996 40,5 19,1 24,7 60,1 19,6 5,6 28,0 52,7 

1997 bd 15,6 26,4 44,4 10,1 6,5 17,3 43,7 

         

1999 17,5 13,7 25,1 44,0 19,2 4,0 34,9 60,0 

2000 11,9 17,5 21,2 35,8 25,9 3,7 29,9 51,1 

2001 10,0 16,1 18,4 38,1 18,8 4,2 27,1 45,5 

2002 7,0 17,5 17,9 34,2 30,6 4,4 26,9 44,8 

2003 7,1 20,4 28,3 43,8 26,6 4,8 37,4 65,7 

2004 9,6 14,1 22,6 37,1 18,7 4,0 26,3 48,9 

2005 7,7 25,1 21,3 35,0 27,2 4,1 30,2 51,5 

2006 8,4 17,8 20,9 34,9 28,7 4,8 28,7 49,6  49,6 

2007 6,8 22,1 20,0 36,4 36,6 10,3 23,3 43,2  43,2 

2008 5,9 25,3 18,8 34,9 35,5 7,7 29,1 47,8  47,8 
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Stężenia jonów wodorowych w opadach sa kształtowane przez wzajemne proporcje pozostałych 
jonów obecnych w roztworze. Średnie miesięczne wartości pH wahały się w przedziale od 4 do 
6,7 i nie wykazywały regularności związanych z porami roku (rys. 4). Widoczny jest wyraźny 
wzrost pH w okresie badań.  

 

Rysunek 4 Średnie miesięczne pH- w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej (1993-
1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  

 
Wysokie stężenia jonów SO4

2- były przez wiele lat głównym powodem zakwaszenia opadów. W 
latach 90 XX wieku nastąpiło silne obniżenie ich stężeń, jednak w latach 2000-nych stężenia 
ustabilizowały się i nie obserwuje się dalszych zmian. Zmiany stężeń jonów NO3

- i NH4
+ były 

dużo mniej wyraźne. Średnie 

 

miesięczne stężenia wszystkich substancji kwasogennych (rys. 5 i 
6) wykazują duże zróżnicowanie i brak wyraźnych regularności zmian w zależności od pory 
roku.  
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Rysunek 6 Średnie miesięczne stężenia NO3
- i NH4

+

Stężenia Cl

 w opadach atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej (1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  

-

Rysunek 7 Średnie miesięczne stężenia Cl

 w opadach były przeważnie niskie (rys. 7). W latach 90-tych XX wieku 
występowały epizodyczne silne wzrosty stężeń zazwyczaj jednocześnie z wzrostami stężeń 
kationów zasadowych (rys. 7 i 8). W latach 2000-ych nie zanotowano takich sytuacji. 

- w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej (1993-
1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  
 
Kationy w opadach ze względu na zdolność do neutralizacji kwasów odgrywają szczególnie 
ważną rolę w procesach restauracji wód powierzchniowych zwłaszcza na terenach o bardzo 
małych szybkościach wietrzenia materiału podłoża zlewni. Dominującym kationem w opadach 
na terenie badań jest jon Ca2+
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0
50

100
150
200
250

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

rok

Cl
- , m

va
l/m

3



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap II 

 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
 

 
27 

Rysunek 8 Średnie miesięczne stężenia Ca2+ i Mg2+-

 

 w opadach atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej (1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  

Rysunek 9 Średnie miesięczne stężenia Na+ i K+-

 

 

 

 
 
 

 

 w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej 
(1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  
 

 

Depozycje zanieczyszczeń z atmosfery 

Depozycja jest wypadkową wielkości stężeń i wysokości opadów, dlatego w sytuacji dużych 
różnic wysokości opadów między latami nie daje dobrej informacji o tendencjach zmian. 
Tabela 6 wskazuje jednak na wyraźnie rosnący udział związków azotu w obciążeniu terenu 
substancjami kwasogennymi; w latach 90-tych XX wieku depozycja azotu była nieco niższa 
lub równa depozycji siarki, w chwili obecnej systematycznie ją przewyższa.  
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Tabela 6 Sumy depozycji głównych składników wód opadowych na Hali Gąsienicowej (1993-
1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  

rok H Cl+ NO- 3 SO- 
4 Ca2+ Mg2+ NH2+ 

4 N (NO+ 3
- +NH4

+

 

) 

mval/m

1993 

2 

37,3 16,3 30,3 72,4 16,1 3,9 35,5 65,8 

1994 34,6 12,0 32,7 78,6 23,8 5,4 38,4 71,1 

1995 32,9 34,1 28,9 68,9 28,3 4,8 41,0 70,0 

1996 67,8 31,9 41,3 100,6 32,9 9,4 46,9 88,2 

1997 b.d. 28,7 48,5 81,7 18,5 12,0 31,9 80,4 

         

1999 27,1 21,1 38,8 68,1 29,6 6,3 54,0 92,8 

2000 18,7 27,6 33,5 56,4 40,9 5,8 47,1 80,5 

2001 25,8 41,7 47,6 98,9 48,8 10,9 70,3 117,9 

2002 12,0 30,0 30,6 58,6 52,3 7,5 46,1 76,7 

2003 10,0 28,5 39,5 61,1 37,1 6,7 52,1 91,6 

2004 17,7 26,0 41,9 68,7 34,6 7,4 48,6 90,5 

2005 13,7 44,5 37,8 62,2 48,4 7,4 53,7 91,5 

2006 10,0 28,5 39,5 61,1 37,1 6,7 52,1 91,6 

2007 17,7 26,0 41,9 68,7 34,6 7,4 48,6 90,5 

2008 13,7 44,6 37,8 62,2 48,4 7,4 53,7 91,5 

 

Także rys. 10 wskazuje na większy niż na początku lat 90-tych XX wieku udział związków 
azotu w depozycji oraz dominującą rolę formy amonowej w depozycji azotu. 

Rysunek 10 Stosunek depozycji związków azotu do sumy depozycji związków azotu i siarki 
(lewa strona) oraz stosunek depozycji azotu amonowego do sumy depozycji azotu amonowego i 
azotanowego (prawa strona) z atmosfery w rejonie badań w Tatrach 
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Rysunek 11 Miesięczne sumy depozycji SO4
2-

Rysunek 12 Miesięczne sumy depozycji NO

 w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej 
(1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  

3
- i NH4

+ 

9.2. Wyniki monitoringu wód jezior tatrzańskich w okresie od lipca 2008 r. do września 
2009 r. na tle wyników z lat wcześniejszych 

w opadach atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej (1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2008)  

Miesięczne sumy depozycji są wyraźnie wyższe późną wiosną i na początku lata, co jest 
związane z najwyższymi w tym czasie w Tatrach wielkościami opadów. Jednak zmiana 
związanych z porami roku prawidłowości wysokości opadów spowodowała, że lata 2000-2008 
charakteryzują się mniejszymi różnicami wielkości depozycji między miesiącami zimowymi i 
letnimi w porównaniu z latami wcześniejszymi (rys.11 i 12). 

 

 

Porównanie średnich stężeń głównych składników wód obu jezior (rys. 13) wykazuje, że 
dominującym kationem jest jon wapniowy, natomiast anionem, jon siarczanowy. Wody 
Zielonego Stawu charakteryzują się wyższymi niż w Długim Stawie stężeniami kationów, 
porównywalnymi stężeniami siarczanów i niższymi stężeniami azotanów. Te różnice 
wpływają na wartości wskaźników zakwaszenia, średnie ANC jest wyraźnie wyższe w 
wodach Zielonego Stawu. W ciągu kilkunastu lat skład chemiczny obu jezior uległ wyraźnym 
zmianom.  
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Rysunek 13 Średnie stężenia głównych składników wód Długiego i Zielonego Stawu dla lat 1993-
1996 i 2001-2009 

 

Wskaźnik pH w okresie badań wykazywał dużą zmienność, cechującą się jednak 
powtarzalnością w cyklu rocznym (rys. 14). Corocznie obserwowane jest obniżenie wartości 
tego parametru w okresie roztopów wiosennych (zazwyczaj w 2 połowie maja) oraz w lipcu lub 
sierpniu, okresie występowania bardzo intensywnych opadów na terenie Tatr. W latach 1992-
1997 pH wód Zielonego Stawu było wyraźnie wyższe niż w Długim Stawie natomiast w okresie 
2000-2005 różnica w wartościach odczynu wód obu jezior była dużo mniejsza. Tendencja ta 
utrzymała się w roku 2007 i w okresie  od lipca 2008 r. do września 2009 r.  

 

Rysunek 14 pH wód badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2009  

Metale alkaliczne: Kationy zasadowe w wodach powierzchniowych pochodzą głównie z reakcji 
wietrzenia i procesów wymiany jonów w glebach zlewni. Wody badanych jezior zawierają 
niewielkie stężenia kationów zasadowych. W latach 2000-2009 podobnie jak w latach 1993-
1997 stężenia wszystkich metali alkalicznych były wyższe w wodach Zielonego Stawu. W obu 
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jeziorach obserwowano obniżanie ich stężeń, szczególnie wapnia i magnezu (rys. 15), w okresie 
roztopów i po bardzo obfitych opadach, związane z ich niską zawartością w deszczu i śniegu.  

Rysunek 15 Stężenia jonów Ca2+ i Mg2+

 

 w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 
2009  

Okres 2000-2009 charakteryzował się niższymi stężeniami kationów zasadowych w wodach obu 
jezior w porównaniu z latami 1992-1997, przy czym widoczna jest tendencja do zmniejszania się 
różnic stężeń w wodach obu jezior z czasem. Wydaje się, że trend malejący stężeń kationów 
zasadowych został utrzymany w roku 2007 i latach 2008-2009.  

Związki siarki: Jony siarczanowe w wodach tatrzańskich pochodzą głównie z opadów 
atmosferycznych. Są tylko w niewielkim stopniu zatrzymywane przez materiał zlewni i 
zdeponowana z atmosfery siarka dostaje się ze spływem terenowym do wód jezior niemal w 
całości. Zmiany stężeń siarczanów w wodach silnie zależą od warunków meteorologicznych. 
Regułą jest podwyższenie stężeń w pierwszej fazie roztopów, kiedy do jezior dochodzą wody z 
dolnych warstw roztopionego śniegu (o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń) (Rzychoń, 
1998) a następnie ich wyraźne obniżenie utrzymujące się przez cały okres odwilży. Widoczna 
jest także reakcja wód jezior po dużych opadach. Stężenia siarczanów w obu jeziorach są 
zbliżone, podobnie kształtuje się też ich zmienność w cyklu rocznym (rys. 16). Widoczny jest 
systematyczny spadek ich stężeń w okresie badań.  

Rysunek 16 Stężenia jonów SO4
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Związki azotu: Związki azotu w wodach powierzchniowych (nie narażonych na 
zanieczyszczenia ze źródeł punktowych czy obszarowych) pochodzą głównie z opadów 
atmosferycznych. Jeżeli zdeponowany azot amonowy i azotanowy nie zostaną przyswojone 
przez roślinność zlewni, zasilają wody powierzchniowe i powodują ich zakwaszenie, podobnie 
jak jon siarczanowy. Na poziom i zmienność stężeń związków azotu oprócz warunków 
meteorologicznych wpływ wywierają procesy biologiczne w zlewniach i samych jeziorach; 
okres wegetacyjny charakteryzuje się ich wyraźnie niższymi stężeniami.  

Rysunek 17 Stężenia jonów NO3
-

 

 w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2009  

W wodach Zielonego Stawu stężenia jonów azotanowych są wyraźnie niższe w porównaniu z 
Długim Stawem (rys. 17). W obu jeziorach podobnie kształtuje się sezonowa zmienność stężeń. 
Wyraźnie rysuje się tendencja spadkowa stężeń jonów azotanowych w okresie badań.  

Stężenia jonów amonowych kształtują się na dużo niższym poziomie niż stężenia jonów 
azotanowych. Ich przebieg w cyklu rocznym jest podobny do przebiegu jonów azotanowych 
(rys. 18). 

Rysunek 18 Stężenia jonów NH4
+

ANC: Wartość ANC jest traktowana jako chemiczne kryterium jakości wody dla organizmów 
wodnych. Międzynarodowa miara alkaliczności ANC jest obliczana z różnicy między sumą 
kationów mocnych zasad i anionów mocnych kwasów. Obniżenie ANC poniżej wartości 
krytycznej stwarza zagrożenie dla rozwoju organizmów wskaźnikowych. Np. krytyczne ANC 
dla populacji pstrąga wynosi 20 mval/m

 w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2009  

3 (Lien i in., 1991). 
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przedstawiono na rys. 19. W wodach Zielonego Stawu ANC jest wyższe od wartości granicznej 
przez większość czasu badań, tylko sporadycznie spada do wartości granicznej, przy czym od 
2003 roku nie zanotowano takiego przypadku. W latach 1992-1997 ANC w wodach Długiego 
Stawu było niższe od wartości granicznej praktycznie przez cały czas badań, za wyjątkiem 
okresów zlodowacenia zimowego. W latach 2000-nych okresy, kiedy ANC jest niższe od 
granicznego stały się wyraźnie krótsze i występują głównie w czasie roztopów wiosennych.  

 
Rysunek 19 ANC w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2009  
 

Mimo pewnej stabilizacji wielkości depozycji rozkład stężeń wskazuje na postępujące zmiany 
chemiczne w wodach obu jezior (rys. 20-22). Widoczne jest obniżanie stężeń kationów 
zasadowych (mimo lekkiego wzrostu ich depozycji), co wskazuje na brak równowagi w 
kompleksie jonowymiennym gleb zlewni. Spadek zawartości siarczanów jest odbiciem spadku 
depozycji, natomiast rozkład stężeń azotanów może sugerować, że nastąpiło zahamowanie 
tendencji wzrostowej retencji w zlewniach jednak stwierdzenie to wymaga potwierdzenia w 
wyniku dalszych badań. Analiza trendów zmian chemicznych w wodach badanych jezior oraz 
bilans ładunków zostaną wykonane w następnym etapie pracy po uzyskaniu większej ilości 
danych.  
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Rysunek 20 Rozkład stężeń Ca2+i Mg2+ 

 

 w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 -2009  

Rysunek 21 Rozkład stężeń SO4
2- 
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Rysunek 22 Rozkład stężeń NO3
- 

9.3. Wyniki badań zlewni Długiego i Zielonego Stawu na tle wyników badań pozostałych 
jezior tatrzańskich 

 w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 = 2009  

 

Jeziora w Tatrach były już na początku XX wieku obiektem badań fizykochemicznych 
(Stangenberg, 1938) i biologicznych (Minkiewicz, 1917; Hrabĕ, 1939). Badania składu 
chemicznego wód jezior i potoków tatrzańskich w powiązaniu z parametrami geochemicznymi 
podłoża prowadzono w latach 50-tych i 60-tych XX wieku (Oleksynowa, Komornicki 1957-
1969, 1970; Bombówna, 1965, 1971). Badania wykazały, że wody położone na terenie Tatr 
Wysokich charakteryzują się małymi zdolnościami buforowymi oraz niską mineralizacją 
(Paschalski, 1963).  

Badania nad zakwaszeniem tych wód w wyniku kwaśnej depozycji oraz nad skutkami tego 
zakwaszenia rozpoczęto pod koniec lat 70-tych XX wieku (Fott, 1982, 1987; Stuchlik i in., 
1985; Małecka, 1989, 1991; Krywult, 1990, Krywult i in., 1992; Wojtan, 1989; Polakiewicz, 
1989; Kot, 1991, 1997; Henriksen i in., 1992; Lydersen i in., 1996; Kopáček i in., 2001; 2003; 
2005). Najczęściej były to badania przeglądowe, w części chemicznej obejmujące jedno lub 
kilkakrotny pobór próbek wód z większej ilości jezior lub cieków. Badania te 
udokumentowały zakwaszenie wód jezior nawet do pH poniżej 5, podwyższone stężenia glinu 
i wysokie stężenia związków siarki i azotu oraz począwszy od lat 90-tych XX wieku reakcję 
na obniżenie emisji związków kwaśnych do atmosfery.  

Badania przedstawione w niniejszej pracy stanowią na tym tle wyjątek ze względu na ich 
kompleksowość (jednoczesne badania depozycji związków kwasotwórczych z atmosfery, 
pomiary hydrologiczne, analizy próbek gleby w zlewniach) oraz znaczną częstotliwość 
poboru próbek pozwalającą na ocenę zmian składu chemicznego wód w cyklu rocznym. 
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Próbę sprawdzenia czy wyniki badań Długiego i Zielonego Stawu są reprezentatywne dla 
całej populacji jezior tatrzańskich przedstawiono w pracy Rzychoń (1998). Porównano w niej 
skład chemicznych wód tych jezior z pozostałymi jeziorami Tatr Polskich przebadanymi 
przez tą samą autorkę oraz Krywulta (1990). Podobne zestawienie ale rozszerzone o wyniki 
badań jezior słowackich i włączające wyniki nowszych badań oraz modelowanie wykonali 
Kopáček i in. (2004, 2005). Ocenie poddano 31 jezior (w tym 8 z polskiej części Tatr) 
stanowiących około 50% wszystkich jezior w Tatrach o powierzchni powyżej 0,3 ha. 
Wszystkie, z wyjątkiem Morskiego Oka położone są powyżej górnej granicy lasu na 
wysokości pomiędzy 1580 a 2145 m n.p.m.. Na rys. 23 zaznaczono wybrane parametry 
Długiego i Zielonego Stawu oraz ich zlewni na tle pozostałych jezior. Parametry te należą do 
typowych, Długi Staw należy do licznej grupy jezior o podobnej charakterystyce 
morfologicznej i hydrologicznej, o małej powierzchni i krótkim czasie retencji i niewielkim 
pokryciu zlewni przez roślinność. Zielony Staw reprezentuje nieco niżej położone jeziora o 
bogatszej roślinności na terenie zlewni i dłuższym czasie retencji. Gleby wszystkich zlewni to 
głównie rankery bielicowe, regosole i litosole z pomijalnymi ilościami węglanów, o 
miąższości od 0,1 do 0,84 m, średnio 0,45 m. Ich podłożem geologicznym są granitoidy, 
głównie granodioryty.  

Rysunek 23 Wybrane parametry charakteryzujące zlewnie Zielonego Stawu (oznaczone 
kółkiem) i Długiego Stawu (oznaczone trójkątem) na tle pozostałych jezior tatrzańskich. 
Parametry pochodzą z zestawienia Kopáčka i in., (2004, 2005). 

Odpowiedź składu chemicznego poszczególnych jezior na zmiany kwaśnej depozycji nie jest 
jednakowa dla całego regionu i zależy od charakterystyki ich zlewni i równowagi kwasowo-
zasadowej w wodach.  

Długi Staw należy do grupy jezior o najniższych stężeniach kationów zasadowych i jednym z 
najniższych pH natomiast wody Zielonego Stawu mają skład chemiczny zbliżony do średniej 
z zakresu stężeń spotykanych w wodach jezior w Tatrach (rys. 24).   

Zlewnie tatrzańskie, ze swoimi ubogimi glebami o małej miąższości oraz krótkim okresem 
wegetacyjnym zazwyczaj wykazują ograniczone i indywidualnie zróżnicowane możliwości 
retencji azotu. Większość parametrów charakteryzujących zlewnie ma większy lub mniejszy 
wpływ na cykl azotowy. Np. wyższe depozycje na większych wysokościach dostarczają więcej 
związków azotu i zmniejszają czas kontaktu wody z glebą, co zmniejsza możliwość 
przyswajania azotu przez zlewnie. Jednak, jak stwierdzono (Kopáček i in., 2005), za różnice 
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zdolności retencji przez poszczególne zlewnie odpowiadają głównie średnia głębokość gleby 
oraz stopień pokrycia zlewni przez roślinność.  Na tle innych zlewnia Zielonego Stawu plasuje 
się w grupie o dużych a Długi Staw do grupy o najmniejszych  zdolnościach do retencji azotu 
(rys. 25). 

Rysunek 24 Wybrane parametry chemiczne wód Zielonego Stawu (oznaczone kółkiem) i 
Długiego Stawu (oznaczone trójkątem) na tle pozostałych jezior tatrzańskich. Parametry 
pochodzą z zestawienia Kopáčka i in., (2004, 2005). 

Rysunek 25 Zależność między parametrami zlewni i stężeniami NO3
- 

Wszystkie te różnice wpływają na wrażliwość jezior na zakwaszenie. Długi Staw należy do 
grupy jezior o dużej wrażliwości na zakwaszenie. Decydują o tym: położenie na dużej 
wysokości, krótki czas retencji, mała miąższość gleby i uboga szata roślinna w zlewni. Wody tej 
grupy jezior mają niską zawartość kationów alkalicznych i związaną z tym możliwość 
neutralizacji dopływających z depozycją kwasów. Korzystniejsze położenie, bogatsza roślinność,  
większa zawartość substancji alkalicznych w glebie i wodzie powodują, że Zielony Staw należy 
do grupy jezior wykazujących mniejszą wrażliwość na zakwaszenie.  

w wodach Zielonego Stawu 
(oznaczone kółkiem) i Długiego Stawu (oznaczone trójkątem) na tle pozostałych jezior 
tatrzańskich. Parametry pochodzą z zestawienia Kopáčka i in., (2004, 2005). 
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W ramach niniejszej pracy porównano wyniki analiz wód jezior tatrzańskich pobranych w 
okresie po wymieszaniu jesiennym w 1993 i 2009 r. (rys. 26-28). Zmiany stężeń jonów 
odpowiedzialnych za stopień zakwaszenia jezior obserwuje się we wszystkich badanych 
jeziorach. Wprawdzie, jak wykazano powyżej, wrażliwość na zakwaszenie jezior jest 
zróżnicowana jednak wszystkie reagują na depozycję z atmosfery i tendencje zmian ich składu 
chemicznego są podobne.   

Rysunek 26 Stężenia Ca2+
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Rysunek 28 Stężenia NO3
-

10. Wyniki badań monitoringowych w Karkonoszach 

 w wodach jezior tatrzańskich w 1993 i 2009 r. 

 

10.1. Jakość opadów atmosferycznych i depozycja zanieczyszczeń z atmosfery w 
Karkonoszach  

 
Wysokość  opadów atmosferycznych 

W okresie badań roczne sumy opadów kształtowały się na poziomie niewiele odbiegającym 
od średniej wieloletniej, równej 1158 mm (rys. 29). Miesięczne sumy opadów (rys. 30 i 31) 
nie wykazywały wyraźnych regularności związanych z porami roku jednak minima opadowe 
występowały zazwyczaj w kwietniu. Regułą są także znaczne sumy opadów w miesiącach 
zimowych. 

Rysunek 29 Roczne sumy opadów na Śnieżce w latach 1991-2008 (Śnieżka, dane IMGW) 
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Rysunek 30 Miesięczne sumy opadów na Śnieżce w latach 1991 - 2009- 
 

Rysunek 31 Miesięczne sumy opadów na Śnieżce w latach 2004 - 2009  

 

Skład chemiczny opadów atmosferycznych  

Na chemizm opadów w Karkonoszach zasadniczy wpływ mają kwasotwórcze związki siarki i 
azotu (rys. 32). Niewielkie, w porównaniu do stężeń anionów, stężenia kationów zasadowych 
rzutują na niski odczyn pH opadów; jednak ciągu ostatnich 12 lat wyraźnie zmniejszyły się 
stężenia anionów i wzrosły stężenia kationów (z wyjątkiem jonu NH4

+

Rysunek 32 Średnie stężenia głównych składników opadów atmosferycznych na Śnieżce w roku 
1996 (białe słupki) i 2008 (ciemne słupki) 

). Spowodowało to 
zmniejszenie stężeń jonów wodorowych i wzrost średniej wartości pH z 4,31 w roku 1996 do 
5,02 w 2008 roku (tabela 9).  
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Także zestawienie średnich stężeń jonów kształtujących skład chemiczny opadów w okresie 
badań (tabela 7) wskazuje, że stężenia te uległy znacznym zmianom i że zmieniły się także 
proporcje pomiędzy poszczególnymi jonami.  

Tabela 7 Średnie roczne stężenia głównych składników opadów atmosferycznych na Śnieżce w 
latach 1991 - 2008. Kolorem szarym zaznaczono lata objęte monitoringiem jezior  

rok H Cl+ NO- 3 SO- 
4 Ca- Mg2+ NH2+ 

4 N (NO+ 
3

- NH4
+

 

) 

mval/m

1991 

3 

56,64 26,13 57,95 117,32   86,22 142,86 

1992 59,54 36,83 53,62 108,24   68,11 127,66 

1993 55,49 30,78 60,16 129,38   79,99 135,48 

1994 80,15 43,63 93,45 179,55   116,11 196,26 

1995 50,70 21,77 55,38 96,57   62,03 112,74 

1996 48,90 30,62 66,99 98,75 19,58 7,76 81,05 129,96 

1997 54,09 27,99 48,88 75,71 19,59 8,04 40,93 95,02 

1998 57,13 24,17 50,54 73,38 18,39 7,99 44,33 101,46 

1999 36,37 18,57 52,59 61,13 21,66 6,92 62,48 98,86 

2000 41,71 29,05 57,97 63,07 31,45 8,98 61,72 103,43 

2001 35,07 20,49 47,74 53,41 25,81 7,23 52,00 87,07 

2002 18,85 20,70 51,99 61,63 27,97 8,19 61,43 80,29 

2003 18,23 25,08 60,06 63,98 25,34 8,64 67,80 86,04 

2004 24,97 27,34 61,53 60,93 26,01 8,41 71,19 96,16 

2005 23,65 22,18 42,27 48,85 22,66 6,89 51,27 74,92 

2006 13,46 26,39 50,04 54,08 27,81 9,13 57,18 70,64  49,6 

2007 11,57 32,25 48,12 47,53 24,84 9,02 55,05 66,62  43,2 

2008 9,47 22,02 47,29 51,51 31,69 9,24 52,27 61,75  47,8 

 

W okresie badań odczyn pH wahał się w zakresie od 4,19 do 5,45, przy czym nieco niższymi 
wartościami pH oznaczały się opady w miesiącach zimowych (rys. 33) 
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Rysunek 33 Średnie miesięczne wartości pH w opadach atmosferycznych na Śnieżce w latach 
2004 - 2009  

Rozkład stężeń związków siarki i azotu nie wykazuje wyraźnych regularności zmian w cyklu 
rocznym (rys. 34 i 35).  

Rysunek 34 Średnie miesięczne stężenia jonów SO4
2-

Rysunek 35 Średnie miesięczne stężenia jonów NO
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zanieczyszczeń kwasogennych ze względu na to, że zanieczyszczenia te pochodzą z różnych 
źródeł (energetyka, transport, rolnictwo). Opady na Śnieżce odznaczają się także stosunkowo 
wysokimi stężeniami jonów chlorkowych (rys. 36) wykazującymi podobną zmienność jak 
jony sodu (rys. 38). Także średnie stężenia równoważnikowe tych jonów są zbliżone (tabela 
7), co wskazuje na wspólne źródło ich pochodzenia lub/i ten sam kierunek napływu.  

Rysunek 36 Średnie miesięczne stężenia jonów chlorkowych w opadach atmosferycznych na 
Śnieżce w latach 2004 - 2009  
 
Spośród kationów zasadowych w opadach dominują jony wapniowe i sodowe natomiast 
najniższe stężenia wykazują jony potasowe (rys. 37 i 38). 

Rysunek 37 Średnie miesięczne jonów Ca2+ i Mg2+

Rysunek 38 Średnie miesięczne jonów K
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Rysunek 39 Średnie miesięczne stężenia składników opadów atmosferycznych na Śnieżce w 
okresie 1991 - 2009  
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O ile porównanie stężeń zanieczyszczeń w opadach dla okresu badań (2004-2009) nie 
wskazuje na wyraźne zmiany, za wyjątkiem stężeń jonów wodorowych i siarczanowych to 
pokazanie ich na tle wyników analiz z dłuższego okresu pokazuje (rys. 39), że aktualna jakość 
opadów wyraźnie różni się od stwierdzanego w latach 90-tych XX wieku.  

Obliczone, na podstawie znajomości wysokości opadów i stężeń zanieczyszczeń w wodach 
opadowych, wielkości depozycji są znaczne (tabela 8). Równoważnikowo depozycja 
związków azotu przekracza dwukrotnie depozycję związków siarki.  

Tabela 8 Sumy depozycji głównych składników wód opadowych na Śnieżce  na Śnieżce w latach 
1991 – 2008. Kolorem szarym zaznaczono lata objęte monitoringiem jezior  

rok H Cl+ NO- 3 SO- 
4 Ca2+ Mg2+ NH2+ 

4 N + 

 mval/m

1991 

2 

45,32 20,91 46,37 93,87   68,98 114,30 

1992 46,26 28,61 41,65 84,08   52,91 99,17 

1993 58,42 32,41 63,33 136,20   84,21 142,62 

1994 94,87 51,65 110,61 212,52   137,42 232,30 

1995 72,01 30,92 78,64 137,14 19,93 7,90 88,10 160,10 

1996 49,79 31,18 68,21 100,55 24,80 10,17 82,53 132,32 

1997 68,48 35,44 61,88 95,84 22,86 9,93 51,81 120,29 

1998 71,01 30,04 62,81 91,20 23,14 7,40 55,09 126,09 

1999 38,88 19,86 56,20 65,33 32,26 9,21 66,77 105,65 

2000 42,79 29,80 59,47 64,70 32,48 9,10 63,31 106,10 

2001 44,13 25,78 60,07 67,20 34,78 10,19 65,42 109,55 

2002 23,44 25,75 64,66 76,64 19,15 6,53 76,40 99,85 

2003 13,78 18,96 45,39 48,35 26,94 8,71 51,24 65,02 

2004 25,87 28,32 63,74 63,12 28,85 8,77 73,74 99,61 

2005 30,12 28,25 53,82 62,20 29,82 9,79 65,28 95,40 

2006 14,44 28,31 53,66 57,99 31,61 11,48 61,31 75,75 

2007 14,73 41,04 61,23 60,48 31,14 9,08 70,05 84,78 

2008 9,31 21,64 46,47 50,61 48,4 7,4 51,35 60,66 

 

Sumaryczna depozycja azotu przewyższała depozycję siarki już w latach 90-tych XX wieku, 
przy czym dominującą formą azotu w prawie w całym rozpatrywanych okresie była forma 
amonowa. 
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Rysunek 40 Stosunek depozycji związków azotu do sumy depozycji związków azotu i siarki 
(lewa strona) oraz stosunek depozycji azotu amonowego do sumy depozycji azotu amonowego i 
azotanowego (prawa strona) z atmosfery na Śnieżce  

Przebieg miesięcznych sum depozycji zanieczyszczeń kwasogennych do podłoża pokazuje 
(rys. 41.) że wyższe depozycje występują w okresie zimowym, natomiast w pojedynczych 
miesiącach letnich i jesiennych wysokie depozycje są zazwyczaj związane z wyższymi 
sumami opadów.  

Rysunek 41 Miesięczne sumy depozycji związków kwasogennych-
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10.2. Wyniki monitoringu wód jezior karkonoskich w okresie od lipca 2008 r. do września 
2009 r. na tle wyników z lat wcześniejszych 

Na rysunku 42 porównano średnie stężenia głównych składników wód badanych jezior. 
Dominującymi kationami są jony wapnia i sodu. Stężenia jonów wapniowych są bardzo niskie, 
wyraźnie niższe niż w jeziorach tatrzańskich. Spośród anionów, w największej ilości, nieco 
większej w Małym Stawie, występuje jon siarczanowy. Oba jeziora są zakwaszone, jednak 
alkaliczność (ANC) wód Wielkiego Stawu jest niższa niż w Małym Stawie. Mniejsze 
zakwaszenie wód Małego Stawu jest wypadkową wyższych stężeń Ca2+, Mg2+ i Na+

 

 

 

 

 

 

 

 

 oraz 
niższych stężeń jonu azotanowego.  

Rysunek 42 Średnie stężenia głównych składników wód Małego i Wielkiego Stawu 

Rysunki od 43 do 48 ilustrują różnice reakcji jezior na podobną depozycję zanieczyszczeń z 
atmosfery w cyklu rocznym.  

Wskaźnik pH: pH wód Wielkiego Stawu było niskie przez cały okres badań i nie przekraczało 
wartości 5,8 (rys. 43). Wody tego jeziora odznaczają się większą stabilnością odczynu oraz 
alkaliczności. Wody Małego Stawu silniej reagują na wpływ roztopów wiosennych oraz opadów 
atmosferycznych wykazując większą zmienność wskaźników zakwaszenia. 

Rysunek 43 Przebieg zmian pH wód badanych jezior karkonoskich w latach 2004 - 2009  
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Metale alkaliczne: W wodach badanych jezior oznaczono niskie zawartości kationów 
zasadowych, niższe niż w jeziorach tatrzańskich. Ich stężenia podlegają zmianom 
sezonowym, wyraźniejszym  w wodach Małego Stawu, szczególnie w czasie występowania 
pokrywy śnieżnej i zlodzenia (rys. 44).  

 

Rysunek 44 Przebieg zmian sumy stężeń jonów wapnia i magnezu w wodach badanych jezior 
karkonoskich w latach 2004 - 2009  

 

Związki siarki: Stężenia jonu siarczanowego w obu jeziorach są porównywalne w obu 
jeziorach (rys. 45) i podlegają podobnym tendencjom zmian sezonowych. Wyjątkiem jest 
okres zimowy, kiedy stężenia siarczanów są konsekwentnie wyższe w wodach Małego Stawu.  

Rysunek 45 Przebieg zmian stężeń jonów siarczanowych w wodach badanych jezior 
karkonoskich w latach 2004 - 2009  

Związki azotu: Stężenia jonów azotanowych w wodach badanych jezior (rys. 46 i 47) są 
dużo wyższe od stężeń jonów amonowych. Ich wartości oraz zróżnicowanie w ciągu roku 
zależą wyraźnie od intensywności procesów biologicznych zachodzących w zlewniach i 
wodach jezior. Okres wegetacyjny odznacza się niższymi wartościami stężeń azotanowych w 
obu jeziorach, przy czym są one w wodach Małego Stawu niższe w lecie i wyższe w zimie. 
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Rysunek 46 Przebieg zmian stężeń NO3
-

Rysunek 47 Przebieg zmian stężeń NH

 w wodach Małego i Wielkiego Stawu w latach 2004 - 
2009  

4
+

ANC: Wartość ANC, jest traktowana jako chemiczne kryterium jakości wody dla 
organizmów wodnych. We wszystkich badanych próbkach wody z Wielkiego Stawu wartość 
ANC jest niższa od wartości granicznej (rys. 48). ANC wód Małego Stawu jest przez 
przeważającą część czasu wyższe od wartości granicznej, za wyjątkiem okresu roztopów 
wiosennych. 

 w wodach Małego i Wielkiego Stawu w latach 2004 - 
2009  

Rysunek 48 Przebieg zmian wartości ANC w wodach Małego i Wielkiego Stawu w latach 2004 - 
2009  
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Glin: Udowodniono (Baker i in., 1996), że podwyższone stężenia glinu stanowią zagrożenie 
dla ryb i innych organizmów wodnych. Glin jest uwalniany do wód z podłoża skalnego i 
gleby w wyniku reakcji wietrzenia oraz wymiany jonów. Do najbardziej toksycznych należą 
formy jonu Al3+. Dla jezior o pH bliskim 5 toksyczne są stężenia jonów glinu przekraczające 
60 mg/m3

Rysunek 49 Przebieg zmian stężeń glinu rozpuszczonego w wodach Małego i Wielkiego Stawu w 
latach 2004 - 2009  

We wszystkich próbkach pobranych z Wielkiego Stawu obserwuje się wysokie stężenia glinu 
(rys. 49). Wody Małego Stawu średnio zawierają mniej glinu niż wody Wielkiego Stawu, 
jednak i tu okresowo występują stężenia zbliżone do notowanych w Wielkim Stawie. W 
wodach oznaczany jest całkowity glin rozpuszczony, jednak można przypuszczać (Norton i 
in., 2003), że przy tak niskim pH wód, przeważa forma Al

.  
 

3+, 

 

stanowiąc zagrożenie dla 
organizmów wodnych.  
 

11. Podsumowanie wyników badań jezior i opadów w Tatrach i 
Karkonoszach 

Uzyskane w ramach niniejszej pracy wyniki wskazują na wyraźne efekty ograniczenia emisji 
związków siarki i azotu do atmosfery. Widoczny jest wyraźny spadek stężeń substancji 
kwasogennych w opadach, szczególnie dotyczy to jonów siarczanowych. W rezultacie 
zmniejszyło się zakwaszenie opadów. Reakcja  wód powierzchniowych na te zmiany widoczna 
jest szczególnie w Tatrach. Analiza trendów zmian stężeń substancji, odgrywających kluczowe 
role w procesach zakwaszania środowiska, wskazuje, że w okresie ostatnich kilkunastu lat 
zarówno opady atmosferyczne jak i wody badanych jezior zmieniły swój skład chemiczny, w 
większości przypadków na poziomie istotnym statystycznie (Rzychoń i in., 2005). W 
Karkonoszach okres systematycznych badań jest zbyt krótki dla stwierdzenia wyraźnych zmian, 
jednak wykonane we wcześniejszym opracowaniu (Rzychoń i in., 2006) porównanie z wynikami 
badań z początku lat 90-tych także wykazało wyraźny postęp procesu restauracji. Ponieważ 
proces ograniczania emisji zanieczyszczeń kwasogennych nie został jeszcze zakończony należy 
spodziewać się dalszych zmian składu chemicznego wrażliwych na zakwaszenie wód 
powierzchniowych. Dlatego ważna jest kontynuacja monitoringu tych wód.  
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Dane uzyskane w wyniku wznowionego w połowie 2008 roku monitoringu składu chemicznego 
wód jezior w Tatrach i Karkonoszach stanowią jednak, jak dotychczas, zbyt mały zbiór, aby 
można było wnioskować, czy od czasu poprzednich serii pomiarowych nastąpiły istotne zmiany 
w ich zlewniach. Pełna ocena zostanie wykonana po zakończeniu dwuletniego cyklu badań w 
następnym etapie pracy.  

12.  Ocena zmian klimatu na w Tatrach  

12.1. Dane ogólne  

Znaczne odległości od mórz nadają regionowi tatrzańskiemu cechy klimatu przejściowego 
między klimatem oceanicznym i kontynentalnym. Ze względu na duże wyniesienie Tatry 
odznaczają się najniższymi temperaturami powietrza i najwyższymi w skali kraju opadami. 
Parametry klimatyczne są zróżnicowanie w zależności od wysokości nad poziomem morza. 
Cechami charakterystycznymi jest znaczna przewaga temperatury jesieni nad temperaturą 
wiosny, zmniejszona amplituda roczna temperatury, zimowe inwersje temperatury, wzrost 
zachmurzenia w lecie i spadek w zimie oraz częste i silne wiatry, najczęściej zachodnie.  

12.2. Dane obserwacyjne  

Temperatura 

Analizę zmian temperatury powietrza przeprowadzono dla danych ze stacji meteorologicznej na 
Kasprowym Wierchu w oparciu o wartości średniej, minimalnej i maksymalnej temperatury 
dobowej w latach 1979-2009. Zmiany te mają istotne znaczenie, ponieważ odpowiadają za 
wielkość amplitudy w skali doby, miesiąca lub roku i w dużym stopniu decydują o warunkach 
życia organizmów. Amplituda temperatury, a także zmieniająca się wartość średnia temperatur 
wpływa także na przebieg procesów kształtujących jakość elementów środowiska naturalnego 
(gleba, woda). Średnie roczne z średnich dobowych temperatur wahały się w granicach od –
1,68oC w 1982 do +2,02oC w 1999 r. (rys 50), najniższe wartości średniodobowej temperatury 
od –25,28oC w 1987 r. do –13,22 oC w 1990 r. a najwyższe od 12,00 oC w 1990 r do 17,83 oC w 
1987 r.  

Opady atmosferyczne 

Wysokość opadów atmosferycznych na Kasprowym Wierchu cechuje duża rozpiętość (rys 
51) od 953 mm 2 1993 r. do 2593 mm w 2001 r. Analizując liczebność zjawisk opadowych o 
natężeniu 10, 20, 30, 40 mm (rys 52) można zauważyć tendencję wzrostową ilości dni, w 
których występowały takie obfite opady. Najbardziej mokry w analizowanym okresie był 
1997 r., w którym aż w ciągu 69 dni w roku występowały opady o wysokości powyżej 10 
mm. 
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Rysunek 50. Przebieg zmian  średnich dobowych temperatur na Kasprowym Wierchu w latach 
1979-2009 
 

 

 
Rysunek 51. Przebieg zmian wysokości opadów atmosferycznych na Kasprowym Wierchu w 
latach 1987-2008 
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Rysunek 52. Zmienność ilości opadów dobowych o natężeniu 10, 20, 30, i 40 mm w latach 1987-
2008 (Kasprowy Wierch) 
 
Długość okresu wegetacyjnego 
 
Także okres trwania okresu wegetacyjnego wykazuje znaczną zmienność w poszczególnych 
latach; w 1985 r trwał 65 a w 2000 aż 119 dni. Przebieg zmian w analizowanym okresie 
wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową długości okresu wegetacyjnego (rys 53).  

 
 

Rysunek 53. Długość okresu wegetacyjnego na Kasprowym Wierchu w latach 1985-2008 
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12.3. Analiza trendów zmian czynników meteorologicznych w Tatrach 

W celu określenia kierunków zmian klimatu wykorzystano nieparametryczny, sezonowy test 
Kendalla. Test ten jest narzędziem statystycznym, które pozwala na wykrycie trendów w seriach 
pomiarowych i które często stosowane jest w analizie zjawisk przyrodniczych.  

Dane meteorologiczne charakteryzujące poszczególne, półroczne sezony zbadano pod względem 
wzajemnych powiązań w kolejnych latach analizowanego okresu. Sezony rozpoczynają się 1 
listopada (I półrocze – sezon zimowy) i 1 maja (II półrocze – sezon letni). Podział taki jest 
wynikiem obserwacji danych pogodowych, I półrocze charakteryzuje się przewagą temperatur 
ujemnych a II półrocze temperatur dodatnich.  

Analizę przeprowadzono odrzucając hipotezę zerową dla współczynnika korelacji rang 
Kendalla. Odrzucenie hipotezy zerowej oznacza, że zmiany zachodzące w rozpatrywanym 
okresie mają określony kierunek trendu i są one istotne pod względem statystycznym.  

Dla wartości następujących danych: 

 okres wegetacyjny, 

 średnia temperatura, 

 średni opad dobowy, 

 ilość dni, w których opad przekroczył 10 mm, 

 ilość dni, w których opad przekroczył 20 mm, 

 ilość dni, w których opad przekroczył 30 mm, 

 ilość dni, w których opad przekroczył 40 mm. 

obliczono wartość standaryzowaną współczynnika SKZ , którą następnie dla poziomów istotności 
α = 0,90 i α = 0,95 porównano z wykresem θ(x) dystrybuanty standardowego rozkładu 
normalnego.  

Statystykę oblicza się porównując ze sobą wzajemnie wszystkie pary wyników w ciągu 
czasowym. Wynikiem porównań jest suma statystyk grupowych w postaci „plusów” kP  (gdy 
pierwsza z porównywanych danych jest większa od drugiej) i „minusów” kM  (gdy pierwsza z 
porównywanych danych jest mniejsza od drugiej).  

Współczynnik SKZ  obliczono w następujący sposób:  
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Gdy współczynnik SKZ  przekracza wartość θ(x), dla której dystrybuanta wskazuje na zawarcie 
wyniku w przedziale istotności ( α), wówczas można odrzucić hipotezę zerową mówiącą o braku 
korelacji pomiędzy analizowanymi seriami danych. 
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Tabela 9. Wyniki analizy trendów zmian parametrów meteorologicznych na Kasprowym 
Wierchu 

Parametr Okres ZSk Trend Nachylenie 
linii trendu 

Przedział 
ufności 

Okres wegetacyjny Rok – Lata 1979-2008 3,08 Rosnący 1,314 0,999 

Średnia temperatura 
I półrocze (XI-IV) - Lata 1979-2009 2,14 Rosnący 0,034 0,984 

II półrocze (V-X) - Lata 1979-2008 3,53 Rosnący 0,053 0,999 

Średni opad dobowy 
I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 -0,03 Malejący -0,001 0,603 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 1,35 Rosnący 0,072 0,911 

Ilość dni, w których 
opad przekroczył 10 
mm 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 -1,37 Brak 0,000 0,915 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 1,44 Rosnący 0,100 0,925 

Ilość dni, w których 
opad przekroczył 20 
mm 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 -2,14 Malejący -0,071 0,984 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 1,38 Rosnący 0,176 0,916 

Ilość dni, w których 
opad przekroczył 30 
mm 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 -1,16 Malejący -0,071 0,877 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 0,79 Rosnący 0,167 0,785 

Ilość dni, w których 
opad przekroczył 40 
mm 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 0,45 Rosnący 0,083 0,674 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 1,61 Rosnący 0,600 0,946 

 
Legenda: 

Wyniki o istotności nie mniejszej niż 0,95  
Wyniki o istotności mniejszej niż 0,95 ale nie mniejszej niż 0,90  

 

Z wyników obliczeń zamieszczonych w tabeli 9 wynika, że dla średniej temperatury w 
analizowanych sezonach półrocznych, a także dla długości okresu wegetacyjnego w 
poszczególnych latach istnieje rosnący trend o znacznej istotności statystycznej (α > 0,95). 
Oznacza to, że serie pomiarowe charakteryzuje silne uporządkowanie danych, wskazujące na 
wzrost wartości w kolejnych latach.  

Przeprowadzone obliczenia wskazują na przyrost długości okresu wegetacyjnego o ponad 1 
dzień/rok. Przyrost średniej temperatury w I i II półroczu wynosi odpowiednio 0,03oC/rok i 
0,05oC/rok.  

Znaczące pod względem statystycznym trendy zmian klimatu dotyczą też częstości 
występowania w sezonach opadów o określonym natężeniu. Dotyczy to głównie trendu 
rosnącego, dla II półrocza. Dla I półrocza uzyskano trend malejący o małej istotności lub brak 
trendu. 
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13. Ocena zmian klimatu w Karkonoszach 
 

13.1. Dane ogólne 
 
Na warunki atmosferyczne wpływa wysokość pasma Karkonoszy i całych Sudetów, tworząc 
lokalny klimat górski, w zasięgu klimatu oceanicznego. Rzutuje to na długość zim i ich ostry 
charakter, znaczne opady, duże wahania temperatury i gwałtowne wiatry. Podstawową cechą 
klimatu Karkonoszy jest zróżnicowanie w zależności od wysokości nad poziomem morza. W 
lecie i zimie przeważają wiatry z kierunków zachodnich, które przynoszą znad Atlantyku 
wilgotne masy powietrza zaznaczające się zazwyczaj kilkudniowymi opadami deszczu. 
Rzadziej docierają ciepłe i suche masy powietrza z południa i południowego wschodu 
(najczęściej jesienią), którym towarzyszą czasem krótkie i gwałtowne ulewy.  
 
13.2. Dane obserwacyjne  
 

Temperatura 

Analizę zmienności temperatury powietrza przeprowadzono dla danych ze stacji 
meteorologicznej na Śnieżce w oparciu o wartości średniej, minimalnej i maksymalnej 
temperatury dobowej w latach 1979-2009. Średnie roczne z średnich dobowych temperatur 
wahały się w granicach od –0,83oC w 1980 r. do +2,89oC w 1999 r. (rys 54), najniższe średnie 
dobowe wartości temperatury od –26,28oC w 1987 r. do –13,11 oC w 1990 r. a najwyższe od 
15,17 oC w 1987 r do 20,39 oC w 1994 r.  

  

Rysunek 54. Zmienność średnich dobowych temperatur w latach 1979-2009 (Śnieżka) 
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Opady atmosferyczne 
Wysokość opadów atmosferycznych na Śnieżce cechuje duża rozpiętość (rys 55) od 755 mm 
w 2003 r. do 1420 mm w 1995 r. Liczebność zjawisk opadowych o natężeniu 10, 20, 30, 40 
mm (rys 56) wykazuje tendencję wzrostową. W 1995 r w ciągu 44 dni w roku występowały 
opady o wysokości powyżej 10 mm. Najbardziej suchy był rok 1990 o 18 dniach z opadem 
powyżej 10 mm. 
 

 
Rysunek 55. Zmienność opadów atmosferycznych w latach 1987-2008 (Śnieżka) 

 
Rysunek 56. Zmienność ilości opadów dobowych o danym natężeniu na Śnieżce w latach 1987-
2008  
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Okres wegetacyjny 

Długość okresu wegetacyjnego wykazuje znaczną zmienność w poszczególnych latach; w 
1980 r trwał 73 a w 2003 aż 131 dni. Przebieg zmian w analizowanym okresie wskazuje na 
wyraźną tendencję wzrostową długości okresu wegetacyjnego (rys 57). 

 
Rysunek 57. Długość okresu wegetacyjnego na Śnieżce w latach w latach 1979-2008 

 
 

13.3. Analiza trendów zmian czynników meteorologicznych w Karkonoszach 
 

W celu określenia kierunków zmian klimatu panującego w Karkonoszach przeprowadzono 
statystyczną analizę danych meteorologicznych, pochodzących ze stacji zlokalizowanej na 
Śnieżce. Opis zastosowanej metody zamieszczono w rozdziale 12.3. 

W wyniku analizy (tabela 10) zidentyfikowano istotny statystycznie trend rosnący dla długości 
okresu wegetacyjnego, średniej dobowej temperatury w I (sezon zimowy) i II półroczu (sezon 
letni), a także dla średniej wartości opadu w I półroczu. Największa wartość rocznego przyrostu 
dotyczy długości okresu wegetacyjnego. Przyrost ten wynosi około 1 dnia/rok. Przyrost średniej 
temperatury wynosi 0,04oC/rok dla I półrocza i 0,05oC/rok dla półrocza II.  

W przypadku średniego opadu dobowego istotny trend rosnący zaobserwowano jedynie dla 
pierwszego półrocza (sezon zimowy). 
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Tabela 10. Wyniki analizy trendów zmian parametrów meteorologicznych na Śnieżce 

Parametr Okres  ZSk Trend Nachylenie 
linii trendu 

Przedział 
ufności 

Okres wegetacyjny Rok – Lata 1985-2008 2,89 Rosnący 1,000 0,998 

Średnia temperatura 
I półrocze (XI-IV) - Lata 1979-2009 2,14 Rosnący 0,042 0,983 

II półrocze (V-X) - Lata 1979-2008 3,07 Rosnący 0,052 0,999 

Średni opad dobowy 
I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 1,85 Rosnący 0,031 0,967 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 1,02 Rosnący 0,033 0,844 

Ilość dni, w których opad 
przekroczył 10 mm 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 -0,90 Brak 0,000 0,816 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 1,24 Brak 0,000 0,893 

Ilość dni, w których opad 
przekroczył 20 mm 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 -1,37 Brak 0,000 0,915 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 0,68 Brak 0,000 0,752 

Ilość dni, w których opad 
przekroczył 30 mm 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 0,77 Brak 0,000 0,776 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 -0,03 Brak 0,000 0,508 

Ilość dni, w których opad 
przekroczył 40 mm 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 1,14 Rosnący 0,182 0,871 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 0,00 Brak 0,000 0,500 
 
Legenda: 
Wyniki o istotności nie mniejszej niż 0,95  
Wyniki o istotności mniejszej niż 0,95 ale nie mniejszej niż 0,90  

 

14. Omówienie wyników analizy zmian parametrów meteorologicznych w 
Tatrach i Karkonoszach  

Analiza 30 letnich serii obserwacyjnych wykazała postępujące ocieplanie się klimatu Tatr i 
Karkonoszy. Mimo znacznych różnic z roku na rok, odnotowano systematyczny wzrost średniej 
rocznej temperatury powietrza, na Kasprowym Wierchu (o ponad 0,4ºC/10 lat), a na Śnieżce (o 
około 0,47ºC/10 lat. Efektem tego jest skracanie się chłodnych i wydłużanie ciepłych pór roku; 
czas trwania okresu wegetacyjnego przeciętnie wzrasta na Kasprowym Wierchu o około 13 dni a 
na Śnieżce o 10 dni na 10 lat).  

Do ważnych skutków zachodzących zmian klimatu należy też wzrost zmienności warunków 
pogodowych, w Tatrach wzrasta istotnie częstotliwość występowania obfitych opadów 
atmosferycznych. W Karkonoszach taka tendencja jest dużo słabiej zaznaczona. 

Wyniki te potwierdzają już istniejące analizy wykonane dla lat wcześniejszych. Np. analiza 
stuletniej serii obserwacyjnej ze Śnieżki z okresu 1901-2000, udokumentowała postępujące 
ocieplenia klimatu Sudetów z wyraźnie zwiększonym tempem wzrostu temperatury w ostatnim 
dziesięcioleciu XX wieku (Dubicka i Głowicki, 2000, Głowicki, 2003). Współczynnik trendu 
wiekowego średniej rocznej temperatury na Śnieżce wyniósł +0,820C/100 lat i jest zbieżny z 
wieloma ocenami tempa globalnego ocieplenia, podawanymi w międzynarodowych raportach. O 
zmianach klimatu w Tatrach donoszą prace Niedźwiedzia (1996) i Obrębskiej-Starklowej i in., 
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1996). Wyniki analizy wykonanej w ramach niniejszej pracy dla lat 1979-2008 wskazują na 
przyspieszenie zachodzenia zmian.  

Uzyskane wyniki analizy trendów dla parametrów meteorologicznych dla terenów badań w 
Tatrach i Karkonoszach znajdą zastosowanie przy konstruowaniu scenariuszy przyszłych 
zmian klimatu w modelowaniu dynamicznym.  
 

 

15. Modelowanie wpływu kwaśnej depozycji i zmian klimatycznych na 
skład chemiczny wód jezior przy użyciu modelu dynamicznego MAGIC 

15.1. Wstęp 

Organ Wykonawczy Konwencji w sprawie przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie 
odległości sugeruje użycie modeli dynamicznych dla przewidywania zmian składu chemicznego 
gleby i wody (i możliwości odwracania niekorzystnych zmian) w sytuacji obniżenia emisji 
substancji kwasogennych.  

MAGIC (Model of Acidification of Groundwater In Catchments) jest programem służącym 
do modelowania w skali zlewni zmian chemizmu wód powierzchniowych pod wpływem 
depozycji kwaśnej (Cosby et al., 2001). Od momentu powstania około 15 lat temu był 
testowany i stosowany, zarówno w badaniach pojedynczych stanowisk jak i sieci 
regionalnych, w wielu regionach świata – głównie w Ameryce Północnej i Europie, ale także 
w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Pozwoliło to na wprowadzenie szeregu poprawek      
i ulepszeń do programu. Usunięto niedokładności z oryginalnej wersji programu oraz 
wprowadzono uzupełnienia rozszerzające przyjęty początkowo model reakcji zlewni na 
zakwaszanie o procesy, które okazały się istotne w świetle wyników najnowszych badań. 
Obecnie ma on opinię narzędzia elastycznego, pewnego i przydatnego zarówno w badaniach 
naukowych jak i w zarządzaniu. Jego zalety sprawiły, że najnowsza wersja programu, 
MAGIC 7 została wytypowana przez ICP-Waters jako zalecane narzędzie w analizowaniu 
zmian zachodzących w zlewniach jezior w wyniku obniżania się w ostatnich latach depozycji 
kwaśnej. Model został przekazany zespołowi wykonującemu niniejszą pracę przez Norweski 
Instytut Badania Wód NIVA w Oslo, koordynatora prac ICP-Waters.  

W ramach wcześniejszych etapów pracy zastosowano model MAGIC w warunkach polskich 
dla badanych jezior tatrzańskich i karkonoskich. Ze względu na fakt, że zastosowanie modeli 
dynamicznych do prognozowania reakcji wód powierzchniowych na zmiany użytkowania 
zlewni (w tym depozycji z atmosfery) wymaga uzyskania stosunkowo dokładnych danych 
empirycznych dotyczących warunków meteorologicznych, hydrologicznych, glebowych w 
zlewniach jezior oraz informacji na temat składu chemicznego wód oraz gleb, wykonano 
uzupełniające badania terenowe i analityczne. MAGIC został w tej pracy użyty w wersji 
zakładającej ustalone warunki klimatyczne (brak zmian temperatury i wysokości opadów) i 
zawierającej uproszczony moduł przemian azotowych w zlewni. Wyniki modelowania 
pozwoliły na rekonstrukcję i prognozę stanu zakwaszenia badanych jezior w zależności od 
przyszłych zmian depozycji substancji zakwaszających z atmosfery. Modelowanie wykazało 
dobre dopasowanie wyników modelowania z danymi monitoringowymi. Rozbieżności 
dotyczyły głównie stężeń związków azotu.  
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W niniejszej pracy zaplanowano zastosowanie modelu MAGIC do rekonstrukcji i 
prognozowania zmian chemicznych w wodach powierzchniowych przy uwzględnieniu wpływu 
parametrów klimatycznych i procesów zależnych od parametrów klimatycznych na te zmiany.  

15.2. Opis modelu 

W modelu MAGIC wykorzystuje się wiarygodne dane doświadczalne oraz innego typu 
informacje do ilościowego oszacowania skali czasowej i rozmiarów zmian długoterminowych w 
składzie chemicznym wód powierzchniowych spowodowanych rzeczywistymi lub zakładanymi 
zmianami depozycji kwaśnej. MAGIC jest modelem o parametrach skupionych, o średnim 
stopniu złożoności. W modelu zakłada się, że najistotniejsze dla kształtowania reakcji zlewni na 
kwaśną depozycję są następujące procesy: 

- retencja anionów w glebie;  

- wietrzenie minerałów jako źródło kationów mocnych zasad – Ca, Mg, K, Na; 

- adsorpcja i wymiana kationów zasadowych i glinu w glebie; 

- buforowanie roztworu glebowego przez słabe kwasy organiczne (fulwowe i huminowe) 
oraz nieorganiczne (wodorotlenki glinu i kwas węglowy); 

- tworzenie kompleksów glinu z jonem fluorkowym i siarczanowym oraz ze związkami 
organicznymi; 

- stymulowane przez mikroorganizmy przemiany oraz pobór anionów i kationów 
(zwłaszcza kationów zasadowych i związków azotu na różnych stopniach utlenienia; 

- kształtowanie zdolności neutralizacji kwasów poprzez dysocjację kwasu węglowego i 
wymianę kationów mocnych zasad przez protony w kompleksie sorpcyjnym gleby). 

 

Rysunek 58 Schemat przepływu strumieni masy według modelu MAGIC 
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Powiązania między tymi procesami ujmuje schematycznie rysunek 58. Zasadniczą kwestią 
jest, jak szybko i w jakim stopniu powyższe procesy kształtują reakcję wód 
powierzchniowych na zmiany w kwaśnej depozycji. Wieloletnie obserwacje wskazują, że 
zmiany w składzie chemicznym wód powierzchniowych, wywołane zmianami w depozycji 
kwaśnej, zachodzą na ogół w ciągu kilku lub kilkunastu lat.  

Szczegółowy opis modelu został zamieszczony w I etapie niniejszej pracy.  

 

15.3. Wykorzystanie programu MAGIC w przewidywaniu skutków globalnego ocieplenia 
klimatu dla przebiegu restauracji wrażliwych na zakwaszenie wód powierzchniowych  

 

W ciągu ostatnich lat nastąpiła zmiana w pojmowaniu roli klimatu w zakwaszaniu wód 
powierzchniowych. Dawniej przyjmowano, że zmiany klimatyczne zachodzą na tyle wolno, 
że w skali czasowej charakterystycznej dla procesów zakwaszania środowiska można uznać je 
za stałe. Zdarzające się sporadycznie przypadki anomalii pogodowych były uważane za 
przejaw wielkiej złożoności oraz małej stabilności zjawisk meteorologicznych. (To właśnie w 
badaniach meteorologicznych natknięto się po raz pierwszy na „chaos deterministyczny”). 
Zjawiska te nazwano (confounding factors – czynniki zakłócające). Obecnie panuje pogląd, 
że, niezależnie od przyczyn, klimat ulega szybszym zmianom niż zakładano poprzednio, a 
pojawiające się nieregularnie epizody, których przebieg często bywa bardzo gwałtowny, są 
konsekwencją postępującego ocieplenia globalnego. 

Obecnie jednak jest już jasne, że zmiany klimatyczne oddziałują (Battarbee, 2005) na wody 
powierzchniowe w wielu rejonach za przyczyną szeregu zmiennych czynników 
(zakłócających). Główne z nich to: 

• globalny wzrost temperatury;  

• zmiany w częstotliwości i natężeniu opadów atmosferycznych; 

• zmiany w natężeniu i kierunkach wiatrów. 

Wywołują one m.in.: 

• zmiany w grubości i zasięgu pokrywy śnieżnej i lodowej;  

• hydrologiczne zmiany w zlewni; 

• zakłócenia w stratyfikacji i cyklicznym mieszaniu wód,  

które z kolei wpływają na przebieg chemicznych i biologicznych procesów takich, jak  
produkcja pierwotna, obieg substancji odżywczych, zużycie tlenu w hipolimnionie a także 
kształtowanie alkaliczności i odczynu pH w wodach zlewni. 

W chwili obecnej zagadnienie wpływu zmian klimatu na przebieg restauracji zakwaszonych 
wód powierzchniowych dominuje w badaniach prowadzonych w ramach ICP-Water. 
Szczególną uwagę zwrócono na prognozowanie przebiegu restauracji wrażliwych wód 
powierzchniowych oraz zmian wywołanych czynnikami związanymi z ocieplaniem się 
klimatu. Najczęściej, oprócz modelu zakwaszania wód powierzchniowych, dla celów 
prognozowania wykorzystuje się odpowiednio dobrane modele klimatyczne oraz dane o 
przewidywanej depozycji kwaśnej. Spośród modeli zakwaszania wód powierzchniowych, 
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najchętniej stosowany jest MAGIC (Model of Acidification of Groundwater In Catchments), 
Cosby i in., 1985).  

Składniki systemu klimatycznego są sprzężone ze sobą rozmaitymi procesami fizycznymi, 
biologicznymi i chemicznymi. Procesy te są obecne w cyklu hydrologicznym, a także podczas 
wymiany promieniowania, ciepła oraz cząstek materialnych między Ziemią a atmosferą. 
System ten jest bardzo złożony i praktycznie niemożliwością jest zbudowanie takiego modelu 
matematycznego, który pozwalałby uwzględnić wszystkie wyszczególnione wyżej procesy w 
sposób w pełni wiarygodny. Trzeba bowiem pamiętać, iż wiedza o niektórych z tych 
procesów jest jeszcze niewystarczająca. Dlatego w czasie budowy modeli klimatycznych 
korzysta się z pewnych przybliżeń i uproszczeń. W związku z brakiem jednomyślności wśród 
modelarzy klimatycznych, które przybliżenia najmniej obciążają otrzymane wyniki końcowe, 
rozwinięto szereg odmiennych podejść w modelowaniu. Doprowadziło to do powstania setek 
ich wersji, co znakomicie utrudnia dokonanie wyboru modelu, który najlepiej odpowiadałby 
potrzebom użytkownika. (Kożuchowski, 1995). Ponadto, wyniki uzyskane przy pomocy 
modeli klimatycznych często wymagają przeskalowania (w dół) i dostosowania do warunków 
panujących w terenie będącym przedmiotem badań nad zakwaszaniem. Skalowanie, na ogół, 
jest dosyć skomplikowane i wymaga użycia odpowiedniego programu skalującego.  

W ramach niniejszej pracy zamierza się zrezygnować z użycia matematycznego modelu 
klimatycznego i zastąpić go wynikami monitoringu klimatycznego na Kasprowym Wierchu 
dla jezior tatrzańskich i na Śnieżce dla jezior karkonoskich. Dane klimatyczne – temperatury 
powietrza, wielkość opadów atmosferycznych oraz długość okresu wegetacyjnego, dla lat 
1979 – 2008, zostały poddane analizie statystycznej celem ustalenia, czy i jakim podlegają 
one zmianom w czasie (rozdział 12 i 13). Wyniki tej analizy stanowią punkt wyjścia dla 
ekstrapolacji tych danych dla potrzeb prognozowania zmian klimatycznych i ich wpływu na 
przebieg restauracji wód powierzchniowych w monitorowanych jeziorach.  

Podstawą prognozy depozycji kwaśnej będą ustalenia protokółu z Göteborga oraz wyniki 
obliczeń depozycji przy pomocy modelu RAINS, przeskalowane na teren badań zgodnie z 
metodyką przedstawioną w rozdz. 8.7.  

Przy ustalaniu czasokresu prognoz należy wziąć pod uwagę, że wiarygodność prognozowania 
z reguły znacznie maleje w miarę wydłużania przedziału czasowego, dla którego jest 
wykonywana. Następnym krokiem jest oszacowanie, w oparciu o ekstrapolację danych 
klimatycznych, kierunku i zakresu ich zmian w ustalonym uprzednio okresie czasu. W 
rezultacie powstaje zbiór wartości granicznych dla wejściowych zmiennych klimatycznych do 
MAGIC-a. Są to przede wszystkim temperatura gleby i wody, struktura opadów 
atmosferycznych i wielkość depozycji kwaśnej. Wprowadzenie wybranych zgodnie z opisaną 
procedurą wartości tych zmiennych do programu MAGIC i przeprowadzenie obliczeń 
pozwoli na uzyskanie informacji, jak zmiany wartości parametrów klimatycznych wpływają 
na przebieg restauracji zakwaszonych wód powierzchniowych. Zmian wartości parametrów 
klimatycznych można dokonywać grupowo lub pojedynczo. Drugi sposób dostarcza 
informacji o czułości modelu na zmianę każdego z tych parametrów oraz umożliwia 
stworzenie rankingu ich „ważności” w modelu, natomiast pierwszy pozwala na oszacowanie 
efektów współdziałania zmiennych. 
 

 

 



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap II 

 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
 

 
65 

16. Udział w pracach ICP-Waters  

Wyniki badań w Tatrach i Karkonoszach są przekazywane i włączane w bazy danych 
Międzynarodowego Programu Oceny i Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior" (ICP-Waters), 
działającego w ramach Grupy Roboczej d/s Oddziaływań. Centrum Koordynacyjne Programu 
działa w Instytucie Badania Wody NIVA w Oslo.  

Obecnie Program realizują 23 kraje europejskie i 2 północnoamerykańskie. Miejsca 
pomiarowe ICP-Waters reprezentują większość miejsc, gdzie występują wody wrażliwe na 
zakwaszenie. Udział w pracach Programu zobowiązuje kraje kooperujące do dostarczania 
różnego rodzaju danych dotyczących monitorowanych wód powierzchniowych (głównie jezior), 
położonych na terenach wrażliwych na depozycję substancji kwasogennych z atmosfery. 
Centrum Koordynacyjne Programu dysponuje danymi dotyczącymi ponad 200-u miejsc 
pomiarowych (rys. 54), o różnym stopniu zakwaszenia wód, co pozwala na uogólnienia 
związane z skomplikowanymi zależnościami między depozycją kwaśną a chemicznymi i 
biologicznymi reakcjami ekosystemów wodnych. Corocznie wykonywana jest kontrola jakości 
danych chemicznych. Większość laboratoriów, z których pochodzą dostarczane dane bierze 
udział w interkalibracji prowadzonej przez Centrum Koordynacyjne.  

Dane opracowywane są przez Centrum Koordynacyjne Programu we współpracy z Krajowymi 
Centrami Koordynacyjnymi, w miarę uzupełniania baz danych o wyniki z kolejnych lat 
pomiarowych. W 2008 roku wydano raport z 20-tu lat badań. Ponadto wydawane są materiały z 
corocznych spotkań oraz oddzielne opracowania związane z tematyką prac ICP-Waters. W I 
etapie pracy przedstawiono wyniki dotychczasowych prac Programu. Planuje się uaktualnienie i 
rozszerzenie tego przeglądu w następnym etapie pracy.  
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Rysunek 59 Miejsca monitorowane w ramach ICP-Waters - stan aktualny  
 

 

 

17. Podsumowanie 

W niniejszym, II etapie pracy zaprezentowano i omówiono wyniki analiz wód jezior 
tatrzańskich i karkonoskich po wznowieniu monitoringu w połowie 2008 r. na tle wyników 
monitoringowych z wcześniejszych serii badań. Przeanalizowano także wyniki prowadzonego 
równolegle monitoringu jakości opadów atmosferycznych ze stacji pomiarowych na 
Kasprowym Wierchu i Śnieżce. Ze względu na stosunkowo krótki okres pomiarowy (po 
wznowieniu badań w połowie 2008 r.) analiza trendów zmian chemicznych w wodach 
jeziornych i opadowych zostanie wykonana w następnym etapie pracy.  

W pracy zawarto także rozszerzony w stosunku do poprzedniego etapu pracy przegląd 
literatury ukierunkowany, zgodnie z nowymi kierunkami zainteresowań, na mechanizmy 
restauracji wód powierzchniowych w wyniku zmniejszenia obciążenia kwaśną depozycją oraz 
wpływu zmian klimatycznych na te procesy.  
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W sprawozdaniu przedstawiono także wyniki ustaleń dotyczących sposobu modelowania 
zmian składu chemicznego wód jezior w wyniku zmian depozycji z atmosfery i zmian 
klimatu przy pomocy dynamicznego modelu MAGIC. Ze względu na swoje zalety model ten 
został wytypowany przez ICP-Waters jako zalecane narzędzie do ustalania strategii 
ograniczania emisji zanieczyszczeń i przewidywania skutków ich realizacji. Zastosowanie 
modelu we wcześniejszym etapie pracy ograniczało się do symulowania skutków zmian 
depozycji. W obliczeniach nie uwzględniano zmian klimatycznych, zachodzących w okresie 
badań i prognozowanych. Tymczasem wpływ zmian klimatycznych na szereg procesów 
zachodzących w zlewniach został ostatnio bogato udokumentowany. W ramach I i II etapu 
pracy rozpoznano możliwości i sposób zastosowania modelu MAGIC do prognozowania 
zmian zakwaszenia badanych jezior dla różnych scenariuszy przyszłych zmian klimatu. Takie 
zastosowanie modelu wymaga uzupełnienia dotychczas uzyskanych informacji o dane 
dotyczące przeszłych i prognozowanych zmian klimatu. Zebrano informacje literaturowe 
dotyczące zmian klimatycznych na terenie Tatr i Karkonoszy oraz informacje dotyczące 
wykonanych dla potrzeb Konwencji Klimatycznej prognoz wzrostu temperatury i zmian 
innych wskaźników klimatycznych. Obecnie informacje te zostały uzupełnione o dane 
obserwacyjne dla posterunków meteorologicznych IMGW położonych w pobliżu badanych 
zlewni. Zamieszczone w niniejszej pracy wyniki analizy tych danych będą stanowić dane 
wejściowe do obliczeń przy pomocy modelu MAGIC.  

W następnym III i ostatnim etapie pracy planuje się przeprowadzenie kalibracji modelu oraz 
przeprowadzenie obliczeń rekonstrukcji zmian chemicznych dla wszystkich badanych zlewni. 
Przewiduje się przeprowadzenie obliczeń modelowych dla różnych scenariuszy przyszłej 
depozycji i zmian klimatycznych.  
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1. Podstawa podjęcia pracy  

Praca została wykonana na podstawie umowy trójstronnej nr 388/08/Wn50/NE-Oa-Tx/D 
zawartej w dniu 8 grudnia 2008 roku między Ministerstwem Środowiska i Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Instytutem Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach.  

2. Wprowadzenie 

Zakwaszenie gleb i wód powierzchniowych od kilku dekad jest uważane za jeden z głównych 
międzynarodowych problemów związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego w Europie i 
Ameryce Północnej. Zakwaszenie wywołuje zmiany w strukturze i funkcjonowaniu 
ekosystemów lądowych i wodnych. Redukcja emisji zanieczyszczeń kwasogennych  ma na celu 
zahamowanie zakwaszenia i stworzenie warunków umożliwiających ekosystemom powrót do 
równowagi. 

Konwencja w Sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości 
została przyjęta w Genewie w 1979 roku i weszła w życie po jej ratyfikacji przez 24 kraje w 
1983 roku. Do chwili obecnej Konwencję podpisało 49 stron, w tym Kanada, Stany Zjednoczone 
i Wspólnota Europejska. Celem Konwencji jest współpraca w zakresie zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczenia powietrza i jego skutków, włączając w to przenoszenie 
zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości oraz rozwój międzynarodowego szerokiego 
monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie odległości. W ciągu 25 lat istnienia 
Konwencji zostało wynegocjowanych i podpisanych 8 protokółów, które konkretyzują niektóre 
zobowiązania przyjęte przez państwa strony Konwencji, zorganizowano europejski system 
monitoringu środowiska, uruchomiono szeroki system badań naukowych oraz wymiany 
informacji.  

Jako ostatni został wynegocjowany i podpisany w 1999 roku w Göteborgu Protokół w sprawie 
przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu przyziemnego (EKG/ONZ, 
1999). Jego podstawowym celem jest osiągniecie poziomów ładunków kwasowości i 
eutrofizacji, które będą niższe niż wartości krytyczne zarówno z uwagi na ochronę zdrowia ludzi 
jak i ekosystemów. Cel ten może zostać osiągnięty przez sukcesywne ograniczanie emisji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz amoniaku do poziomów, które uznano za realne w wyniku 
negocjacji przeprowadzonych przez strony Konwencji w określonych horyzontach czasowych 
poczynając od 2010 roku.  

Kluczowym kierunkiem działań związanych z realizacją postanowień Konwencji jest 
koordynacja działań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery w skali 
międzynarodowej. Działająca na rzecz Organu Wykonawczego Konwencji Grupa Robocza ds. 
Oddziaływań wspiera jego programy realizacyjne poprzez działalność Międzynarodowych 
Programów (ICP) i Grup Roboczych, mających na celu ocenę oddziaływania zanieczyszczeń z 
powietrza na środowisko poprzez długoterminowy monitoring receptorów zanieczyszczeń z 
atmosfery (m.in. rzek i jezior), modelowanie i opracowania naukowe.  

Jednocześnie realizacja zobowiązań wynikających z postanowień Ramowej Konwencji ONZ w 
Sprawie Zmian Klimatu (tzw. Konwencji Klimatycznej) wymaga od jej sygnatariuszy 
przygotowania i przekazania sekretariatowi konwencji oceny podatności na zmiany klimatyczne 
i zdolności adaptacyjnych do tych zmian w poszczególnych krajach. Oceny te powinny 
ilościowo określać wrażliwość różnych systemów naturalnych na zmienność klimatu. Uważa się, 
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że czynniki, inne niż kwaśna depozycja, głównie klimatyczne - tzw. czynniki zakłócające – mają 
silny wpływ na proces restauracji zakwaszonych ekosystemów. Dlatego Międzynarodowe 
programy (ICP) rozszerzyły zakres prac o analizy wpływu zmian klimatycznych na odwracanie 
trendów zakwaszenia badanych ekosystemów. 

Międzynarodowy Program Oceny i Monitoringu Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Rzeki i 
Jeziora (ICP-Waters) został powołany w 1985 roku, w celu określenia zasięgu geograficznego i 
stopnia zakwaszenia wód powierzchniowych. Zbierane dane dostarczają informacji niezbędnych 
do szacowania zależności stopnia zakwaszenia wód od wartości depozycji z atmosfery w 
różnych warunkach (klimatycznych, geologicznych itp.). Ważnym elementem prac Programu 
jest rejestracja i ocena trendów zmian chemicznych i biologicznych w wodach, w dłuższym 
okresie czasu. W celu ustalenia koniecznego stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery wyznaczane są ładunki krytyczne oraz stosowane jest modelowanie dynamiczne, 
pozwalające na prognozowanie zmian w zlewniach w zależności od zmian wielkości depozycji. 
Rozważa się także wpływ czynników zakłócających, głównie klimatycznych, na  procesy 
restauracji wód powierzchniowych. Obecnie Program realizują 23 kraje europejskie i 
północnoamerykańskie. Udział Polski w pracach Programu obejmuje badania dwóch jezior 
tatrzańskich oraz, od 2004 roku, także dwóch jezior karkonoskich.  

Od początku lat 90-tych XX-tego wieku nastąpiły istotne zmiany wielkości emisji związków 
siarki i azotu do atmosfery; redukcja emisji tlenków siarki z terenu Polski w okresie 1992-2002 
jest określana na około 44 % (w stosunku do 1980 roku na około 61%), tlenków azotu na około 
28% (w stosunku do 1980 roku na około 34%) a amoniaku na 26% (w stosunku do 1980 roku na 
około 40%) (EMEP, 2005). W ślad za tym uległa obniżeniu depozycja substancji 
zakwaszających z atmosfery. W przeszłości najwyższe depozycje siarki i azotu były notowane w 
Europie Centralnej, tam też zaznaczył się największy spadek depozycji, a najniższe w Północnej 
Norwegii i Szwecji. Jeżeli postanowienia Protokółu z Göteborga zostaną w pełni zrealizowane, 
depozycja siarki będzie najniższa od kilku dekad. Zmianom depozycji towarzyszyły zmiany 
klimatyczne objawiające się wzrostem temperatury i zmianami wielkości i zróżnicowania 
opadów atmosferycznych w cyklu rocznym.  

Wiadomo, że jeziora wysokogórskie są wrażliwe na zmiany dostawy zanieczyszczeń z 
atmosfery oraz zmiany klimatyczne ze względu na niewielkie powierzchnie zlewni, cienką 
pokrywę gleby oraz duże szybkości odpływu. Niewystarczająco rozpoznane jest jednak tempo, 
mechanizmy i prognoza zmian chemicznych w ich wodach. Brak jest wystarczającej wiedzy 
dotyczącej kierunków przemian azotowych w zlewniach, co ogranicza możliwości 
prognozowania przyszłych zmian zakwaszenia wód. Na zakwaszenie i restaurację wód 
powierzchniowych poza kwaśną depozycją mają wpływ także inne, określane jako zakłócające, 
czynniki środowiskowe, głównie zmiany klimatyczne. Dalszych badań wymagają zagadnienia 
dotyczące mechanizmów i wielkości tego wpływu. Mimo stwierdzonej w wielu 
monitorowanych wodach restauracji znaczna część badanych ekosystemów wodnych pozostaje 
w dalszym ciągu zakwaszona. Stąd pojawiają się pytania dotyczące: wielkości redukcji 
emisji/depozycji, koniecznej do osiągnięcia pożądanej redukcji zakwaszenia oraz określenia 
wartości „pożądanej” redukcji zakwaszenia.  

Prezentowane w niniejszej pracy wyniki obserwacji jezior w Tatrach i Karkonoszach, jako 
składowa zbioru wyników badań wykonywanych w ramach ICP-Waters, są wykorzystywane w 
opracowaniach stanowiących podstawę naukową kształtowania polityki w zakresie ochrony 
środowiska przed zakwaszeniem.  
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W latach 1992-1996 prace były wykonywane wspólnie z Norweskim Instytutem Badania Wód 
(NIVA) w ramach współpracy polsko-norweskiej. Przez wszystkie lata badania były 
finansowane lub współfinansowane przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz okresowo, przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. 

3. Cel pracy 

Celem pracy jest rejestracja, ocena oraz prognoza zmian stanu zakwaszenia wód wybranych 
jezior położonych w Tatrach i Karkonoszach, jakie wynikają ze zmieniającego się charakteru 
depozycji z powietrza oraz zmian klimatu.  

Badania są prowadzone jako wkład Polski w prace Międzynarodowego Programu Oceny i 
Monitoringu Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Rzeki i Jeziora (ICP-Waters), działającego 
na rzecz Organu Wykonawczego Konwencji w Sprawie Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie 
Odległości. 

4. Zakres pracy 

Praca została zrealizowana w latach 2008-2010 w trzech etapach. Stanowi ona kontynuację 
badań prowadzonych od 1992 r. w Tatrach i od 2004 r. w Karkonoszach. W jej ramach 
prowadzono kontrolę zmian składu chemicznego wód dwóch jezior tatrzańskich i dwóch 
jezior karkonoskich w cyklu rocznym. Ponadto zebrano i zinterpretowano historyczne i 
aktualne dane dotyczące depozycji zanieczyszczeń z atmosfery. Do symulacji przyszłych 
zmian składu chemicznego wód jezior pod wpływem prognozowanych zmian depozycji 
zanieczyszczeń z atmosfery i zmian klimatycznych zastosowano model dynamiczny MAGIC. 
Obliczenia wykonano dla różnych scenariuszy zmian depozycji do 2030 r. Ponadto zebrano i 
przeanalizowano parametry klimatyczne mogące mieć wpływ na procesy zakwaszenia i 
restauracji badanych jezior, takie jak: temperatura, długość okresu wegetacyjnego, wysokość i 
zmienność opadów atmosferycznych. Opracowano scenariusze przyszłych zmian klimatu i 
związanych z nimi parametrów wpływających na skład chemiczny jezior. 

W wyniku pracy uzyskano obraz aktualnego stanu zakwaszenia jezior w Tatrach i 
Karkonoszach w powiązaniu z zanieczyszczeniem opadów, określono trendy zmian 
chemicznych wód jeziornych i opadowych oraz wykonano prognozę stanu zakwaszenia jezior 
przy różnych scenariuszach zmian poziomów depozycji z atmosfery i zmian klimatycznych.  

Niniejszy, III etap pracy podsumowuje wyniki prac z lat 2008-2010 na tle wyników z lat 
wcześniejszych i obejmuje: 

 [1] kontynuację badań wód 2 jezior tatrzańskich i 2 jezior karkonoskich zgodnie z 
wymaganiami ICP-Waters, w tym: 

• pobór próbek wód jeziornych (2x/miesiąc, w miesiącach ze stałą pokrywą 
śnieżną 1x/miesiąc);  

• analizę chemiczną pobranych próbek obejmującą: 
  - pH, alkaliczność, przewodnictwo, 

  - kationy: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4
+, 

  - aniony: SO4
2-, NO3

-, Cl-, 
- inne: Al, metale ciężkie: Pb, Cd,  

 [2] opracowanie wyników prac analitycznych. Do chwili obecnej zakończono analizy 
chemiczne próbek pobranych do końca września 2010 r. Wyniki analiz opadów z danych 
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„Państwowego monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń 
do podłoża” przekazane przez IMGW we Wrocławiu dotyczą okresu do końca 2009 roku; 

[3] uczestnictwo w programie intekalibracji chemicznej laboratoriów uczestniczących w pracach 
ICP-Waters; 

[4] zebranie, opracowanie i interpretację danych dotyczących wielkości depozycji w badanych 
zlewniach;  

[5] zebranie i interpretację danych dotyczących warunków meteorologicznych obszarów badań, 
analizę trendów zmian; 

[6] przegląd literatury ukierunkowany na mechanizmy restauracji wód powierzchniowych w 
wyniku zmniejszenia obciążenia kwaśną depozycją oraz wpływu zmian klimatycznych na te 
procesy;  

[7] zastosowanie modelu dynamicznego MAGIC do symulacji wpływu przewidywanych 
zmian depozycji oraz czynników zakłócających (głównie pochodnych zmian klimatycznych) 
na procesy restauracji chemicznej ekosystemów wodnych; 

[8] opracowanie i interpretację otrzymanych wyników badań. Wyniki badań opracowano także 
w wersji angielskiej w formie raportu dla Centrum Koordynacyjnego programu ICP-Waters.  

5. Zakwaszenie wód powierzchniowych 

5.1. Procesy wpływające na stan zakwaszenia wód powierzchniowych 

Kwasowość środowiska wodnego, własność chemiczna kluczowa dla organizmów żywych, jest 
kształtowana przez stosunek obecnych w wodzie kwasów i zasad. Panujący w wodach stan 
równowagi wynika z szeregu interakcji biogeochemicznych zachodzących w obiegu wody. 
Zanieczyszczenie powietrza powoduje zwiększoną dostawę kwasów lub związków 
zakwaszających do środowiska lądowego i wodnego. W zależności od zdolności do ich 
neutralizacji, wzrost zakwaszenia może być niezauważalny lub postępować z szybkością 
zagrażającą żywym organizmom.  

Zakwaszenie wód jest wypadkową oddziaływań między mokrą i suchą depozycją a skałą 
macierzystą i glebą zlewni oraz procesów biologicznych zachodzących w zlewni oraz w 
jeziorze. Cieki lub zbiorniki wodne zajmują zazwyczaj powierzchnie dużo mniejsze niż 
zasilające je zlewnie. Tak więc, większość deponowanych z atmosfery zanieczyszczeń 
mogących potencjalnie dostać się do wód powierzchniowych najpierw chodzi w kontakt z 
materiałem zlewni. Ostatecznie skład chemiczny wód powierzchniowych, nienarażonych 
(oprócz depozycji z atmosfery) na wpływ działalności człowieka, jest kształtowany przez 
szereg różnorodnych czynników, jak m. in.: procesy wietrzenia materiału zlewni, reakcje 
wymiany jonowej, procesy utleniania i redukcji, procesy hydrologiczne oraz powstawanie i 
rozkład biomasy. Dodatkowy modyfikujący wpływ na skład chemiczny wód mają procesy 
zachodzące w jeziorze lub cieku wodnym. Gleby terenów o podłożu krystalicznym 
charakteryzują się małą szybkością wietrzenia, w związku z czym takie tereny mają bardzo 
ograniczone możliwości buforowania kwasów dostarczanych z opadami a występujące na 
nich wody zawierają niewiele kationów zasadowych i dwuwęglanów. Natomiast glebom 
występującym na podłożu szybko wietrzejącym, bogatym w kationy zasadowe, towarzyszą 
wody o dużych zdolnościach buforowych. 
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Wietrzenie fizyczne minerałów skał macierzystych jest powodowane przez różne czynniki 
takie jak: wiatr, woda, lód, korzenie roślin i grzyby. Wietrzenie chemiczne polega głównie na 
rozpuszczaniu obecnych w glebie minerałów. Reakcje te zachodzą na granicy faz między 
minerałami a otaczającą je wodą a produkty reakcji rozpuszczania przechodzą do roztworu 
glebowego. Wietrzenie jest procesem nieodwracalnym, a skład mineralny gleby nie zmienia 
się w skali czasu mierzonej setkami stuleci.  

Szybkość wietrzenia chemicznego (najczęściej wyrażana w mol m-2 s –1) zależy głównie od 
właściwości samego minerału. Jednak wielu autorów podaje, że zależy także, chociaż w 
mniejszym stopniu, od temperatury, wilgotności, warunków redox i pH gleby, składu 
chemicznego roztworu glebowego, wysokości i pH opadów oraz roślinności (Sverdrup i 
Warfvinge, 1990, 1993). Badania laboratoryjne wskazują, że wyższa temperatura, niskie pH, 
obecność dwutlenku węgla i rozpuszczonego węgla organicznego zwiększają szybkość 
wietrzenia. Jednak podkreśla się, że interpretacja wyników tych doświadczeń może być 
błędna i że ta krótkookresowa zmienność może być powodowana nie zmianami szybkości 
wietrzenia a zmianami równowagi w kompleksie jonowymiennym gleby (Norton i Vesely, 
2003).  

Szybkość wietrzenia jest trudna do określenia. Często wyznaczana jest na podstawie bilansów 
zlewniowych przez dodawanie i odejmowanie strumieni kationów zasadowych 
doprowadzanych i odprowadzanych ze zlewni (Pačes, 1983), przy czym to szacowanie jest 
obarczone znaczną niepewnością. Badania w warunkach laboratoryjnych dają wyniki o dwa, 
trzy rzędy wielkości wyższe niż w terenie (Norton i Vesely, 2003), ze względu na trudności w 
symulowaniu warunków naturalnych, tak więc ekstrapolowanie wyników doświadczeń do 
warunków terenowych jest problematyczne. Stwarza to określone trudności, ponieważ bardzo 
często szybkość wietrzenia jest parametrem niezbędnym w kalibracji statycznych i 
dynamicznych modeli zakwaszenia wód i gleb (np. Sverdrup i De Vries, 1994) 

Przeważnie rozpuszczanie minerałów zwiększa pojemność buforową gleby. Proces ten 
zachodzi z niemal stałą szybkością. W konsekwencji wietrzenie chemiczne daje glebie 
długotrwałe zabezpieczenie przed zakwaszeniem oraz, wraz z depozycją kationów 
zasadowych z atmosfery, zapewnia dostawę mineralnych substancji odżywczych do 
ekosystemów glebowych.  

Wymiana jonowa jest jednym z najważniejszych procesów biorących udział w procesie 
zakwaszania i restauracji, ponieważ reguluje zdolności buforowe roztworów glebowych i wód 
odpływu ze zlewni. Kationy wymienne są związane elektrostatycznie z cząstkami gleby. 
Wymiana jonowa zachodzi szybko i jest procesem odwracalnym. Odbywa się na ujemnie 
naładowanych powierzchniach związków koloidalnych obecnych np. na minerałach 
gliniastych czy częściowo rozłożonej materii organicznej. Całkowita ilość jonów 
wymiennych jest określana jako pojemność jonowymienna. Pojemność jonowymienna gleby 
zmienia się z głębokością. W przeciwieństwie do jonów siarczanowych, które są adsorbowane 
głównie w głębszych warstwach gleby (na poziomie B), kationy są adsorbowane najmocniej 
w jej górnych warstwach, gdzie znajduje się najwięcej związków organicznych.   

W konsekwencji zakwaszenia, kationy zasadowe kompleksu jonowymiennego mogą być 
zastępowane przez jony glinu lub wodoru, co powoduje spadek nasycenia zasadami i wzrost 
stężeń kationów zasadowych w roztworach glebowych i wodach odpływu. Ostatecznie 
kationy zasadowe są wymywane ze zlewni. W procesie restauracji jony wodorowe i glinowe 
w kompleksie jonowymiennym są zastępowane przez kationy zasadowe (dostarczane w 
wyniku reakcji wietrzenia i depozycji) a nasycenie zasadami rośnie. W długim okresie czasu 
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można spodziewać się wzrostu pH roztworu glebowego, ograniczenia rozpuszczalności glinu 
i wzrostu stężeń kationów zasadowych.  

Depozycja siarki i jej przemiany w glebie zlewni. Gleby odgrywają ważną rolę w procesie 
zakwaszania, m. in. poprzez opóźnienie transportu deponowanych z atmosfery związków siarki 
(Kopáček i in., 2001). Niektóre gleby zawierają znaczne ilości siarki związanej w materii 
organicznej lub zaadsorbowanej na minerałach glebowych. Ilość siarki związanej w glebie może 
być o kilka rzędów większa od znajdującej się w roztworze glebowym. Najbardziej stabilne są 
siarczany, będące najważniejszą formą siarki w wodach i glebach. Są środowiska, w których 
występują także siarczki, powodując trwałe lub epizodyczne zakwaszenie.  

Istnieje stan równowagi między ilością związków siarki zaadsorbowanych na cząstkach gleby a 
ich zawartością w roztworze glebowym. W związku z tym, zmniejszenie depozycji związków 
siarki z atmosfery może powodować desorpcję siarki i jej uwalnianie do wód glebowych. 
Adsorpcja związków siarki jest procesem odwracalnym, zapobiega w pewnym stopniu 
zakwaszeniu ale także może być powodem opóźnienia restauracji. 

Na rys. 1 przedstawiono schematycznie procesy zachodzące w glebie i roztworach glebowych i 
wpływające na formy i ilość związków siarki przedostających się z gleby do wód podziemnych i 
powierzchniowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Przemiany związków siarki w glebie. Redukcja depozycji związków siarki powoduje 
usuwanie siarki z gleby aż do osiągnięcia nowego stanu równowagi. Mineralizacja organicznej 
siarki może opóźniać proces restauracji (źródło: Warfvinge, 2000). 

Depozycja azotu, jego pobór przez roślinność i wymywanie. Azot występuje we wszystkich 
elementach środowiska przyrodniczego i należy do tzw. biopierwiastków uczestniczących w 
globalnych cyklach geochemicznych. W atmosferze oprócz azotu cząsteczkowego występują 
związki azotu utlenionego: NOx (NO i NO2), HNO3 i NO3

- (w formie aerozoli) oraz 
zredukowanego: NH3 i NH4

+. Azot jest deponowany z atmosfery w postaci azotanowej i 
amonowej. Rośliny pobierając kationy (NH4

+ i kationy zasadowe) i aniony (np. NO3
-) powodują 
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uwalnianie z gleby do roztworów glebowych odpowiednio jonów H+ i OH- wpływając na ich 
stan zakwaszenia. Zjawisko zakwaszania nie jest obserwowane, jeżeli pobór NO3

- przez 
organizmy jest zbilansowany poborem kationów. Azot ze związków wchodzących w skład 
organizmów  przechodzi w formę nieorganiczną w wyniku rozkładu biomasy z wytworzeniem 
amoniaku (amonifikacja). Amoniak zostaje w utleniony do NO2

- i NO3
- w procesie zwanym 

nitryfikacją. Obie reakcje zachodzą w obecności tlenu i przy udziale bakterii. W warunkach 
beztlenowych może dochodzić do reakcji denitryfikacji (redukcji NO2

- i NO3
- do tlenków i 

wolnego azotu) i uwalniania tych gazów do atmosfery.   

Przechodzenie jednych postaci chemicznych azotu w inne zachodzi również w wodach 
naturalnych (rys. 2). 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Krążenie azotu w wodach naturalnych (Gomółka i Szaynok, 1997) 

Zdolność ekosystemów do retencji azotu jest bardzo zróżnicowana. Jeżeli depozycja z 
atmosfery przekracza jego pobór przez roślinność, stan nasycenia azotem wzrasta, a jego 
nadmiar jest wymywany do wód powierzchniowych przyczyniając się do ich zakwaszenia. 
Stężenia i sezonowość zmian stężeń azotanów w wodach powierzchniowych nasycenia 
stanowią podstawę zaliczania zlewni do klas nasycenia azotem (Aber i in., 1989; Aber, 1992; 
Stoddard, 1994; Stoddard, Traaen, 1995) (tabela 1).  

Tabela 1 Stopnie nasycenia azotem oparte o średnie miesięczne stężenia azotu w wodach 
odpływu (Stoddard i Traaen, 1995) 

Stopień 
nasycenia 

Kryterium 

stopień 0 3 lub więcej miesięcy w sezonie wegetacyjnym z NO3
- ≤3 mval/m3 i najwyższą wartością 

<20 mval/m3 

stopień 1 1 lub 2 miesiące w sezonie wegetacyjnym z NO3
- ≤3 mval/m3 lub 3 lub więcej miesięcy w 

sezonie wegetacyjnym z NO3
- ≥3 mval/m3 i najwyższą wartością ≥20 mval/m3 

stopień 2 0 miesięcy z NO3
- ≤3 mval/m3 i powyżej 3 miesiące w sezonie wegetacyjnym z NO3

- <50 
mval/m3 

stopień 3 mniej niż 3 miesiące z NO3
- <50 mval/m3 

W zlewniach, które są relatywnie wolne od bezpośredniego wpływu działalności ludzkiej, np. 
gospodarki rolnej czy leśnej, parametry klimatyczne, jak temperatura czy stosunki 
hydrologiczne, są powodem zróżnicowania stężeń azotu i ich eksportu ze zlewni w zależności od 
pory roku (Groffman i in., 2001; Kaste i Skjelkvale, 2002; Davies i in., 2005). W wielu 
zlewniach stężenia NO3

- są wyższe w okresie wiosennych roztopów i niższe w okresie letnim. 
Powodem jest nitryfikacja i akumulacja azotanów w glebie w miesiącach zimowych i ich 
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wymywanie przez wody roztopowe. W sezonie wegetacyjnym, w wodach gruntowych 
zasilających wody powierzchniowe, stężenia NO3

- są zazwyczaj obniżone ze względu na pobór 
przez roślinność. 

Stwierdzono, że depozycja związków azotu z atmosfery prowadzi do wzrostu ich stężeń w 
wodach odpływu głównie ze zlewni leśnych strefy umiarkowanej i północnej (Moldan i in., 
2006; Gundersen i in., 2006) oraz na terenach górskich (Kopacek i in., 2005; Fenn i in., 2003). 
Ponieważ od 1980 roku emisja związków azotu do atmosfery malała wolniej niż emisja 
związków siarki, równolegle wzrastał udział azotu w zakwaszaniu środowiska. Reakcje zlewni 
na zmiany depozycji azotu, ze względu na złożoność reakcji cyklu azotowego i biologiczną rolę 
azotu, są skomplikowane i wyniki prowadzonego na szeroką skalę monitoringu nie wskazują na 
występowanie zdecydowanych prawidłowości. Stwarza to problemy w prognozowaniu reakcji 
zlewni na przewidywane zmiany depozycji z atmosfery.  

5.2. Opis stanu zakwaszenia 

Zakwaszenie zazwyczaj opisywane jest przez wskaźnik pH (-log [H+]) lub alkaliczność (alk). 
„Kwaśna” woda ma pH poniżej 7,0. Często sugeruje się, że jako kwaśna powinna być 
definiowana woda o pH niższym niż czysta woda w równowadze z atmosferycznym CO2 (5,65). 

W każdym przypadku zakwaszenie wód oznacza obniżenie pH lub alkaliczności z 
towarzyszącymi równoczesnymi zmianami innych parametrów chemicznych.   

Często uznawaną miarą postępu lub ustępowania zakwaszenia wód są zmiany tzw. zdolności 
neutralizacji kwasu ANC (acid-neutralizing capacity). ANC roztworu może być definiowane 
jako bilans ładunków (Reuss i Johnson, 1986, Hemond, 1990). W równowadze: 

Σ (+) = Σ (-) 

lub: 

[Ca2+]+[Mg2+]+[K +]+[Na+]+[[Al 3+(OH-)n]+[H+] = [OH-]+[F-]+[SO4
2-]+[NO3

-]+[Cl -]+[CO3
2-]+ 

[HCO3
-] + [Orgx-] 

Po uporządkowaniu otrzymujemy: 

([Ca2+]+[Mg2+]+[K +]+[Na+])-([F-]+[SO4
2-]+[NO3

-]+[Cl -]) = ([OH-]+[CO3
2-]+[HCO3

-]+[Orgx-])-
([Al 3+(OH-)n] + [H+]) 

Upraszczając: 

ANC = Σ kationów mocnych zasad - Σ anionów mocnych kwasów = Σ anionów słabych 
kwasów - Σ kationów słabych zasad  

Najczęściej sumę stężeń kationów mocnych zasad oznacza się jako BC (base cations) a 
stężenia anionów mocnych kwasów jako SAA (strong acid anions). Stężenia w równaniu są 
wyrażone w równoważnikach chemicznych na jednostkę objętości np. w mval/m3.  

Stosowanie pojęcia ANC pozwala na określenie, jakie procesy w zlewni wpływają na 
zakwaszenie wód. Proces powodujący uwalnianie kationów zasadowych (manifestujący się 
wzrostem BC), ale nie wpływający na poziom stężeń mocnych kwasów (brak zmian SAA) w 
rezultacie spowoduje wzrost ANC. Takim procesem jest np. wietrzenie chemiczne. 
Odwrotnie, proces powodujący wzrost stężeń jonów siarczanowych, ale nie wpływający na 
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stężenia kationów zasadowych, spowoduje obniżenie ANC (i pH). Jednym z możliwych 
wytłumaczeń tego zjawiska jest desorpcja zaadsorbowanej w glebie siarki, innym, depozycja 
kwasu siarkowego z atmosfery.   

Silnie zakwaszone wody często mają ANC niższe od 0 oraz niskie pH i podwyższone stężenia  
nieorganicznego glinu. Jednak wody o wysokim stężeniu kwasów organicznych mogą mieć 
obniżone pH, przy stosunkowo wysokim ANC. Wartość ANC jest traktowana jako chemiczne 
kryterium jakości wody dla organizmów wodnych. Obniżenie ANC poniżej wartości 
krytycznej stwarza zagrożenie dla rozwoju organizmów wskaźnikowych. Np. jako graniczną 
dla populacji pstrąga uważa się wartość ANC równą 20 mval/m3 (Lien i in., 1989; 1991).  

5.3.Procesy restauracji wód powierzchniowych  

Duża różnorodność reakcji ekosystemów na depozycję kwaśną powoduje, że bardzo trudno 
jest ocenić perspektywy cofania się zmian wywołanych zakwaszeniem. Wartości i zmienność 
najistotniejszych parametrów gleby i wód, zależnych od depozycji substancji zakwaszających, 
są wypadkową skomplikowanych procesów zachodzących w glebie. Procesy te mogą być 
odwracalne lub nieodwracalne, szybkie lub wolne i mogą być w mniejszym lub w większym 
stopniu poddane wpływom czynników biologicznych i klimatycznych.  

O ile do najważniejszych procesów nieodwracalnych należy wietrzenie chemiczne, 
zwiększające stężenie kationów zasadowych i pojemność buforową roztworu glebowego to 
do najważniejszych procesów odwracalnych należy buforowanie, ograniczające zmiany pH.  

Ogólnie proces zakwaszenia i cofania zaistniałych zmian można podzielić na 4 etapy 
(Warfvinge, 2000): 

− Stan przed zakwaszeniem, 
− Stadium postępującego zakwaszania, 
− Stan zakwaszenia, 
− Stadium cofania zmian. 

W stanie przed zakwaszeniem zazwyczaj panuje stan równowagi między dostawą i 
odprowadzaniem składników kwaśnych i zasadowych z gleby, a tym samym całej zlewni. 
Nasycenie zasadami kompleksu jonowymiennego jest stałe. Stężenia kationów zasadowych w 
dopływie są kształtowane przez wietrzenie i depozycję z jednej strony i pobór przez 
roślinność z drugiej. Wynikiem stabilnego składu chemicznego gleby jest stałe i stosunkowo 
wysokie ANC w wodach odpływu (rysunek 3).  

W sytuacji, kiedy depozycja substancji zakwaszających rośnie, ustalony stan równowagowy 
zostaje zakłócony. Podwyższony dopływ kwasów, poprzez mechanizm wymiany jonów, 
powoduje zmniejszenie puli kationów w kompleksie jonowymiennym gleby. To prowadzi do 
podwyższenia stężeń kationów zasadowych w roztworze glebowym i ich wymywania z gleby. 
W tym stadium nie zauważa się obniżenia pH gleby i związanego z tym podwyższenia stężeń 
glinu w roztworze glebowym. Część zdeponowanych z atmosfery anionów jest adsorbowana 
przez glebę prowadząc do opóźnienia w procesie zakwaszania.  

Osiągnięcie stanu zakwaszenia zwykle wymaga długiego okresu oddziaływania wysokiej 
depozycji związków kwasogennych. W tym stadium pojemność buforowa kompleksu 
jonowymiennego jest silnie obniżona. Osiągnięty zostaje nowy stan równowagowy. Ponieważ 
możliwości buforowe kompleksu jonowymiennego zostają wyczerpane, pH gleby szybko 
spada i utrzymuje się na wyrównanym poziomie. Stężenia kationów zasadowych w wodach 
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odpływu maleją a jednocześnie wzrastają stężenia glinu. Kompleks jonowymienny nasyca się 
anionami i staje się niezdolny do ich dalszej adsorpcji. Wody powierzchniowe zdradzają 
symptomy chronicznego zakwaszenia, z ANC<0.  

 

 

Rysunek 3 Schemat przebiegu zmian nasycenia kompleksów jonowymiennych gleby, 
powodujących zwlokę czasową w procesach zakwaszania i restauracji przy zmniejszonej 
depozycji (za: Warfvinge, 2000). ANC=BC-SAA; BC – suma kationów zasadowych; SAA - suma 
anionów. Rozmiar strzałek obrazuje orientacyjnie intensywność wymiany poszczególnych 
substancji między glebą a roztworem glebowym. 

 

Kiedy depozycja substancji zakwaszających maleje, rozpoczyna się okres cofania zmian 
chemicznych w glebie. Proces ten jest opóźniany przez desorpcję anionów i uzupełnianie 
zubożonego kompleksu jonowymiennego przez dostarczane do układu kationy. Oba te 
procesy powodują uwalnianie jonów wodorowych z materiału gleby do roztworu glebowego 
oraz obniżanie stężenia kationów zasadowych w roztworze glebowym i wodach odpływu. 
Jeżeli szybkość wietrzenia jest mała w porównaniu do zasobów wymiennych kationów i 
zaadsorbowanej siarki, faza cofania zmian może być bardzo przedłużona.  

Ponieważ dodatkowo prognozy nie przewidują spadku depozycji substancji zakwaszających 
do poziomu sprzed epoki przemysłowej można spodziewać się, że w wielu przypadkach 
osiągnięcie przez kompleks jonowymienny pierwotnego poziomu nasycenia zasadami może 
wymagać bardzo długiego czasu. W konsekwencji poprawa stanu środowiska może być tylko 
częściowa. Jednak nawet w takim przypadku konsekwencje dla organizmów żywych, 
glebowych i wodnych mogą być znaczące.  
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5.4. Wpływ zmian chemicznych wody na organizmy wodne 

Ostatecznym celem programów kontroli emisji jest uzdrowienie biologiczne ekosystemów, 
czyli powrót wrażliwych organizmów wyeliminowanych w wyniku zakwaszenia. Jednak 
określenie mechanizmów i dróg przemian biologicznych jest trudne ze względu na różnorodność 
reakcji organizmów na zmiany chemiczne w wodach. Można spodziewać się, że odpowiedzią 
będzie raczej dostosowanie się składu gatunkowego w wodach do nowych warunków 
(chemicznych i fizycznych), a nie powrót ekosystemów do stanu sprzed zakwaszenia.  

Korzystne zmiany parametrów chemicznych istotnych dla organizmów żywych, mogą tylko 
sugerować, że odnowa biologiczna jest możliwa albo, że można się jej spodziewać, a nie, że 
zachodzi rzeczywiście. Tak więc cofanie zmian chemicznych wywołanych zakwaszeniem 
niekoniecznie jest równoznaczne z “uzdrowieniem” ekosystemu. Termin „uzdrowienie” 
sugeruje powrót do stanu sprzed zakwaszenia, tymczasem trendy zmian chemicznych 
wskazują tylko na dążenie do tego stanu.  

Przy braku wiarygodnych danych dokumentujących uzdrowienie biologiczne zazwyczaj 
zakłada się, że może ono zachodzić, zazwyczaj z opóźnieniem w stosunku do osiągnięcia 
stężeń kluczowych parametrów chemicznych odpowiadających stanowi sprzed zakwaszenia. 
Za kluczowe parametry uważa się zazwyczaj te, które wykazują bezpośrednio toksyczne 
działanie (jak jon wodorowy i glin) oraz takie, które mogą je ograniczać (głównie kationy 
zasadowe, w szczególności wapń). Z tego względu postęp chemicznego uzdrowienia opiera 
się najczęściej na ocenie zmian zakwaszenia (pH i alkaliczność), stężeń glinu i kationów 
zasadowych.  

5.5. Koncepcja ładunków krytycznych i modelowanie zmian zakwaszenia wód 
powierzchniowych  

Odpowiedź składu chemicznego gleby, roztworu glebowego i wód powierzchniowych na 
kwaśną depozycję symulowano przy pomocy modelowania matematycznego od wczesnych lat 
80-tych XX wieku. Modele tworzono w celu umożliwienia: 

− interpretacji zmian, które zaszły w przeszłości,  
− opisu obserwowanych zjawisk, 
− planowania przyszłych badań, 
− prognozowania, 
− tworzenia podstaw dla decyzji politycznych. 

Ładunki krytyczne:  Podstawowymi pojęciami koncepcji ładunków krytycznych są: ładunek 
krytyczny i przekroczenie ładunku krytycznego. Ładunek krytyczny uważany jest za cechę 
charakterystyczną, zależną od wrażliwości i liczebności występowania poszczególnych 
receptorów w badanym ekosystemie i definiuje się go jako (Nilsson i Grennfelt, 1988): 
największą depozycję związków kwaśnych, nie wywołującą zmian chemicznych, prowadzących 
do długotrwałych, szkodliwych skutków dla struktury i funkcjonowania ekosystemów. Ponieważ 
zmiany chemiczne w wodach powierzchniowych wywołane przez zakwaszenie (Reuss i in., 
1987) powodują określone skutki biologiczne (Schindler, 1988). Ładunki krytyczne określane są 
w oparciu o poziomy tolerancji wykazywane przez organizmy wodne (Lien i in., 1989). 

Koncepcja ładunków krytycznych została zaakceptowana jako podstawa dla planowania strategii 
redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. W celu uzyskania informacji o wielkości i 
zróżnicowaniu przestrzennym ładunków krytycznych Organ Wykonawczy Konwencji w 
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Sprawie Trangranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości powołał 
Międzynarodowy Program Współpracy w Zakresie Modelowania i Kartowania Ładunków i 
Poziomów Krytycznych oraz Oddziaływań Zanieczyszczeń Powietrza, Zagrożeń i Trendów (ICP 
Modelling and Mapping) działającą w ramach Grupy Roboczej ds. Oddziaływań. Ładunki 
krytyczne z poszczególnych krajów odwzorowywane w postaci map są zbierane i przekazywane 
w postaci raportów przez Centrum Koordynacyjne ds. Oddziaływań. W opartych o koncepcję 
ładunków krytycznych uzgodnieniach dotyczących wymaganej redukcji emisji kwasogennych 
zanieczyszczeń do atmosfery, założonym celem jest ochrona 95% wszystkich ekosystemów w 
obrębie ok siatki EMEP-u. W praktyce oznacza to, że ładunki krytyczne dla 5% powierzchni 
ekosystemów mogą być przekroczone. 

Modele stanu ustalonego:. Do najczęściej stosowanych w analizie skutków depozycji kwaśnej 
na stan gleb leśnych i wód powierzchniowych należą modele statyczne, oparte na bilansach 
masy o różnym stopniu uszczegółowienia, nie uwzględniające zmienności zjawisk w czasie. W 
wyniku ich zastosowania uzyskuje się odpowiedzi na pytanie, jaki będzie końcowy stan 
środowiska w przypadku poddania go oddziaływaniu określonej, niezmiennej w czasie depozycji 
kwaśnej. Pomimo swej prostoty modele statyczne pozwalają na wyciąganie wniosków, co do 
kierunków zmian wywoływanych depozycją kwaśną i na określenie pewnych progowych 
wartości depozycji, poniżej których efekty ujemne z dużym prawdopodobieństwem nie 
występują (tzw. ładunki krytyczne).  

Wyróżnia się dwa typy modeli statycznych, tj. modele jednowarstwowe oparte na 
właściwościach gleby uśrednionych w odniesieniu do całego profilu glebowego i modele 
wielowarstwowe, które pozwalają obliczać ładunki krytyczne dla każdego poziomu profilu 
glebowego z osobna, wskazując pionowe zróżnicowanie właściwości gleb, jak np. PROFILE 
(Sverdrup i Warfringe, 1993). 

Pierwsze modele stanu ustalonego (steady-state) dla wód powierzchniowych bazowały na 
danych empirycznych (Henriksen i Posch, 2001). Były to albo dane z badań wykonanych na 
skalę regionalną, np. jeziora w Norwegii (Henriksen, 1979; Henriksen, 1990) albo szczegółowe 
dane z pojedynczych zlewni (Christophersen i Neal, 1990). Kirchner (1992) dla oceny 
wrażliwości na zakwaszenie stworzył model zlewniowy oparty na chemii wód odpływu.  

Model FAB (First-order Acidity Balance – pierwszorzędowy bilans kwasowości) (Posch i in., 
1993) umożliwia równoczesne wyznaczanie ładunków krytycznych siarki i azotu oraz ich 
przekroczeń. W obliczeniach modelowych wykorzystuje się bilans masowy w stanie 
ustalonym, szeroko stosowany przy wyznaczaniu ładunków krytycznych dla gleb leśnych 
(UBA 1996, Posch i in. 1993). Obliczenia wykonywane przy pomocy modelu bilansu 
zakwaszenia wymagają zarówno danych wejściowych wyznaczonych przy pomocy badań 
doświadczalnych jak i parametrów otrzymywanych z danych literaturowych.  

W Polsce do ilościowej oceny stopnia zakwaszenia i eutrofizacji ekosystemów lądowych od 
początku lat dziewięćdziesiątych wykorzystywany jest. model statyczny SMB (Simple Mass 
Ballance) Mapy ładunków krytycznych, tworzone w ramach tych prac, po agregacji do map 
ogólnoeuropejskich, stanowiły naukową postawę negocjacji postanowień protokółów 
Konwencji Genewskiej (Mill, 2002, 2006, 2007).  

Modele dynamiczne: Modele dynamiczne są rozszerzeniem modeli ładunków krytycznych. 
Dzięki uwzględnieniu stanów nierównowagowych w procesach zakwaszenia i restauracji 
komponentów środowiska naturalnego, umożliwiają one oszacowanie czasu potrzebnego na 
wywołane zmianą bodźców zewnętrznych przejście danego ekosystemu od stanu 
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początkowego do końcowego, a w szczególności tempa zmian w środowisku 
spowodowanych obniżeniem depozycji kwaśnej na określony teren. 

Modele numeryczne ILWAS (Gherini i in., 1985), MAGIC (Cosby i in., 2001), SMART (de 
Vries i in., 1989), SAFE (Warfringe i in., 1993), VSD (Posch i in., 2003) są oparte na 
matematycznych opisach procesów biogeochemicznych i hydrologicznych w glebie i wodzie. 
Modele te mogą służyć zarówno do przewidywania jak i odtwarzania jakości wody w 
zlewniach przy użyciu danych dotyczących topografii, meteorologii, chemii gleb, wietrzenia, 
i kwaśnej depozycji. Wiarygodność modelowania rośnie z długością czasu obserwacji i tym 
samym ilością danych użytych podczas kalibracji modeli. Modele, chociaż różnią się 
detalami, są oparte na tych samych podstawach; na bilansie ładunków jonów w roztworach i 
bilansie masy w rozważanych elementach układu. W obliczeniach uwzględnia się ponadto 
procesy wymiany jonowej między glebą a roztworem glebowym, wietrzenie minerałów, pobór 
przez rośliny azotu i tzw. kationów zasadowych (kationy metali alkalicznych i ziem 
alkalicznych) oraz równowagi w roztworze glebowym.  

Modelowanie dynamiczne dostarcza informacji przy: 

−  wyznaczaniu spodziewanego składu chemicznego wód powierzchniowych w dowolnym 
czasie w przyszłości w odpowiedzi na zmiany depozycji, np. wynikające z realizacji 
postanowień Protokółu z Göteborga; 

−  ustalaniu (optymalizacji) koniecznej, przyszłej redukcji emisji w ramach rewizji 
postanowień z Protokółu Göteborga.   

 

6. Potencjalny wpływ zmian klimatu na jakość wód powierzchniowych w 
świetle danych literaturowych 

6.1. Czynniki wpływające na proces restauracji wód powierzchniowych 

Niepewności związane z przyszłą restauracją chemiczną wód są związane głównie ze skutkami 
zmian klimatu i trudnościami z prognozowaniem przemian azotowych w zlewni.  

W ciągu ostatnich lat nastąpiła zmiana w pojmowaniu roli klimatu w zakwaszaniu wód 
powierzchniowych. Dawniej przyjmowano, że zmiany klimatyczne zachodzą na tyle wolno, 
że w skali czasowej charakterystycznej dla procesów zakwaszania środowiska można uznać je 
za stałe. Zdarzające się sporadycznie przypadki anomalii pogodowych były uważane za 
przejaw wielkiej złożoności oraz małej stabilności zjawisk meteorologicznych. To właśnie w 
badaniach meteorologicznych natknięto się po raz pierwszy na „chaos deterministyczny”. 
Zjawiska te nazwano (confounding factors – czynniki zakłócające). Obecnie panuje pogląd, 
że, niezależnie od przyczyn, klimat ulega szybszym zmianom niż zakładano poprzednio, a 
pojawiające się nieregularnie epizody, których przebieg często bywa bardzo gwałtowny, są 
konsekwencją postępującego ocieplenia globalnego. 

Obecnie jednak jest już jasne, że zmiany klimatyczne oddziałują (Battarbee, 2005) na wody 
powierzchniowe w wielu rejonach za przyczyną szeregu zmiennych czynników 
(zakłócających). Główne z nich to: 

• globalny wzrost temperatury;  

• zmiany w częstotliwości i natężeniu opadów atmosferycznych; 

• zmiany w natężeniu i kierunkach wiatrów. 
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Wywołują one m.in.: 

• zmiany w grubości i zasięgu pokrywy śnieżnej i lodowej;  

• hydrologiczne zmiany w zlewni; 

• zakłócenia w stratyfikacji i cyklicznym mieszaniu wód,  

które z kolei wpływają na przebieg chemicznych i biologicznych procesów takich, jak  
produkcja pierwotna, obieg substancji odżywczych, zużycie tlenu w hipolimnionie a także 
kształtowanie alkaliczności i odczynu pH w wodach zlewni. 

Zmiany intensywności i częstotliwości opadów atmosferycznych mogą zmienić drogi 
przemieszczania się wód odprowadzających substancje rozpuszczalne z gleb zlewni do wód 
powierzchniowych (Mitchell i in., 2006), co prowadzi do wahań ich stężeń. Stosunki wodne są 
także silnie zależne od temperatury. Zależności te są bardzo skomplikowane, np. wzrost sumy 
opadów nie zawsze musi być powodem wzrostu przepływu w rzekach, jeżeli towarzyszy mu 
wzrost temperatury (Clair i Ehrman, 1996). 

Sole pochodzące z aerozoli morskich mają wpływ głównie na zlewnie położone w pobliżu 
wybrzeży mórz i oceanów. W ostatnich latach obserwuje się wzmożoną częstotliwość 
występowania epizodów związanych ze depozycją soli morskich. Ma to związek ze zmianami 
klimatycznymi, opisywanymi przez wskaźnik NAO (intensywność Oscylacji 
Północnoatlantyckiej - różnica ciśnienia atmosferycznego, mierzonego na poziomie morza, 
pomiędzy dwoma stacjami, znajdującymi się w pobliżu centrów Niżu Islandzkiego i Wyżu 
Azorskiego). W ciągu ostatnich 25 lat odnotowuje się silny wzrost wartości wskaźnika NAO. Od 
roku 1980 pozostaje on w silnej dodatniej fazie i wykazuje trend wzrostowy. Ta sytuacja 
przyczyniła się w dużym stopniu do obserwowanego ocieplenia półkuli północnej, wilgotnej 
pogody, zdominowanej przez napływ powietrza z rejonów południowo-zachodniego i 
zachodniego Atlantyku i częstszych sztormów.  

Parametry wrażliwe na wpływ tzw. czynników zakłócających to przede wszystkim NO3
-, SO4

2-, 
CO2, kwasy organiczne oraz organizmy roślinne i zwierzęce. 

NO3: Czynniki klimatyczne silnie wpływają na wymywanie azotu ze zlewni. Zmiany klimatu 
mogą zarówno maskować długoterminowe zmiany stężeń azotu spowodowane zmianami 
depozycji z atmosfery jak też być głównym czynnikiem sterującym zmianami 
długoterminowymi.  

Ocieplenie klimatu może wpływać na obieg azotowy np. poprzez zmiany intensywności i 
częstotliwości opadów atmosferycznych, grubości pokrywy śniegu, długości okresów suszy i 
okresu wegetacyjnego. Okresy suszy wpływają na intensyfikację utleniania organicznego azotu 
w glebach. Redukcja pokrywy śnieżnej może prowadzić do ochłodzenia gleby w zimie, 
obniżenia aktywności mikrobiologicznej i przyspieszonego obumierania korzeni a w rezultacie 
do zmian okresu dostępności i wielkości poboru substancji pożywkowych przez roślinność 
(Groffman i in., 2001).  

Także szybkość mineralizacji (przechodzenia z form organicznych w nieorganiczne) zależy od 
warunków klimatycznych, np. jest niższa w glebach wysokogórskich. Stabilność związków 
organicznych w glebie jest określana przez stosunek zawartości organicznego węgla do 
organicznego azotu C:N. Średnia roczna temperatura gleby może zmienić stosunek C:N w 
podłożu leśnym aż do 0,5 na 1oC (Yoh, 2001). Niski stosunek C:N oznacza, że organizmy 
rozkładające materię organiczną w glebie mają dostęp do azotu w formie łatwiej dostępnej od 
azotu związanego w związkach organicznych. Relatywnie duża zawartość azotu (niskie C:N) 
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zwiększa ryzyko wymywania azotu z gleby do wód (Gundersen i in., 1998) natomiast w glebach 
o wysokim C:N szybkość rozkładu związków organicznych jest duża a nitryfikacja nieistotna.  

SO4
2-: Zmniejszenie depozycji związków siarki z atmosfery może powodować desorpcję siarki i 

jej uwalnianie do wód glebowych; na proces ten mają wpływ także czynniki klimatyczne, jak 
temperatura czy stosunki wodne. Wrażliwy na wpływy klimatyczne jest także proces 
mineralizacji związków organicznych zawierających siarkę. Także procesy utleniania i redukcji 
w okresach suszy czy wyższych poziomów wód zmieniają formy występowania siarki w wodach 
i glebach zlewni.   

CO2: Wzrost zawartości CO2 w atmosferze został dobrze udokumentowany przez bezpośrednie 
pomiary prowadzone od 1956 roku oraz pośrednio przez analizy rdzeni lodowych (Schneider, 
1989). Wzrost ten nie ma bezpośredniego wpływu na zakwaszenie ze względu na niewielki 
wpływ na pH opadów atmosferycznych, ale może być z nim związany pośrednio poprzez 
wywołane efektem cieplarnianym zmiany klimatu. Np. związane z temperaturą i wilgotnością 
gleby ciśnienie parcjalne (PCO2) w glebie, jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym 
równowagę kwasowo-zasadową (i ANC) wód odpływu ze zlewni, m.in. poprzez wpływ na 
szybkość respiracji w glebie (Norton i in., 2001).  

Kwasy organiczne: Eksport DOC (dissolved organic carbon - rozpuszczony węgiel organiczny) 
z gleb zlewni jest kontrolowany przez procesy podlegające wpływom parametrów 
klimatycznych, jak produkcja i rozkład biomasy, sorpcja i wymywanie. Jednak zależności te są 
skomplikowane i w literaturze trudno znaleźć doniesienia o skali tych zależności. Zazwyczaj 
okresy suszy powodują zmniejszenie stężeń DOC w wodach powierzchniowych. 

W wodach Europy i Ameryki Północnej obserwuje się ostatnio podwyższenie stężeń DOC 
(Evans i Monteith, 2001). Mechanizm tych zmian jest niepewny jednak najczęściej wskazuje 
się na możliwość zaistnienia istotnych zmian w bilansie węgla jako konsekwencji zmian 
klimatycznych (temperatura i hydrologia), zmniejszenia zakwaszenia oraz zmian bilansu 
azotu, związanego prawdopodobnie z wzrostem aktywności biologicznej badanych zlewni 
(Evans i in., 2005, Davies i in., 2005). Wszystkie te czynniki mają wpływ na zmiany 
warunków siedliskowych w ekosystemach wodnych. 

Czynniki biologiczne: Zmiany klimatu mają wpływ na roślinność i aktywność 
mikroorganizmów. Zarówno podwyższone stężenie atmosferycznego CO2 jak i depozycja azotu 
mogą powodować zwiększenie poboru substancji pożywkowych przez roślinność. Ocieplenie 
wydłuża sezon wegetacyjny zwiększając zarówno produkcję pierwotną jak i procesy rozkładu, 
wpływając tym samym na obieg azotu w zlewni. 

Tak więc, czynniki klimatyczne mają wpływ na większość procesów, fizykochemicznych i 
biologicznych, zachodzących w zlewniach. Istnieją różnice między zmianami 
długoterminowymi, zachodzącymi na przestrzeni lat, a związanymi z porami roku, 
powtarzalnymi cyklami zmian stężeń wielu składników chemicznych wód. Skutki wpływu 
czynników klimatycznych na wody powierzchniowe mogą być: (a) epizodyczne, jak np. krótkie 
incydenty spowodowane wzmożoną depozycją soli pochodzenia morskiego (wskutek silnych 
wiatrów) (Hindar i in., 1995) lub, spowodowane okresami suszy, zmiany w procesach utleniania 
i redukcji w zlewni (Dillon i in., 2003), (b) sezonowe, jak typowy przebieg zmian stężeń NO3

- z 
niskimi stężeniami w lecie i wysokimi w zimie (Stoddard, 1994) i (c) długoterminowe, jak 
przyrost zawartości węgla organicznego w wodach powierzchniowych wywołany przez wzrost 
temperatury związany z globalnym ociepleniem (Evans i in., 2005).  
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Generalnie zjawiska obserwowane w zlewniach zakwaszonych wód można podzielić na takie, 
które opóźniają, wynikający ze zmniejszonej depozycji związków kwaśnych, proces ich 
restauracji i takie, które mu sprzyjają. Do czynników powodujących opóźnienia należy:  

− znaczny wzrost częstotliwości pojawiania się epizodów wzmożonej depozycji soli 
pochodzenia morskiego;  

− zmiany w hydrologii wód powierzchniowych wywołanych coraz częstszymi 
okresami suszy z jednej strony oraz zwiększoną częstotliwością i intensywnością 
opadów z drugiej; 

− przyrost zawartości węgla organicznego w wodach powierzchniowych wywołany 
przez wzrost temperatury związany z globalnym ociepleniem (Davies i in., 2005);  

− zakłócenia w naturalnych procesach prowadzących do wzrostu alkaliczności wód 
powierzchniowych, takich jak redukcja siarki siarczanowej, denitryfikacja, wymiana 
jonowa z osadem dennym oraz degradacja kwasów organicznych.  

Natomiast do zjawisk sprzyjających restauracji wód powierzchniowych należy:  

−        obniżenie stężenia jonów Al w wodzie przypisywane spadkowi rozpuszczalności 
związków Al w wyniku wzrostu temperatury, jak w jeziorach Lasu Czeskiego 
(Norton i Vesely, 2003; Vesely i in., 2003);  

−       wzrost szybkości wietrzenia kationów zasadowych, również związany ze 
wzrostem temperatury;  

−       większa od powszechnie oczekiwanej retencja azotu w wielu zlewniach, 
spowodowana np. wzrostem poboru azotu przez roślinność i mikroorganizmy 
zlewni, związanym z poprawiającymi się warunkami środowiskowymi (Rzychoń i 
Worsztynowicz, 2008); 

−      epizody depozycji zasadowych pyłów znad Sahary, co ma znaczenie zwłaszcza na 
terenach wysokogórskich w Europie (Rogora i in., 2003). 

6.2. Metody oceny wpływu zmian klimatu na zakwaszenie wód powierzchniowych 

Składniki systemu klimatycznego są sprzężone ze sobą rozmaitymi procesami fizycznymi, 
biologicznymi i chemicznymi. Procesy te są obecne w cyklu hydrologicznym, a także podczas 
wymiany promieniowania, ciepła oraz cząstek materialnych między Ziemią a atmosferą. 
System ten jest bardzo złożony i praktycznie niemożliwością jest zbudowanie takiego modelu 
matematycznego, który pozwalałby uwzględnić wszystkie wyszczególnione wyżej procesy w 
sposób w pełni wiarygodny. Trzeba bowiem pamiętać, iż wiedza o niektórych z tych 
procesów jest jeszcze niewystarczająca. Dlatego w czasie budowy modeli klimatycznych 
korzysta się z pewnych przybliżeń i uproszczeń. W związku z brakiem jednomyślności wśród 
modelarzy klimatycznych, które przybliżenia najmniej obciążają otrzymane wyniki końcowe, 
rozwinięto szereg odmiennych podejść w modelowaniu. Doprowadziło to do powstania setek 
ich wersji, co znakomicie utrudnia dokonanie wyboru modelu, który najlepiej odpowiadałby 
potrzebom użytkownika (Kożuchowski, 1995). Ponadto, wyniki uzyskane przy pomocy 
modeli klimatycznych często wymagają przeskalowania (w dół) i dostosowania do warunków 
panujących w terenie będącym przedmiotem badań nad zakwaszaniem. Skalowanie, na ogół, 
jest dosyć skomplikowane i wymaga użycia odpowiedniego programu skalującego.  

Zmiany klimatyczne, można  podzielić na: (1) epizodyczne (Laudon et al., 2004; Laudon, 2007); 
(2) sezonowe (Stoddard, 1994; Wögrath, Psenner, 1995); (3) długoterminowe (Ginn et al., 2007).  

Badania związane z wpływem zmian klimatu na zakwaszenie wód powierzchniowych, poza 
rejestracją parametrów meteorologicznych powinny obejmować monitoring jakości powietrza i 
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opadów atmosferycznych oraz monitoring jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Taki 
zbiór danych pozwala na szacowanie tego wpływu i wyznaczanie trendów zmian w skali 
regionalnej i globalnej (EPA, 2001).  

Epizodyczne zjawiska klimatyczne wpływają na wielkość kwaśnej depozycji i jakość wód 
powierzchniowych, zjawiska takie mogą być modelowane przy użyciu modelu dynamicznego 
MAGIC (Evans i in., 2008). Model ten był użyty dla obszaru środkowej Walii, zastosowano 
dwie warstwy modelujące, z których jedna reprezentowała odpływ podpowierzchniowy, druga 
odpływ podziemny. Oszacowano, że ok. 48% odpływu do strumieni pochodzi z odpływu 
podpowierzchniowego, a ok. 52% z wód podziemnych. Potencjalny wpływ ekstremalnych 
zjawisk klimatycznych powiązano z prognozowanym odpływem wyliczonym przy użyciu 
modelu klimatycznego RCAO.  

Badania nad epizodycznymi zjawiskami zakwaszenia wód powierzchniowych prowadzono także 
w Norwegii (Wright, 2008). Podstawą były tu długoletnie badania monitoringowe prowadzone 
od lat 70. ubiegłego wieku; obliczone dzięki nim wartości ANC oraz stężenia anionów takich 
jak: siarczany, azotany i chlorki porównano z wielkością odpływu. Ekstremalne przypadki 
zakwaszenia wód powierzchniowych były identyfikowane jako gwałtowne spadki wartości ANC 
(Wigington i in., 1996). Jednocześnie każde takie wydarzenie korelowano z oddziaływaniem 
czterech czynników: opadu (rozcieńczenie powodujące spadek zawartości kationów), letniej 
suszy (wzrost wartości siarczanów), roztopów (wzrost wartości siarczanów i azotanów) i 
depozycji oceanicznej (wzrost zawartości chlorków). Zjawiska ekstremalne były symulowane 
także za pomocą modelu dwuwarstwowego (Christophersen i in., 1982).  

Badania dotyczące wpływu epizodycznych zdarzeń klimatycznych na zjawisko zakwaszenia 
wód powierzchniowych, oparte na obserwacji wielkości ANC, były prowadzone w Szwecji 
(Laudon, 2008). W badaniach tych duże znaczenie miały obserwacje hydrologiczne, bowiem 
zdarzenia te były identyfikowane jaki wielokrotny wzrost wartości przepływu wód w 
strumieniach i modelowane za pomocą modelu rozcieńczenia (Boreal Dilution Model) (Laudon i 
in., 2001). Dzięki obliczeniom hydrologicznym udało się wyodrębnić naturalne i 
antropogeniczne mechanizmy wpływające na spadki wartości ANC występujące w trakcie 
epizodów klimatycznych powiązanych z opadami deszczu jak i topnieniem śniegu.  

Długoterminowe badania monitoringowe składu chemicznego wód powierzchniowych 
prowadzone od lat 70. w Norwegii posłużyły do określenia sezonowości występowania zjawisk 
klimatycznych wpływających na zjawisko zakwaszenie wód (de Wit i in., 2008). W tym celu 
wykonano analizę trendów czasowych przy pomocy testu Mann-Kendall (MK) (Kendall, 1975) i 
sezonowego testu Mann-Kendall (SMK). Testy te należą do rangowych testów 
nieparametrycznych i mają za zadanie rozpoznawanie trendów monotonicznych (stale rosnących 
lub malejących). Nachylenie trendu zostało oszacowane za pomocą estymatora nachylenia Sen’a 
(Sen, 1968). Wyniki badań występowania trendów zawartości związków azotu wykazały 
występowanie wzrostów tego składnika w rejonach wybrzeża i spadku na terenach od niego 
oddalonych. Szczegółowa analiza warunków środowiskowych wykluczyła wpływ roślinności i 
własności gruntu na obserwowane trendy, tym samym wiążąc ich występowanie jednoznacznie 
ze czynnikami klimatycznymi. Najwyraźniejsze trendy występowały w okresie zimowym i były 
związane z występowaniem pokrywy śnieżnej i temperaturą.  

Test sezonowy Mann-Kendall oraz programy modelujące przepływ wody - WATFLOW oraz 
wielkość wnoszonych do strumienia wody ładunków poszczególnych składników - LOADEST 
posłużyły do identyfikacji wpływu nie tylko sezonowych ale również długoterminowych zmian 
klimatu na skład chemiczny wód powierzchniowych w Stanach Zjednoczonych (Eshleman i in., 
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2008). Wyniki modelowania wymienionymi metodami dały podobne rezultaty, jednakże 
wykazały lepszą wykrywalność trendów długoterminowych przez model LOADEST, który 
eliminuje przypadkową zmienność danych w czasie, powiązaną z rzadko występującymi 
epizodami klimatycznymi.  

Długoterminowe trendy pozwala również identyfikować dynamiczny model MAGIC. MAGIC, 
podobnie jak szereg podobnych modeli przemian zachodzących w wodach powierzchniowych 
podczas ich zakwaszania a następnie restauracji, na obszarze pojedynczej zlewni lub w skali 
regionalnej, znalazł zastosowanie w prognozowaniu jakości tych wód dla różnych scenariuszy 
depozycji kwaśnej, przy uwzględnieniu zmian klimatycznych (Posch i in., 2008). Na 
przykład, wyniki modelowania, w skali regionalnej, wpływu prognozowanej emisji kwaśnej z 
obszaru Europy oraz przewidywanych zmian klimatycznych na jakość wrażliwych na 
zakwaszenie wód jezior fińskich przedstawili Posch i współpracownicy (op. cit.), a 
zagadnienie długoterminowego prognozowania restauracji silnie zakwaszonego cieku w 
górach Brdy w Czechach przedstawiono w (Hardekopf i in., 2008). W pracach tych, obok 
MAGIC’a wykorzystano modele klimatyczne oraz oficjalne scenariusze emisji kwaśnej na 
najbliższe lata. 

Długoterminowe zmiany klimatu powodują również wzrost zawartości organicznego węgla w 
wodach powierzchniowych na terenie Europy oraz Ameryki Północnej. Ten proces był 
interpretowany przy pomocy modelu INCA-C. Model ten jest dynamicznym modelem 
zlewniowym, o dziennym odstępie czasowym (Futter i in., 2007).  

7. Zasięg terytorialny i zmiany zakwaszenia wód powierzchniowych w 
świetle danych literaturowych 

7.1. Historia zakwaszenia wód powierzchniowych w Tatrach i Karkonoszach 

Jeziora w Tatrach były już na początku XX wieku obiektem badań fizykochemicznych 
(Stangenberg, 1938) i biologicznych (Minkiewicz, 1917; Hrabĕ, 1939). Badania składu 
chemicznego wód jezior i potoków tatrzańskich w powiązaniu z parametrami geochemicznymi 
podłoża prowadzono w latach 50-tych i 60-tych XX wieku (Oleksynowa, Komornicki 1957-
1969, 1970; Bombówna, 1965, 1971). Badania wykazały, że wody położone na terenie Tatr 
Wysokich charakteryzują się małymi zdolnościami buforowymi oraz niską mineralizacją 
(Paschalski, 1963).  

Badania nad zakwaszeniem tych wód w wyniku kwaśnej depozycji oraz nad skutkami tego 
zakwaszenia rozpoczęto pod koniec lat 70-tych XX wieku (Fott, 1982, 1987; Stuchlik i in., 
1985; Małecka, 1989, 1991; Krywult, 1990, Krywult i in., 1992; Wojtan, 1989; Polakiewicz, 
1989; Kot, 1991, 1997; Henriksen i in., 1992; Lydersen i in., 1996; Kopáček i in., 2001; 2003; 
2005). Najczęściej były to badania przeglądowe, w części chemicznej obejmujące jedno lub 
kilkakrotny pobór próbek wód z większej ilości jezior lub cieków. Badania te 
udokumentowały zakwaszenie wód jezior nawet do pH poniżej 5, podwyższone stężenia glinu 
i wysokie stężenia związków siarki i azotu oraz począwszy od lat 90-tych XX wieku reakcję 
na obniżenie emisji związków kwaśnych do atmosfery.  

Wody powierzchniowe Karkonoskiego Parku Narodowego były przedmiotem badań różnych 
autorów na początku lat na przełomie lat 80-tych i 90-tych 20-tego wieku (Wasilewski, 
Szyjkowski 1987; Bieroński, 1991; Wasilewski, 1989; Wasilewski, Tworowski, 1989; 
Wasilewski, Szyjkowski, 1991; Świerczewski i in., 1989; Ławreszuk i in., 1990; Kryza i in., 
1994). Przeprowadzona analiza porównawcza długoterminowych zmian odczynu wód źródeł i 
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ujęć okolic Szklarskiej Poręby wykazała (Ciężkowski i in., 1989) obniżenie wartości pH w 17 
badanych punktach o 0.62 jednostek w latach 1965-1985, natomiast w kolejnym krótszym 
wieloleciu 1980-1989 o następną podobną wartość. Także wykonane we wczesnych latach 90-
tych analizy składu chemicznego wód tego obszaru udokumentowały ich zakwaszenie (wartości 
pH w zakresie 4-6). W wodach potoków i jezior oznaczono (Rzychoń i in., 1995), skorelowane z 
niskim pH, wysokie stężenia aktywnych form glinu (granica toksyczności: 60 mg/m3). 
Prowadzone w tych latach badania były jednak fragmentaryczne i prowadzone w stosunkowo 
krótkich okresach czasu. Wykonane w latach 2003-2005 analizy kilkakrotnie pobranych próbek 
wód Małego i Wielkiego Stawu wykazały, że w ich wody są zakwaszone (Kurzyca i in., 2005). 

Badania jezior karkonoskich wykonane pod koniec XIX i na początku XX wieku wykazały 
występowanie glonów (68 taksonów) zdominowanych przez okrzemki i zielenice, oraz ok. 70 
gatunków fauny reprezentujących odmienne grupy systematyczne. Dokonane przez Skrężynę 
(1972) porównanie charakteru zmian struktury fitoplanktonu Wielkiego Stawu wykazało duże 
zmiany w stosunku do końca 19-tego wieku. Ogółem zidentyfikowano 64 taksony. 
Stwierdzono tylko 13 gatunków wspólnych, ustąpiło 55 taksonów, pojawiło się natomiast 51 
taksonów wcześniej nie notowanych. Flora Małego Stawu była w tym czasie nieco bogatsza 
w gatunki (85 taksonów). W obu jeziorach dominował plankton okrzemkowo-zielenicowy. 
Badania te wykazały jednak wyraźny wzrost gatunków sinic (15 taksonów) w porównaniu z 
ich liczbą w 1895 roku (4 taksony). 

Badania wykonane w latach 1989-1990 (Ławrenszuk i in., 1990) wykazały małą zawartość 
biomasy fitoplanktonu, niewielką (5 w Wielkim Stawie i 11 w Małym Stawie) ilość taksonów 
oraz pojawianie się będących wskaźnikami zakwaszenia grzybów i glonów nitkowatych 
Mougeotia. Zanotowano także ustępowanie okrzemek i pojawienie się wiciowców roślinnych 
(Świerczyński i in., 1989). Także skład gatunkowy bezkręgowców świadczył o silnej 
degradacji biologicznej obu jezior, braku różnorodności gatunkowej, silniej zaznaczonej w 
przypadku Wielkiego Stawu (Ławrenszuk i in., 1990). W ostatnich latach wykonano badania 
okrzemków z osadów Wielkiego i Małego Stawu jako wskaźników zakwaszenia jezior 
górskich (Gąsiorowski, Sienkiewicz, 2003; Sienkiewicz, 2001, 2002). Badania te wykazały w 
dolnej części profilu osadów większy udział taksonów obojętnych i alkalifilnych. W górnych 
częściach profilu zaznacza się wyższa frekwencja gatunków acidofilnych.  

Przegląd literatury świadczy o postępującej degradacji ekosystemów jezior karkonoskich. 
Badania wykonywane były jednak różnymi metodami i w dużych odstępach czasu, co 
uniemożliwia przeprowadzenie analizy trendów zmian biologicznych wywołanych 
oddziaływaniem antropogenicznym. 

7.2. Zakwaszenie wod powierzchniowych w Europie i na świecie 

Europa  

Kontynent: Duże zróżnicowanie podłoża geologicznego i miąższości warstw gleby jest 
powodem różnej wrażliwości wód powierzchniowych Europy na zakwaszenie. Podłoże 
geologiczne przeważającej części kontynentu charakteryzuje znaczna szybkość wietrzenia 
zapewniająca skuteczną neutralizację deponowanych z atmosfery kwasów. Na zwiększoną 
depozycję kwaśną najszybciej zareagowały zlewnie wysokogórskie Europy Centralnej 
(Kopáček i in., 2001), one też wykazują najwyraźniejsze przejawy restauracji. Cieki drenujące 
zlewnie o głęboko zwietrzałych glebach polodowcowych nie wykazują tak szybkich zmian 
stopnia zakwaszenia pod wpływem zmian depozycji.  
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Występowanie zakwaszonych wód udokumentowano m.in. w Pirenejach (Camarero i in., 
1995), Alpach (Mosello i in., 2000), Tatrach (Kopacek i in., 2001, Rzychoń i in., 2008), 
Sudetach (Karkonosze) (Rzychoń i in., 2007), Lesie Czeskim (Vesely i in., 1998), Wogezach 
(Guerold i in., 1989), Czarnym Lesie w Niemczech (Prechtel i in., 2003). Wszystkie te wody 
reagują na zmiany depozycji kwaśnej i obecnie wykazują odznaki restauracji chemicznej 
(głównie spadek SO4

2-) i biologicznej. 

Skandynawia: Zakwaszenie wód powierzchniowych było i pozostaje w dalszym ciągu 
głównym problemem środowiskowym krajów skandynawskich. Wody powierzchniowe 
Norwegii, Szwecji i Finlandii przeważnie odznaczają się niską siłą jonową i niewielką 
zawartością nutrientów, z powodu małej szybkości wietrzenia podłoża geologicznego i 
cienkiej warstwy gleb (Henriksen i in., 1998, Skjelkvale i in., 2001). Jednak i tu obserwuje się 
dużą różnorodność; na przestrzeni od zachodniej Norwegii do wschodniej Finlandii wysokość 
opadów atmosferycznych zmienia się od ~3 m do ~0,5 m, a gleba od ubogiej i o małej 
miąższości na terenach górskich do żyźniejszej i o większej miąższości na terenach leśnych. 
W zachodniej Norwegii dominują czyste wody o niskim stężeniu kationów zasadowych a w 
Finlandii wody brunatne o wysokich stężeniach rozpuszczonego węgla organicznego i 
wyższej zawartości substancji rozpuszczonych. Przeprowadzone w 1985 roku a następnie 
powtórzone w 1995 roku badania 485 jezior norweskich wykazały powszechnie występujące 
zmniejszenie stopnia zakwaszenia (Henriksen i in., 1998). Proces ten zachodził stopniowo; w 
pierwszej fazie efekt spadku stężeń siarczanów został ograniczony równoczesnym spadkiem 
stężeń kationów zasadowych, co spowodowało brak zmian wartości ANC, jednak w miarę 
dalszego obniżania stężeń siarczanów, stężenia wapnia i magnezu ustabilizowały się i 
wartości wskaźników zakwaszenia wzrosły. Badania nie wykazały wzrostu stężeń jonów 
azotanowych w wodach co sugeruje, że nasycanie azotem zlewni w krajach skandynawskich 
jest procesem długoterminowym W późnych latach 90-tych ubiegłego wieku w południowo-
wschodniej Norwegii i południowej Szwecji znacząco wzrosły stężenia całkowitego i 
rozpuszczonego węgla organicznego.  

Wyspy Brytyjskie: W Wielkiej Brytanii badania nad zakwaszeniem wód powierzchniowych 
zainicjowano w roku 1988 poprzez stworzenie sieci monitoringu zakwaszenia wód (Evans i 
Monteith, 2001). Reakcję badanych zlewni na obniżenie kwaśnej depozycji zanotowano 
dopiero od połowy lat 90-tych (Ferrier i in., 2001; Harriman i in., 2001), głównie w postaci 
obniżenia stężeń jonów siarczanowych. Powszechnie obserwowano także podwyższenie 
stężeń rozpuszczonego węgla organicznego, co spowodowało spowolnienie postępu 
restauracji wód (Evans i Monteith, 2001). Wykazano znaczny wpływ aerozoli soli morskiej 
na chemizm wód i stopień ich zakwaszenia. 

Wyniki badań 200 jezior irlandzkich wskazują, że ich skład chemiczny w znacznym stopniu 
kształtują sole morskie. Za zakwaszenie jezior do pH<6 odpowiadały głównie kwasy 
organiczne oraz jony SO4

2- i NO3
-.  

Ameryka Północna 

Wschodnia Kanada: Podłoże geologiczne przeważającej części terenu wschodniej Kanady 
(Ontario, Quebecc, Nowa Funlandia, Labrador i Nowa Szkocja) to wolno wietrzejące skały o 
niewielkiej zawartości minerałów wapiennych. Tereny te są wrażliwe na zakwaszenie i ich 
wody były przedmiotem wielu badań (Aherne i in., 2003). Występuje tu gradient 
klimatyczny, od suchego kontynentalnego do wilgotnego morskiego, oraz znaczne 
zróżnicowanie wielkości kwaśnej depozycji. Szczególnie intensywne badania zakwaszenia 
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jezior prowadzono w prowincji Ontario, gdzie istniały jedne z największych na świecie 
punktowe źródła emisji dwutlenku siarki (Gunn, 1995).  

Wschodnie Stany Zjednoczone: Górski region Adirondack w stanie Nowy York był 
pierwszym regionem Stanów Zjednoczonych, który zidentyfikowano jako będący pod silnym 
wpływem kwaśnej depozycji (Driscoll i in., 2003). Region charakteryzuje się niskimi 
szybkościami wietrzenia, cienką warstwą gleby i wysokimi opadami w przedziale od 1 do 1,5 
m. Pierwsze badania tego obszaru zostały przeprowadzone przez EPA (Agencja Ochrony 
Środowiska) w 1985 roku (Brakke i in., 1988). W wyniku zidentyfikowano obszary wrażliwe 
na zakwaszenie i narażone na znaczną depozycję kwaśną. Tereny te zostały objęte 
systematycznym i całościowym monitoringiem (Stoddard i in., 1998, 2003). W drugiej 
połowie lat 90-tych ubiegłego wieku depozycja związków siarki zmalała ale w ślad za tym nie 
nastąpiło obniżenie ANC w wodach powierzchniowych lub było bardzo wolne. W części wód 
kationy zasadowe obniżały się szybciej niż aniony mocnych kwasów. 

Wyniki badań wód 344 strumieni gór Blue Ridge (stan Wirginia), położonych w południowej, 
polodowcowej części wschodnich Stanów Zjednoczonych, gdzie występuje niewiele jezior i 
dużo cieków drenujących stare, o małej miąższości gleby powstałe na podłożu ubogim w 
minerały węglanowe, wykazały bardzo niską zawartość jonów wapniowych i magnezowych 
oraz, spośród anionów, dominację jonu siarczanowego. Stwierdzono, że stężenie jonów 
siarczanowych utrzymuje się na niższym poziomie niż by to wynikało z wielkości depozycji i 
składu gleby. Prawdopodobnym wytłumaczeniem jest znaczna absorpcja siarczanów w 
bogatej w substancje humusowe glebie, co opóźniło zakwaszenie wód zlewni (Webb i in., 
1989). 

Ameryka Południowa 

Powietrze atmosferyczne przeważającej części Ameryki Południowej jest wolne od znaczących 
zanieczyszczeń. Opady atmosferyczne są lekko kwaśne z pH około 5,2 a depozycja wynosi 0,8 
kg N-NO3 ha-1 i 3,7-8,7 kg S-SO4 ha-1 (Forti i in., 2001). Tak więc nie zanotowano tu problemu 
zakwaszenia ekosystemów w wyniku opadów kwaśnych. Stężenia azotanów w wodach Chile i 
Argentyny są niskie. Na obszarze naturalnych systemów wodnych rejonu Amazonki obieg azotu 
jest zamknięty lub wykazuje tylko niewielkie straty. W niektórych większych dopływach 
Amazonki pH jest obniżone z powodu wysokiej zawartości rozpuszczalnego węgla 
organicznego.   

Azja Wschodnia 

W przeciwieństwie do Europy i Ameryki Północnej w wielu rozwijających się krajach Azji 
wzrasta emisja SO2, NOx i NH3 do atmosfery. Ocenia się, że do 2020 roku emisja tych gazów z 
terenu Azji Wschodniej przekroczy emisję z Europy i Ameryki Północnej łącznie (Galloway, 
1995). Inne źródła podają, że do 2030 roku emisja SO2, NOx i NH3 z tego obszaru wzrośnie 
odpowiednio o 46%, 95% i 100% (Klimont i in., 2001).  

Depozycje związków siarki z atmosfery są szczególnie duże na terenie Chin. Jednak dotychczas 
opady nie odznaczają się obniżonym pH ze względu na neutralizujący wpływ wysokich emisji 
pyłu i NH3 (Larssen i in., 1998). W Japonii całkowita antropogeniczna emisja związków siarki 
była dwukrotnie mniejsza niż wynikająca z aktywności wulkanicznej. Jednocześnie stanowiła 
ona tylko 5% całkowitej emisji z Azji Wschodniej (Norton i Vesely, 2003). 
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8. Opis obszaru badań  

8.1. Środowisko geograficzne zlewni Zielonego i Długiego Stawu w Tatrach  

Cechy morfologiczne 

Tatry stanowią najwyższy masyw górski w obrębie Karpat. Charakteryzują się złożoną budową 
geologiczną, odznaczającą się obecnością zarówno skał kwaśnych pochodzących z batolitu 
waryscyjskiego (Tatry Wysokie) jak i skał osadowych pochodzenia płaszczowinowego (Tatry 
Zachodnie i Bielskie). Urozmaicona rzeźba Tatr jest skutkiem procesów glacjalnych i 
peryglacjalnych zachodzących w okresie plejstoceńskim (cyrki glacjalne, grzbiety górskie, górne 
odcinki dolin) nałożonych na formy ukształtowane w okresie trzeciorzędu (powierzchnie 
zrównań).  

Jeziora polodowcowe Tatr są położone powyżej górnej granicy lasu, w większości w strefie hal i 
kosodrzewiny. Zasilane są przez małe potoki, najczęściej okresowe, zbierające szybko 
spływające wody opadowe i roztopowe a także w niewielkim stopniu wody podziemne. W 
Tatrach Polskich znajduje się około 40 jezior o łącznej powierzchni około 80 ha (Szaflarski, 
1936, Klimaszewski, 1988). Są one różnych rozmiarów i różnego pochodzenia. W Tatrach 
Wysokich przeważają baseny położone w kotłach i cyrkach lodowcowych, stanowiąc ich 
glacjalnie przegłębione dna. Większość jezior tatrzańskich leży powyżej wysokości 1600 m 
n.p.m. Ich powierzchnie są niewielkie, żadne nie przekracza 35 ha, a większość, bo aż 28 - ma 
powierzchnię mniejszą od jednego hektara. 

Obszar badań, poprzedzony studiami rozpoznawczymi został ograniczony do części 
krystalicznej Tatr Polskich, ze względu na niską mineralizację występujących tam wód 
powierzchniowych i związaną z tym dużą wrażliwość na depozycję kwaśną z atmosfery. 
Szczegółowymi badaniami objęto dwa jeziora, Długi Staw i Zielony Staw, położone w górnej 
części Doliny Suchej Wody (rys. 4).  

Dolina Suchej Wody jest doliną walną, o układzie widlastym, leżącą na granicy między Tatrami 
Wysokimi i Tatrami Zachodnimi. Jej górna część rozgałęzia się na Dolinę Czarnego Stawu 
Gąsienicowego i Dolinę Stawów Gąsienicowych (Klimaszewski, 1988). Podobnie jak w całych 
Tatrach Wysokich, w budowie górnej części Doliny Suchej Wody biorą udział granitoidy 
różnych odmian. Obszar ten ma typową rzeźbę glacjalną, wysokogórską, z klasycznymi 
ścianami skalnymi, piargami i stokami soliflukcyjnymi, ale również stokami dojrzałymi, o 
morfogenezie peryglacjalnej i peryniwalnej (Klimaszewski, 1988). Teren ten był w holocenie 
przekształcany przez procesy przygotowujące, jak wietrzenie fizyczne i chemiczne oraz 
właściwe procesy morfogenetyczne: opadanie, soliflukcję, spełzywanie pokryw glebowo-
zwietrzelinowych i gruzu na stokach, spływy gruzowe, procesy eoliczne i niwacje. Procesy te 
nadal modelują rzeźbę (Kotarba, Kłapa, Raczkowska, 1983). 
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Rysunek 4 Lokalizacja Długiego i Zielonego Stawu oraz ich zlewni na terenie Hali Gąsienicowej 

Zarówno Długi Staw jak i Zielony Staw to jeziora karowe, usytuowane w zagłębieniach erozji 
lodowcowej. Dna jezior i zamykające je rygle skalne wycięte są w nieprzepuszczalnych skałach 
granitowych, ich otoczenie stanowią utwory morenowe (blokowe) różnego wieku. Obie zlewnie 
charakteryzują się dużym nachyleniem; najniższa część zlewni Zielonego Stawu jest położona na 
wysokości 1671 m, a najwyższa na wysokości 1951 m n.p.m., dla zlewni Długiego Stawu 
wielkości te wynoszą odpowiednio 1783 m i 2301 m n.p.m. Wybrane morfologiczne i 
hydrologiczne parametry jezior i ich zlewni zestawiono w tabeli 2.  

Tabela 2 Morfologiczne i hydrologiczne parametry Zielonego i Długiego Stawu (Szafer i in., 
1962; Klimaszewski, 1988, Rzychoń, 1998).  

Parametr Jednostka Zielony Staw       Długi Staw 

Wysokość  m npm 1671 1783 

Powierzchnia jeziora ha 3,84 1,59 

Maksymalna głębokość m 15,1 10,6 

Powierzchnia zlewni ha 37,2 62,6 

Czas retencji rok 0,54 0,09 

Powierzchnia względna jeziora % powierzchni zlewni 10,3 2,5 

Średni roczny odpływ mm 1430 1430 

Średni roczny opad mm 1670 1670 

Średnia roczna temperatura (pow.) oC 1,5 0 

 

Słowacja 
 

Jeziora  
 
Zlewnia Długiego Stawu 

Zlewnia Zielonego Stawu  
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Oba jeziora są zasilane przez źródła oraz cieki epizodyczne i okresowe o różnej wydajności. 
Teren odwadniany jest powierzchniowo przez potok Sucha Woda oraz podziemnie, przez 
system ponorów, odprowadzających wody do dolin Olczyskiej, Goryczkowej i potoku z Kotła 
Kasprowego (Dąbrowski, Głazek, 1968). 

Charakterystyka klimatyczna obszaru 

Znaczne odległości od mórz nadają stosunkom termicznym i opadowym regionu tatrzańskiego 
cechy klimatu przejściowego pomiędzy klimatami oceanicznym i kontynentalnym (Orlicz, 
1962). Ze względu na duże wyniesienie, Tatry odznaczają się najniższymi temperaturami 
powietrza i najwyższymi w skali kraju opadami. Przeciętne sumy opadów zwiększają się ze 
wzrostem bezwzględnej wysokości n.p.m. od 1200 - 1300 mm w niższej części gór, do ponad 
2000 mm w wysokich partiach. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną zależy od wzniesienia nad 
poziomem morza; dla Hali Gąsienicowej wynosi ona średnio 193 dni rocznie, dla Kasprowego 
Wierchu 230 dni (Orlicz, 1962). Strefy klimatyczne są związane ze średnią roczną temperaturą, 
obniżającą się wraz z wysokością, (Hess, 1965), od umiarkowanie chłodnej na wysokości 700-
1100 m n.p.m. do zimnej na wysokości 2200-2663 m n.p.m. Położeniu badanych jezior 
odpowiada piętro klimatyczne "bardzo chłodne" (Hess, 1965). Charakterystyczną cechą regionu 
są częste i silne wiatry, najczęściej zachodnie, transportujące emitowane do atmosfery pyły i 
zanieczyszczenia. 

Pokrycie terenu i rodzaj gleb  

Większość powierzchni obu zlewni tworzą nagie powierzchnie skał, pokrywy morenowe, gruz i 
piargi, częściowo pokryte porostami. Tylko niewielkie części zlewni są pokryte roślinnością, w 
bardzo niewielkiej części kosodrzewiną a w większości zbiorowiskami trawiastymi i 
borówczyskami. W otoczeniu Długiego Stawu obserwuje się roślinność piargów ubogich w 
węglan wapnia oraz roślinność złomów granitowych - głównie zbiorowiska porostów. W 
otoczeniu Zielonego Stawu występują borówczyska i wtórne zbiorowiska trawiaste, głównie w 
piętrze kosówki - oraz od południowego-zachodu roślinność wilgotnych żwirków i utrwalonych 
piargów granitowych Luzuletum spadiceae (Trafas i in., 1985).  

Procentowy podział zlewni ze względu na pokrycie terenu określono na podstawie map 
Atlasu TPN (Trafas i in., 1985) oraz fotografii i obserwacji terenowych (tabela 3).  

 

Tabela 3 Pokrycie terenu zlewni Zielonego i Długiego Stawu 

Rodzaj pokrycia Zlewnia Zielonego Stawu Zlewnia Długiego Stawu 

 % powierzchni zlewni 

Las (kosodrzewina) 4,15 - 

Trawa, borówczyska 37,70 20,19 

Moreny i piargi  27,25 42,84 

Goła skała 21,25 34,13 

Jezioro 9,66 2,84 

W wysokich położeniach, odpowiadających lokalizacji obu jezior, obserwuje się głównie 
procesy wietrzenia mechanicznego oraz akumulację substancji organicznej, w wyniku czego 
tworzą się tu głównie różne odmiany rankerów bielicowych i litosoli (tabela 5 i rys. 5) (Skiba, 
1977). Podkreśla się (Skiba, 1977), że o bielicującym charakterze procesu glebotwórczego 
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dominującego w Tatrach decydują takie czynniki jak: kwaśna bezwęglanowa skała 
macierzysta (tabela 4), roślinność acidofilna i duża ilość opadów. Natężenie procesów 
bielicowania w Tatrach ma charakter strefowy, ze względu na związane z wysokością n.p.m. 
różnice klimatyczne i biologiczne.  

Tabela 4 Litologia zlewni Zielonego i Długiego Stawu 

Litologia Zielony Staw Długi Staw 

 % powierzchni zlewni 

 granodioryty przechodzące w dioryty 67,6 36,9 

 granodioryty wzbogacone w mikroklin 32,4 57,1 

 granity pegmatytowe - 6,0 

 mylonity i brekcje - 0,01 

 

 

Rysunek 5 Typy gleb oraz lokalizacja punktów poboru prób gleb w zlewniach Zielonego i Długiego 
Stawu 
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Tabela 5 Gleby zlewni Zielonego i Długiego Stawu 

Zielony Staw Długi Staw Gleba 

% powierzchni zlewni 

Rankery bielicowe  39,3 16,3 

Regosole  11,4 15,0 

Rankery butwinowe, rankery bielicowe   37,6 65,9 

Gleba gruntowo-glejowa  1,2 0 

Regosole bielicowe, bielice   0,8 0 

Jezioro   9,7 2,8 

 

Flora i fauna  

Cechy jezior tatrzańskich kwalifikują je do typu jezior skrajnie oligotroficznych. Wiąże się to z 
brakiem lub słabym wykształceniem litoralu, w którym jednak występuje wiele gatunków 
drobnych zwierząt bezkręgowych. Znaczne głębokości powodują, że hipolimnion jest silnie 
rozwinięty stwarzając przestrzeń życiową dla organizmów zimnostenotermicznych i nie 
wymagających światła. Ubogie ilościowo plankton i fauna sprawiają, że osady denne są silnie 
zmineralizowane i mało zasobne w substancje organiczne. Życie biologiczne wód Długiego 
Stawu jest dużo uboższe niż w Zielonym Stawie, zidentyfikowano w nim gatunki fauny dennej 
charakterystyczne dla obszarów wysokogórskich, bytujących w zakwaszonych wodach o niskiej 
sile jonowej. Zooplankton jest reprezentowany jedynie przez pojedyncze osobniki. Fauna denna 
Zielonego Stawu jest bogatsza (35 gatunków) i zdominowana przez gatunki inne niż w Długim 
Stawie. Także zooplankton, chociaż ubogi ilościowo, jest bardziej zróżnicowany i 
reprezentowany przez odmienne gatunki w porównaniu z Długim Stawem. Długi Staw jest 
bezrybny, natomiast w Zielonym Stawie odłowiono egzemplarze pstrąga potokowego 
(Salvelinus Fontalis) w wieku od 1 do 6 lat (AL:PE Report 1/1994). 

8.2. Środowisko geograficzne zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach  

Cechy morfologiczne 

Mały Staw i Wielki Staw są typowymi górskimi jeziorami polodowcowymi, utworzonymi w 
kotłach polodowcowych zlodowacenia bałtyckiego. Oba leżą na północnym stoku Głównego 
Grzbietu (Śląskiego Grzbietu) Karkonoszy, w masywie Smogorni, w górnej części doliny 
Łomnicy (rys. 6).  
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Rysunek 6 Lokalizacja obszaru badań 

 

Wielki Staw leży na północno-wschodnim stoku Smogorni, na wysokości 1225 m n.p.m.; jest 
największym zbiornikiem wód stojących w Karkonoszach. Górna część zlewni jeziora jest 
płaska, łagodnie nachylona (rys. 6), porośnięta częściowo kosodrzewiną. Dno kotła jeziora jest 
przykładem unikatowej w Karkonoszach formy polodowcowej, jest to glacjalna misa 
egzaracyjna, powstała w wyniku bezpośredniej erozji skalnego podłoża przez lodowiec w 
miejscu dawnego pola firnowego (Plan Ochrony KPN, 1996). Jezioro ma zarys dość 
regularnego, wydłużonego owalu o osi głównej NW-SE; składa się z głębokiego basenu 
głównego o maksymalnej głębokości 24,4 m i płytkiej długiej zatoki. Od południowego 
wschodu zamknięte jest ryglem skalnym, na którym zalegają pojedyncze bloki granitowe, 
wytopione z lodowca. Rygiel jest przecięty przełomem Białego Potoku, jedynego cieku 
bezpośrednio odwadniającego jezioro, będącego źródłowym strumieniem Łomnicy. Zasilanie 
Wielkiego Stawu odbywa się głównie odpływem podpowierzchniowym i niezorganizowanym 
spływem stokowym oraz bezpośrednimi opadami na powierzchnię wody. Niewielka tylko część 
zlewni, po zachodniej stronie jeziora, odwadniana jest kilkoma krótkimi potokami. Odpływ, jak 
należy sądzić z budowy geologicznej jego misy, odbywa się w zdecydowanej większości 
korytem Białego Potoku, dopływu Łomnicy wciętym w piętrzący jezioro rygiel skalny. Rejon 
Wielkiego Stawu leży poza znakowanymi szlakami turystycznymi. 

Mały Staw leży na wschodnim stoku Smogorni, około 800 m na południe od Wielkiego Stawu, 
na wysokości 1183 m n.p.m.. Ma kształt nieregularnego sześcioboku; głębokość maksymalna nie 
przekracza 7,3 m. Jest jeziorem morenowym, zamkniętym ryglem moreny recesyjnej, wysokiej 
na około 5 m. Morena przecięta jest przełomem, wypływającej z jeziora, Łomnicy. Zlewnia 
jeziora w górnej części jest płaska, częściowo podmokła, z torfowiskami i porośnięta 
kosodrzewiną. Kocioł Małego Stawu jest położony w całości w obrębie rezerwatu ścisłego. Mały 
Staw zasilany jest w głównie wodami wyraźnie ukształtowanych strumieni, licznych w 
południowej i zachodniej części zlewni, w odsłoniętych partiach zboczy kotła. Z jeziora 
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wypływa tylko jeden potok – Łomnica. Ponieważ jezioro powstało w wyniku spiętrzenia wód 
moreną recesyjną, można zakładać, że występuje również odpływ podpowierzchniowy, drogą 
filtracji przez materiał morenowy.  

Jeziora różnią się między sobą nie tylko pod względem morfologicznym i związanymi z tym 
cechami morfometrycznymi (rys. 7), ale i hydrologicznym. Dotyczy to zarówno wielkości i 
charakterystyk zlewni jak i sposobu zasilania i odwadniania jezior. Wybrane cechy 
morfometryczne jezior, zestawione z danych literaturowych przedstawiono w tabeli 6.  

 
Tabela 6. Morfometria i hydrologia Małego Stawu i Wielkiego Stawu (wg. Plan ochrony KPN, 
Jahn A. i in., 1985). 
 

Głębokość Jezioro Pow. zlewni 
[km2] 

Pow. lustra 
wody [ha] maksymalna 

[m] 
średnia 

[m] 

Objętość 
[mln m3] 

Położenie 
[m npm] 

Wielki 
Staw 

0,538 8,32 24,4 9,5 0,790 1 225 

Mały 
Staw 

1,484 2,88 7,3 3,4 0,099 1 183 

 

Pomiary, na podstawie których określono zamieszczone w tabeli 6 parametry morfologiczne obu 
jezior, zostały wykonane w latach 1958-1962 (Komar, 1978). Tymczasem w literaturze 
(Łyczkowska, 2002 za Choińskim, 1995 i 2003) podkreśla się, że od czasu ostatnich prac, w 
zbiornikach Wielkiego i Małego Stawu zaszły istotne zmiany w postaci wypłyceń wynikających 
z dostarczania do mis jeziornych dużych ilości zwietrzeliny ze stromych ścian kotłów głównie z 
lawinami. Coroczna, znaczna depozycja osadów zwietrzelinowych na dnie obu zbiorników 
spowodowała, że głębokość maksymalna Małego Stawu uległa zmniejszeniu z 7,3 do 4,6 m 
(średnia z 3,4 do 3,2 m). Głębokość maksymalna Wielkiego Stawu zmniejszyła się z 24,4 do 
23,5 m (średnia z 9,5 do 8,91 m). W ślad za tym uległy zmniejszeniu zasoby wodne obu jezior. 
W przypadku Małego Stawu z 98 818,3 m3 na 86 892,0 m3 (o 12,1 %), natomiast w przypadku 
Wielkiego Stawu z 795 393,8 m3 na 741 503,0 m3 (o 6,8 %). 

W ramach pracy wyznaczono ponownie powierzchnie zlewni badanych jezior. Określono 
powierzchnie zlewni „w rzucie” oraz powierzchnie rzeczywiste, wyznaczone przy 
uwzględnieniu nachylenia terenu. W tabeli 7 zestawiono uaktualnione dane dotyczące jezior i ich 
zlewni.  

 
Tabela 7. Morfometria i hydrologia Małego Stawu i Wielkiego Stawu (wg. Planu ochrony KPN, 
Jahn A. i in., 1985, Łyczkowska, 2003, prace własne). Kursywą zaznaczono wartości zmienione 
w stosunku do wcześniej publikowanych 
 

Głębokość Jezioro Pow. zlewni      
„w rzucie” 

(rzeczywista)  
[km2] 

Pow. 
lustra 
wody     
[ha] 

maksymalna 
[m] 

średnia 
[m] 

Objętość 
[mln m3] 

Położenie 
[m npm] 

Wielki 
Staw 

0,629 (0,697) 8,32 23,5 8,9 0,741 1 225 

Mały 
Staw 

0,665 (0,774) 2,88 4,6 3,2 0,087 1 183 
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Rysunek 7 Numeryczny model terenu (DEM) zlewni Wielkiego i Małego Stawu (opracowane przez 
autorów) 

 

Charakterystyka klimatyczna  

Na warunki atmosferyczne wpływa wysokość pasma Karkonoszy i całych Sudetów, tworząc 
lokalny klimat górski, w zasięgu klimatu oceanicznego. Rzutuje to na długość zim i ich ostry 
charakter, znaczne opady, duże wahania temperatury i gwałtowne wiatry. Podstawową cechą 
klimatu Karkonoszy jest zróżnicowanie w zależności od wysokości nad poziomem morza. 
Temperatura powietrza pozostaje w istotnym związku z wysokością. Jej średni spadek wynosi 
0,6°C na 100 metrów wysokości. W lecie i zimie przeważają wiatry z kierunków zachodnich, 
które przynoszą znad Atlantyku wilgotne masy powietrza, zaznaczające się zazwyczaj 
kilkudniowymi opadami deszczu. Rzadziej docierają ciepłe i suche masy powietrza z 
południa i południowego wschodu (najczęściej jesienią), którym towarzyszą czasem krótkie i 
gwałtowne ulewy. Klimat Karkonoszy wyróżnia się m.in. największym natężeniem 
występowania mgieł w Polsce (na Śnieżce średnio w roku 306 dni z mgłą) i dużą ilością dni z 
zachmurzeniem (na Śnieżce średnio 178 w roku). 

Wielkość opadów uzależniona jest wyraźnie od wysokości. Maksymalne opady występują w 
lipcu i sierpniu, minimalne w miesiącach wiosennych. Śnieg zalega w Karkonoszach średnio 
od 100 dni w Karpaczu i Szklarskiej Porębie do 176 dni na Śnieżce. Jeszcze dłużej zalega on 
w kotłach polodowcowych, czasami do sierpnia.  

Generalnie Karkonosze odznaczają się średnimi wartościami odpływu. Wysoki odpływ 
związany z roztopami wiosennymi jest obserwowany w okresie od połowy kwietnia do 



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  39

połowy maja. W związku ze ścinką lasu spowodowaną jego uszkodzeniami (do 50% 
powierzchni) nastąpił w ostatnich latach wzrost odpływu od 15 - 30% w zależności od stopnia 
wylesienia (Kucharska i Woźniak, 1994). 

Szata roślinna ma charakterystyczny układ strefowy. Strefa lasu górskiego dzieli się na dwa 
piętra: regiel górny i dolny. Wyżej występuje strefa bezleśna dzieląca się na piętro 
subalpejskie z kosodrzewiną i na piętro alpejskie bez krzewów, z bogactwem gatunków 
mchów i porostów. Naturalny stan lasów w Karkonoszach został poważnie zakłócony przez 
trwające przez setki lat wyręby a także obserwowane w ostatnich latach szkody, wywołane 
głównie przez przemysłowe zanieczyszczenia atmosfery.  

Pokrycie terenu i rodzaj gleb 

Typy skał budujących zlewnie badanych jezior przedstawiono na rysunku 8 oraz zestawiono w 
tabeli 8. W przeważającej części są to granity, głównie granit równoziarnisty. Pokrywa glebowa 
Karkonoszy uformowała się na kwaśnych zwietrzelinach granitoidów i łupków metamorficznych 
przy udziale zbiorowisk roślinnych i wpływie chłodnego górskiego klimatu. 

Bardzo ważną rolę odgrywają także specyficzne dla Karkonoszy stosunki hydrologiczne. 
Cechą charakterystyczną jest tu płytki profil glebowy wytworzony z granitowej zwietrzeliny, 
o gliniasto – piaszczystym uziarnieniu. W strefie odpowiadającej położeniu badanych jezior, 
pod murawami piętra subalpejskiego i pod traworoślami bezleśnych partii grzbietowych 
występują gleby inicjalne oraz rankery bielicowe i płytkie bielice. Znaczną część powierzchni 
zlewni stanowią słabo wykształcone gleby bezwęglanowe oraz tereny bezglebowe i 
gołoborza, szczególnie w zlewni Wielkiego Stawu. Pod zaroślami kosodrzewiny występują 
rankery bielicowe, o płytkim profilu glebowym ze słabo zaznaczonymi oznakami 
bielicowania (Skiba, 1995). Na mniejszych powierzchniach występują charakterystyczne dla 
Karkonoszy gleby hydrogeniczne obejmujące gleby torfiasto-bagienne i pobagienne 
(murszowate). Na podstawie danych uzyskanych w Wojewódzkim Ośrodku Geodezji i 
Kartografii we Wrocławiu oraz z pracowni GIS Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach 
niniejszej pracy wykonano mapę oraz zestawienie typów gleb występujących na badanym 
terenie (rys. 9 i tabela 9).  
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Rysunek 8 Litologia zlewni Małego i Wielkiego Stawu (opracowanie własne na podstawie 
danych pracowni GIS KPN) 

 

Tabela 8 Litologia zlewni Małego i Wielkiego Stawu (opracowanie własne) 

Typ skały Mały Staw Wielki Staw 

 m2 % pow. zlewni  m2 % pow. zlewni 

Aplity 2371 0,1   

Granit równoziarnisty grzbietowy 1085404 61,2 560314 80,4 

Granit średnio i gruboziarnisty 
porfirowaty  489287 27,6 415 0,1 

Zlepieńce molasy dolnej 166693 9,4 61883 8,9 

Jezioro 29839 1,7 74596 10,7 
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Rysunek 9 Typy gleb zlewni Małego i Wielkiego Stawu (opracowanie własne na podstawie 
danych pracowni GIS KPN) 

 

Tabela 9 Typy gleb zlewni Małego i Wielkiego Stawu (opracowanie własne) 

Typ gleby Mały Staw Wielki Staw 

 m2 
% pow. 
zlewni m2 

% pow. 
zlewni 

Gleby bezwęglanowe słabo wykształcone, 
kamienisto-rumoszowe 266285 15,0 52379 7,5 

Gleby gruntowo -glejowe właściwe, gleby torfiasto-
glejowe i torf 123114 6,9 - - 
Gleby bielicowe i bielice 940518 53,0 77094 11,1 

Kompleks gleb z przewagą bielicowych i bielic - - 74227 10,6 

Gleby brunatne kwaśne 79567 4,5 - - 

Gleby inicjalne luźne (regosole) 58765 3,3 209285 30,0 

Gleby murszowate 158454 8,9 - - 

Kompleks gleb z przewagą murszowatych 323 0,0 - - 

Tereny bezglebowe i gołoborza 116731 6,6 209627 30,1 

Jezioro 29839 1,7 74596 10,7 
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Flora i fauna  

Szata roślinna w Karkonoszach ma charakterystyczny układ strefowy. Zlewnie obu jezior leżą 
powyżej granicy lasu, w strefie bezleśnej dzielącej się na piętro subalpejskie z kosodrzewiną i na 
piętro alpejskie bez krzewów, z bogactwem gatunków mchów i porostów.  

Od strony południowej kotła Małego Stawu spływają do jeziora liczne cieki wodne. Obszar w 
części pokryty jest torfowiskami, z charakterystyczną dla takich terenów roślinnością. Zachodnia 
ściana kotła, która w większości stanowi strome, granitowe bloki skalne poprzedzielane żlebami, 
jest bardzo uboga w roślinność. Część wschodnia, okalająca Mały Staw kopiastymi morenami o 
przepuszczalnym podłożu kamienisto - piaszczystym, stanowi dogodne podłoże dla borówek i 
wrzosu zwyczajnego oraz dla skupisk arcydzięgiela litwora. Ponadto wokół Małego Stawu, 
obserwuje się skupiska kosodrzewiny, czeremchy skalnej, wierzby lapońskiej, porzeczki 
karpackiej, maliny właściwej (Macko, 1970). Kocioł Wielkiego Stawu objęty jest zasięgiem tych 
samych gatunków florystycznych jak kocioł Małego Stawu. Na rysunku 10 przedstawiono 
rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w zlewniach obu jezior.  

Rysunek 10 Zbiorowiska roślinne zlewni Małego i Wielkiego Stawu (opracowanie własne na 
podstawie danych pracowni GIS KPN) 

Procentowy podział zlewni ze względu na pokrycie terenu roślinnością określono na 
podstawie podkładów mapowych, udostępnionych przez pracownię GIS Karkonoskiego 
Parku Narodowego (tabela 10).  
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Tabela 10 Pokrycie terenu zlewni Małego i Wielkiego Stawu 

Użytkowanie terenu Mały Staw Wielki Staw 

 % powierzchni zlewni 

Powierzchnia bez roślinności 0,9 0,8 

Zbiorowiska krzewinkowe 3,5 8,5 

Lasy 0,6 0,0 

Murawy 37,2 7,6 

Roślinność ruderalna 0,1 0,2 

Roślinność skał, piargów 1,7 2,9 

Roślinność młak i torfowisk 11,8 0,5 

Traworośla 10,8 11,5 

Ziołorośla wysokogórskie 1,5 3,9 

Zarośla kosodrzewiny 27,8 51,0 

Subalpejskie zarośla liściaste 1,6 1,2 

Roślinność źródlisk 0,4 0,1 

Obszar niezdefiniowany 
(prawdopodobnie traworośla i 
murawy) 

0,3  

Stawy, jeziora 1,8 11,9 

Jeziora są oligotroficzne. Flora jest uboga, nieco bogatsza w Małym Stawie. Wielki Staw jest 
bezrybny, w Małym Stawie żyje pstrąg potokowy. 
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9. Metody badań i źródła danych 

9.1.Pobór próbek wód jezior  

Wody były pobierane z częstotliwością 2 razy w miesiącu (w miesiącach z pokrywą lodową 1x 
w miesiącu) w miejscach wypływu z jezior.  

9.2.Pobór próbek opadów atmosferycznych i źródła danych o depozycji  

Tatry: W latach 1992-1996 analizom poddawano próby wód z tygodniowych sum opadów 
deszczu i śniegu zbieranych na stacji IMGW na Hali Gąsienicowej. Od 2000 r. wykorzystywano 
wyniki analiz uzyskiwane z miesięcznych sum opadów w ramach „Państwowego monitoringu 
chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża” (stacja pomiarowa 
na Kasprowym Wierchu). Badania porównawcze prowadzone w latach 2000-2001 wykazały 
stosunkowo nieduże różnice między wielkością depozycji na Kasprowym Wierchu i na Hali 
Gąsienicowej. 

Karkonosze: Dla okresu od 1999 r. do chwili obecnej wyniki analiz próbek opadów 
atmosferycznych (z miesięcznych sum opadów) pobieranych na terenie stacji meteorologicznej 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Śnieżce otrzymano z danych Państwowego 
monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża. 
Wyniki z lat wcześniejszych (1991-1999) pobrano z baz EMEP-u (Program Monitoringu i 
Oceny Przenoszenia Zanieczyszczeń Powietrza na Dalekie Odległości w Europie Cooperative 
Programme for Monitoring and Evaluation of Long-Range Transmissions of Air Pollutants in 
Europe) (2005).  

9.3. Pobór próbek gleby 

Próbki gleb zostały pobrane we wcześniejszym etapie pracy ze względu na konieczność 
uzyskania danych wejściowych do obliczeń modelowych. Dane te zostaną wykorzystane także w 
ramach niniejszej pracy.  

Tatry: Pobór próbek gleby wykonano jednorazowo w lipcu 2003 roku. Pobrano próbki 
reprezentatywne dla wszystkich typów gleby obu zlewni z dwóch głębokości (5 i 15 cm).  

Karkonosze: Pobór próbek gleby wykonano jednorazowo w lipcu 2005 roku. Pobrano próbki 
reprezentatywne dla wszystkich typów gleby obu zlewni (15 punktów w zlewni Małego Stawu i 
12 punktów w zlewni Wielkiego Stawu).  

9.4.Metody analityczne  

Wykaz metod stosowanych do analizy chemicznej próbek wód jezior i opadów zamieszczono w 
tabeli 11. W tabeli 12 zestawiono metody analiz gleby. 

Tabela 11 Wykaz stosowanych metod analitycznych – próbki wody 

Badany parametr Jednostka Metoda 

pH  Metoda elektrometryczna PN-90/C-04540/01 

Przewodnictwo (w temp.250C) µS/cm PN-EN 27888:1999 



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  45

zasadowość mmol/l Metoda miareczkowania potencjometrycznego dla 
zasadowości niższej  niż 0,4 mmol/l - Alkalinity, 2320 
B, Titration Method, APHA, AWWA, WEF, 1992 

Ca2+, Mg2+, Na+ mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą 
wzbudzoną indukcyjnie (ICP)  

K+ mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) 

Cd, Pb µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) z 
elektrotermiczną atomizacją. 

SO4
2- mg/l Metoda chromatografii jonowej 

Cl- mg/l Metoda chromatografii jonowej 

N- NO3 
- mg/l Metoda chromatografii jonowej 

N- NH4 
+ mg/l Manualna metoda spektrometryczna PN-ISO 7150-1 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela 12 Wykaz stosowanych metod analitycznych – próbki gleby 

Badany parametr Jednostka Metoda 

Gęstość rzeczywista kg/m3 wagowa (piknometr) 

Gęstość nasypowa kg/m3 wagowa 

Porowatość % obliczona na podstawie gęstości rzeczywistej i 
nasypowej 

Kompleks jonowymienny (CEC) mval/kg ISO 11260, wysycanie kompleksu sorpcyjnego 
niezbuforowanym roztworem BaCl2 o stęż. 0,1mol/l.  

Stopień wysycenia zasadami % obliczony na podstawie pojemności sorpcyjnej CEC i 
sumy zasad wymiennych (Ca, Mg, K, Na) 

Ca2+, Mg2+, Na+, K+ w kompleksie 
jonowymiennym 

mol/kg ISO 11260, AAS, ozn. w ekstrakcie z oznaczania 
CEC 

 

9.5. Analiza parametrów meteorologicznych 

Badania jezior są prowadzone w pobliżu stacji meteorologicznych IMGW na Kasprowym 
Wierchu i Hali Gąsienicowej w Tatrach oraz Śnieżce w Karkonoszach. Potrzebne do 
wykonania pracy dane dla tych stacji, takie jak: temperatura i wysokość opadów 
atmosferycznych, uzyskano z bazy danych meteorologicznych Narodowego Centrum Danych 
Klimatycznych USA – National Climatic Data Center (NCDC, 2009).   

Analiza trendów zmian temperatury powietrza, opadu atmosferycznego oraz długości okresu 
wegetacyjnego została przeprowadzona dla lat 1979-2009.  
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Trendy zmian temperatury powietrza przeprowadzono w oparciu o wartości średniej, 
minimalnej i maksymalnej temperatury dobowej z lat 1979-2009, natomiast trendy zmian 
wysokości opadu atmosferycznego wyznaczono korzystając z dobowych sum opadu w latach 
1987-2008. Do analizy wybrano lata, dla których istnieją podobne ilości danych 
pomiarowych (w tym przypadku wybrano lata, w których wykonano przynajmniej 360 
pomiarów dobowych) Rozpatrywano zarówno zmiany średnich sum dobowych opadu w 
kolejnych latach, jak również ilość zjawisk opadowych o określonym natężeniu.  

Długość okresu wegetacyjnego dla Śnieżki i dla Kasprowego Wierchu obliczona została 
metodą zaproponowaną przez Huculaka i Makowca (Huculak, Makowiec, 1977). Jest to 
powszechnie stosowana metoda (Dubicka, Głowicki, 2000; Kożuchowski, Degirmendzić, 
2005), która za meteorologiczny okres wegetacyjny uznaje porę roku z trwałym 
występowaniem średniej dobowej temperatury powietrza o wartości co najmniej 5°C, 
przyjmowanej za umowną granicę rozwoju i produktywności roślin.  

9.6.Metody statystyczne 

Do analizy zmian czasowych chemizmu wód i opadów atmosferycznych i wyznaczenia trendów 
zmian parametrów klimatycznych. został wykorzystany test SKT (Seasonal Kendall Test), 
będący modyfikacją nieparametrycznego testu Mann’a-Kendall’a, uwzględniającą zmiany 
sezonowe. Współczynnik nachylenia prostej obrazującej przebieg zmian w czasie wyznaczono 
metodą Sen’a (Helsel i in., 1992). Taki sposób postępowania pozwala stwierdzić występowanie 
trendów w przypadkach, kiedy są one stosunkowo słabe i maskowane znaczną zmiennością 
wywołaną przez czynniki zewnętrzne.  

Analizę przeprowadzono odrzucając hipotezę zerową dla współczynnika korelacji rang 
Kendalla. Odrzucenie hipotezy zerowej oznacza, że zmiany zachodzące w rozpatrywanym 
okresie mają określony kierunek trendu i są one istotne pod względem statystycznym.  

Dla wartości analizowanych danych obliczono wartość standaryzowaną współczynnika SKZ , 

którą następnie dla poziomów istotności α = 0,90 i α = 0,95 porównano z wykresem θ(x) 
dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego.  

Statystykę oblicza się porównując ze sobą wzajemnie wszystkie pary wyników w ciągu 
czasowym. Wynikiem porównań jest suma statystyk grupowych w postaci „plusów”kP  (gdy 

pierwsza z porównywanych danych jest większa od drugiej) i „minusów” kM  (gdy pierwsza z 

porównywanych danych jest mniejsza od drugiej).  

Współczynnik SKZ  obliczono w następujący sposób:  
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SKS  statystyka próby 

SKρ  wariancja statystyki próby 
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in  liczebność k grupy    

Gdy współczynnik SKZ  przekracza wartość θ(x), dla której dystrybuanta wskazuje na zawarcie 

wyniku w przedziale istotności (α), wówczas można odrzucić hipotezę zerową mówiącą o braku 
korelacji pomiędzy analizowanymi seriami danych. 

9.7. Scenariusze zmian depozycji i przyszłych zmian klimatu  

Wielkości depozycji związków siarki i azotu otrzymano z wyników obliczeń przy pomocy 
modelu RAINS (Regional Acidification and Information System) dla lat 1880-2030 (Schopp i 
in., 2003). Wyniki obliczeń wielkości depozycji przy pomocy modelu RAINS odnoszą się do 
kwadratów 150 km x 150 km. Mogą być one zastosowane jako podstawa odtworzenia historii 
depozycji dla konkretnego miejsca, poprzez kalibrację na podstawie danych pomiarowych. 
Taką procedurę zastosowano w odniesieniu do terenu Tatr i Karkonoszy.  

Przy prognozie depozycji skorzystano z danych dostarczonych przez Centrum Koordynacyjne 
ICP-Waters dla gridów EMEP-u (50x50 km) odpowiadających położeniu badanych jezior. 
Wielkości depozycji dla lat 2020 i 2030 zostały wyznaczone przez Centrum Modelowania 
Zintegrowanego (The EMEP Centre for Integrated Assessment Modelling) przy 
Międzynarodowym Instytucie Zastosowań Analiz Systemowych (the International Institute for 
Applied Systems Analysis IIASA), przy wykorzystaniu planowanych emisji rozpatrywanych 
zanieczyszczeń do powietrza, według następujących scenariuszy: NAT – dane zgodne z 
obecnymi przepisami, PRIMES – zgodnie z modelem PRIMES symulującym stan równowagi 
rynkowej w odniesieniu do popytu i podaży energii w poszczególnych krajach 
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(www.ec4macs.eu) oraz MFR - zgodnie z maksymalną możliwą redukcją przy pełnym 
zastosowaniu obecnie dostępnych metod technicznych (Maximum Feasible Reduction MFR). 

Zmiany parametrów modelu zależnych od zmian klimatycznych zostały oszacowane na 
podstawie wykonanej w ramach niniejszej pracy analizy dla obu obszarów badań oraz danych 
literaturowych (Wright i in., 2006).  

9.8. Modelowanie zmian zakwaszenia  

Modelowanie zmian składu chemicznego jezior zostało wykonane przy pomocy modelu 
dynamicznego MAGIC (wersja 7) (Cosby i in., 1986, 2001).  

Założenia modelu 

W modelu MAGIC do ilościowego oszacowania skali czasowej i rozmiarów 
długoterminowych zmian w składzie chemicznym wód powierzchniowych, spowodowanych 
rzeczywistymi lub zakładanymi zmianami depozycji kwaśnej, wykorzystuje się wiarygodne 
dane doświadczalne oraz innego typu informacje. MAGIC jest modelem o parametrach 
skupionych, o średnim stopniu złożoności. W modelu zakłada się, że dla kształtowania reakcji 
zlewni na kwaśną depozycję najistotniejsze są następujące procesy: 

- adsorpcja anionów w glebie;  

- wietrzenie minerałów jako źródło kationów mocnych zasad – Ca, Mg, K, Na; 

- adsorpcja i wymiana kationów zasadowych i glinu w glebie; 

- buforowanie roztworu glebowego przez słabe kwasy organiczne (fulwowe i huminowe) 
oraz nieorganiczne (wodorotlenki glinu i kwas węglowy); 

- tworzenie kompleksów glinu z jonem fluorkowym i siarczanowym oraz ze związkami 
organicznymi; 

- stymulowane przez mikroorganizmy przemiany oraz pobór anionów i kationów 
(zwłaszcza kationów zasadowych i związków azotu na różnych stopniach utlenienia); 

- kształtowanie zdolności neutralizacji kwasów poprzez dysocjację kwasu węglowego i 
wymianę kationów mocnych zasad przez protony w kompleksie sorpcyjnym gleby. 

Powiązania między tymi procesami ujmuje schematycznie rys. 11. Zasadniczą kwestią jest jak 
szybko i w jakim stopniu powyższe procesy kształtują reakcję wód powierzchniowych na 
zmiany w kwaśnej depozycji. Wieloletnie obserwacje wskazują, że zmiany w składzie 
chemicznym wód powierzchniowych, wywołane zmianami w depozycji kwaśnej, zachodzą na 
ogół w ciągu kilku lub kilkunastu lat. 
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Rysunek 11 Schemat przepływu strumieni masy według modelu MAGIC 

 

Sformułowanie modelu 

Równania składające się na matematyczną strukturę modelu można podzielić na trzy grupy. 
Pierwszą stanowią równania opisujące stany równowagi procesów zachodzących w glebie 
zlewni, roztworze glebowym i wodzie powierzchniowej. Druga grupa obejmuje bilanse 
masowe kationów zasadowych i anionów mocnych kwasów w skali całej zlewni. Do grupy 
trzeciej zaliczają się równania związane z ilościowym opisem przemian składających się na 
proces immobilizacji azotu azotanowego i amonowego w glebie zlewni. 

Równania równowagowe   

Wymiana jonowa w roztworze glebowym 

W modelu zakłada się, że w wyniku wymiany kationowej między matrycą gleby a roztworem 
glebowym ustala się równowaga, którą można opisać przy pomocy współczynników podziału 
między fazę stałą a ciekłą dla Ca2+, Mg2+, Na+, K+ i Al 3+. Współczynniki obliczane są z 
równań Gaines’a – Thomas’a.  

Współczynniki podziału dla anionów obliczane są jedynie dla jonu siarczanowego. 
Wykorzystuje się do tego izotermę Langmuir’a.  

Ze względu na to, że model posługuje się parametrami zagregowanymi w skali całej zlewni, 
otrzymanie ich efektywnych wartości na drodze skalowania wyników badań laboratoryjnych 
nie jest możliwe. Użycie modelu wymaga więc kalibracji dla każdej nowej zlewni. 

Glin nieorganiczny w roztworze glebowym i wodzie powierzchniowej 

Biomasa

   Roztwór glebowy

  Jezioro

pobór jonów

dekompozycja

CO2CO2

depozycja z atmosfery kationy z wietrzenia
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nitryfikacja

immobilizacja

mineralizacja

denitryfikacja denitryfikacja
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Układ równań opisujących ilościowo występowanie różnych form (specjacji) glinu 
nieorganicznego w glebie, w stanie równowagowym, zawiera jedno równanie ujmujące 
wymianę jonową i rozpuszczanie Al(OH)3 oraz dwanaście równań opisujących tworzenie 
kompleksów jonu glinowego w roztworze glebowym. Zakłada się, że takie same reakcje, z 
wyjątkiem wymiany jonowej, zachodzą w wodzie powierzchniowej. Stałe rozpuszczalności 
różnych form glinu występują w modelu w formie zagregowanej, ujmującej wymianę jonową 
oraz rozpuszczanie faz stałych i podlegają kalibracji. 

Węgiel nieorganiczny i organiczny 

Reakcje węgla nieorganicznego, ujęte w modelu, obejmują rozpuszczanie dwutlenku węgla w 
wodzie z wytworzeniem kwasu węglowego, który następnie ulega dwustopniowej dysocjacji 
z utworzeniem jonów HCO3

- i CO3
2-. Przebiegają one w roztworze glebowym oraz w wodzie 

powierzchniowej. 

W modelu przyjmuje się, że dominującą formą występowania rozpuszczonej materii 
organicznej w zlewniach są kwasy organiczne. Spełniają one ważną rolę buforu nawet 
wówczas, kiedy oznaczona analitycznie zawartość węgla organicznego w wodzie jest niska. 
Do modelowania zależności między pH roztworu i tworzeniem organicznych kompleksów 
glinu a zawartością tych kwasów zastosowany został model trzystopniowej dysocjacji kwasu 
organicznego. Adekwatność takiego rozwiązania została potwierdzona doświadczalnie. 

Równania bilansowe 

W podstawowej wersji modelu przewidziano możliwość bilansowania jednego lub dwóch 
segmentów gleby, skonfigurowanych pionowo lub poziomo, oraz jednego powierzchniowego 
odbiornika wód (jezioro lub strumień). Model umożliwia także symulowanie zmian sezonowych 
zachodzących w zlewni, poprzez odpowiednie zmiany kierunków i natężenia przepływów wód 
gruntowych pomiędzy segmentami gleby a odbiornikiem. Dzięki temu istnieje, przynajmniej 
teoretyczna, możliwość prowadzenia symulacji układów złożonych z kilku segmentów 
glebowych, w układzie horyzontalnym lub wertykalnym, posiadającym kilka odbiorników. 
Jeżeli odbiornikiem jest jezioro, możliwe jest uwzględnienie stratyfikacji oraz wiosennego i 
jesiennego mieszania wód. 

W każdym segmencie bilansuje się strumień kationów zasadowych i anionów mocnych kwasów. 
Jako napływ traktuje się depozycję, wietrzenie i stymulowane biologicznie mineralizację oraz 
rozkład materii organicznej. Za odpływ masy odpowiedzialne są: odpływ wód 
powierzchniowych oraz proces biologiczny - immobilizacja lub pobór przez organizmy żywe. 
Aby uelastycznić bilansowanie, program pozwala na wprowadzenie symulacji prowadzących do 
zwiększenia lub zmniejszenia strumienia masy przepływającej przez dany segment.  

Równania immobilizacji azotu nieorganicznego  

Model symuluje przemiany NO3
- i NH4

+ w glebie i wodzie powierzchniowej. Uwzględnione 
są: depozycja, nitryfikacja, denitryfikacja, mineralizacja, pobór przez rośliny, rozkład 
substancji organicznej, immobilizacja i usuwanie z odpływem ze zlewni. Przewidziano także 
możliwość wprowadzenia do układu oraz wyprowadzenia z niego pewnych strumieni azotu 
azotanowego lub amonowego, jako skutku innych nieprzewidzianych w modelu okoliczności 
np. nawożenia. Dynamiczne ujęcie cyklu azotowego wymaga uwzględnienia w obliczeniach 
materii organicznej zawartej w glebie zlewni.  
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Depozycja azotu azotanowego i amonowego oraz szybkość denitryfikacji włączone są do 
zbioru parametrów wejściowych modelu i muszą być wyspecyfikowane przez użytkownika. 
Nitryfikacja modelowana jest jako reakcja pierwszego rzędu, wartość stałej szybkości reakcji 
musi być wyspecyfikowana przez użytkownika. To samo dotyczy poboru azotu przez rośliny 
oraz tworzenia ściółki. Dla prawidłowego oszacowania długoterminowych skutków zmian 
depozycji kwaśnej, ważna jest znajomość poboru azotu netto. Wyraża on masę azotu 
zakumulowanego przez rośliny – głównie w drewnie i większych korzeniach. Mineralizacja 
oznacza uwolnienie, w postaci jonu amonowego, azotu związanego w materii organicznej 
gleby. Szybkość mineralizacji zależy od szybkości uwalniania węgla oraz stosunku 
masowego C:N w materii organicznej, podobnie jak immobilizacja azotu nieorganicznego. 
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10. Charakterystyka składu chemicznego wód opadowych i jeziornych w 
Tatrach w latach 1992-2010  

10.1. Jakość opadów atmosferycznych i depozycja zanieczyszczeń z atmosfery w 
Tatrach 

Wysokość opadów atmosferycznych 

Obszar Tatr charakteryzuje się dużymi różnicami wysokości opadów pomiędzy 
poszczególnymi latami. W czasie badań wysokość opadów kształtowała się przeważnie na 
poziomie bliskim średniej wieloletniej (1667 mm) za wyjątkiem bardzo ubogiego w opady 
1993 roku i ekstremalnie wysokiej sumy opadów w 2001 roku (rys. 12).  

Rysunek 12 Roczne sumy opadów w rejonie badań w latach 1992-2005 (Kasprowy Wierch, dane 
IMGW) 

Miesięczne sumy opadów w rejonie badań dla lat 1992-2009 przedstawiono na rys. 13. W 
pierwszym okresie pomiarowym, charakteryzującym się niską sumą opadów w stosunku do 
średniej wieloletniej (1667 mm), obserwowano niższy poziom opadów w zimie i wyższy w lecie 
(maksimum w czerwcu we wszystkich latach pomiarowych). Wyniki te są zgodne z tendencjami 
długoletnimi, dla rejonu badań średnio 68,8% wysokości opadu występuje od maja do 
października, a 31,2% od listopada do kwietnia (Szafer i in., 1962). W latach 2000-2009 
widoczna jest coraz mniejsza regularność wysokości opadów związana z porami roku w 
porównaniu z latami wcześniejszymi.  

Rysunek 13 Miesięczne sumy opadów w rejonie badań w latach 1992-2005 (Kasprowy Wierch, 
dane IMGW) 
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Skład chemiczny opadów atmosferycznych 

W latach 90-tych XX wieku spośród jonów wchodzących w skład opadów atmosferycznych na 
Kasprowym Wierchu najwyższe stężenia osiągały aniony, głównie jon siarczanowy (rys. 14). W 
rezultacie średnie stężenie jonów H+ opadów było mocno podwyższone a pH bardzo niskie, np. 
w 1996 roku wynosiło 4,23. W pierwszej dekadzie XXI w. stężenia anionów były wyraźnie 
niższe a kationów wyższe, z wyjątkiem jonu potasowego. Wynikiem było obniżenie 
zakwaszenia.  

. 

Rysunek 14 Średnie stężenia głównych składników opadów atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej w roku 1996 (biały słupek) i 2008 na Kasprowym Wierchu (ciemny słupek) 

 

Zestawienie średnich rocznych stężeń składników wód opadowych na terenie badań w okresie 
od 1993 do 2009 r. (tabela 13) wskazuje, że teren badań należy do średnio obciążonych 
depozycją związków siarki i azotu. W tym czasie średnie roczne stężenia SO4

2- mieściły się w 
przedziale od 34,2 mval/m3 (2002 r.) do 75,9 mval/m3 (1993 r.); stężenia  NO3

- od 17,9 
mval/m3  (2002 r.) do 31,8 mval/m3 (1993 r.) i stężenia NH4

+ od 17,3 mval/m3  (1997 r.) do 
37,4 mval/m3 (2003 r.). W tym samym czasie pH opadów wahało się od 4,39 w 1996 r. do 
5,23 w 2008 r. 
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Tabela 13 Średnie roczne stężenia głównych składników opadów atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej (1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  

rok H + Cl- NO3
- SO4

- Ca2+ Mg2+ NH4
+ N (NO3

- 
NH4

+) 

 mval/m3 

1993 39,2 17,1 31,8 75,9 16,9 4,1 37,2 69,0 

1994 25,3 8,8 23,9 57,4 17,4 4,0 28,0 51,9 

1995 24,1 24,9 21,2 50,4 20,7 3,5 30,0 51,2 

1996 40,5 19,1 24,7 60,1 19,6 5,6 28,0 52,7 

1997 bd 15,6 26,4 44,4 10,1 6,5 17,3 43,7 

         

1999 17,5 13,7 25,1 44,0 19,2 4,0 34,9 60,0 

2000 11,9 17,5 21,2 35,8 25,9 3,7 29,9 51,1 

2001 10,0 16,1 18,4 38,1 18,8 4,2 27,1 45,5 

2002 7,0 17,5 17,9 34,2 30,6 4,4 26,9 44,8 

2003 7,1 20,4 28,3 43,8 26,6 4,8 37,4 65,7 

2004 9,6 14,1 22,6 37,1 18,7 4,0 26,3 48,9 

2005 7,7 25,1 21,3 35,0 27,2 4,1 30,2 51,5 

2006 8,4 17,8 20,9 34,9 28,7 4,8 28,7 49,6 

2007 6,8 22,1 20,0 36,4 36,6 10,3 23,3 43,2 

2008 5,9 25,3 18,8 34,9 35,5 7,7 29,1 47,8 

2009 8,4 15,9 34,3 33,6 27,8 4,6 27,8 62,1 

 

Stężenia jonów wodorowych w opadach są kształtowane przez wzajemne proporcje pozostałych 
jonów obecnych w roztworze. Średnie miesięczne wartości pH wahały się w przedziale od 4 do 
6,7 i nie wykazywały regularności związanych z porami roku (rys. 15). Widoczny jest wyraźny 
wzrost pH w okresie badań.  

Rysunek 15 Średnie miesięczne pH- w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej (1993-
1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  
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Wysokie stężenia jonów SO4
2- były przez wiele lat głównym powodem zakwaszenia opadów. W 

latach 90-tych XX wieku ich stężenia wyraźnie zmalały, jednak w pierwszej dekadzie XXI w. 
ustabilizowały się i nie obserwuje się dalszych wyraźnych zmian. Zmiany stężeń jonów NO3

- i 
NH4

+ były dużo mniej wyraźne. Średnie miesięczne stężenia wszystkich substancji 
kwasogennych (rys. 16 i 17) wykazują duże zróżnicowanie i brak wyraźnych regularności zmian 
w zależności od pory roku.  
 

Rysunek 16 Średnie miesięczne stężenia SO4
2- w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej 

(1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  

Rysunek 17 Średnie miesięczne stężenia NO3
- i NH4

+ w opadach atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej (1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  

Stężenia Cl- w opadach były przeważnie niskie (rys. 18). W latach 90-tych XX wieku 
występowały epizodyczne silne wzrosty stężeń zazwyczaj jednocześnie z wzrostami stężeń 
kationów zasadowych (rys. 19 i 20). W latach późniejszych nie zanotowano takich sytuacji. 
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Rysunek 18 Średnie miesięczne stężenia Cl- w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej 
(1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  

 
Kationy w opadach ze względu na zdolność do neutralizacji kwasów odgrywają szczególnie 
ważną rolę w procesach restauracji wód powierzchniowych zwłaszcza na terenach o bardzo 
małych szybkościach wietrzenia materiału podłoża zlewni. Dominującym kationem w opadach 
na terenie badań jest jon Ca2+, którego średnie miesięczne stężenia są bardzo zmienne i wykazują 
tendencję wzrostową.  

Rysunek 19 Średnie miesięczne stężenia Ca2+ i Mg2+- w opadach atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej (1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  

 

Rysunek 20 Średnie miesięczne stężenia Na+ i K+- w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej 
(1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  
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Depozycje zanieczyszczeń z atmosfery 

Depozycja jest wypadkową wielkości stężeń i wysokości opadów, dlatego w sytuacji dużych 
różnic wysokości opadów między latami nie daje dobrej informacji o tendencjach zmian. 
Tabela 14 wskazuje jednak na wyraźnie rosnący udział związków azotu w obciążeniu terenu 
substancjami kwasogennymi; w latach 90-tych XX wieku depozycja azotu była nieco niższa 
lub równa depozycji siarki, w chwili obecnej systematycznie ją przewyższa.  

 

Tabela 14 Sumy depozycji głównych składników wód opadowych na Hali Gąsienicowej (1993-
1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  

rok H + Cl- NO3
- SO4

2+ Ca2+ Mg2+ NH4
+ N (NO3

- +NH4
+) 

 mval/m2 rok  

1993 37,3 16,3 30,3 72,4 16,1 3,9 35,5 65,8 

1994 34,6 12,0 32,7 78,6 23,8 5,4 38,4 71,1 

1995 32,9 34,1 28,9 68,9 28,3 4,8 41,0 70,0 

1996 67,8 31,9 41,3 100,6 32,9 9,4 46,9 88,2 

1997 b.d. 28,7 48,5 81,7 18,5 12,0 31,9 80,4 

         

1999 27,1 21,1 38,8 68,1 29,6 6,3 54,0 92,8 

2000 18,7 27,6 33,5 56,4 40,9 5,8 47,1 80,5 

2001 25,8 41,7 47,6 98,9 48,8 10,9 70,3 117,9 

2002 12,0 30,0 30,6 58,6 52,3 7,5 46,1 76,7 

2003 10,0 28,5 39,5 61,1 37,1 6,7 52,1 91,6 

2004 17,7 26,0 41,9 68,7 34,6 7,4 48,6 90,5 

2005 13,7 44,5 37,8 62,2 48,4 7,4 53,7 91,5 

2006 10,0 28,5 39,5 61,1 37,1 6,7 52,1 91,6 

2007 17,7 26,0 41,9 68,7 34,6 7,4 48,6 90,5 

2008 13,7 44,6 37,8 62,2 48,4 7,4 53,7 91,5 

2009 13,9 26,3 56,7 55,5 45,9 7,7 46,0 102,7 

 

Także rys. 21 wskazuje na większy niż na początku lat 90-tych XX wieku udział związków 
azotu w depozycji oraz dominującą rolę formy amonowej w całkowitej depozycji azotu. 

Miesięczne sumy depozycji są wyraźnie wyższe późną wiosną i na początku lata, co jest 
związane z najwyższymi w tym czasie w Tatrach wielkościami opadów. Jednak zmiana 
związanych z porami roku prawidłowości wielkości sum i opadów spowodowała, że lata 2000-
2008 charakteryzują się mniejszymi różnicami wielkości depozycji między miesiącami 
zimowymi i letnimi w porównaniu z latami wcześniejszymi (rys. 22 i 23). 
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Rysunek 21 Stosunek depozycji związków azotu do sumy depozycji związków azotu i siarki 
(lewa strona) oraz stosunek depozycji azotu amonowego do sumy depozycji azotu amonowego i 
azotanowego (prawa strona) z atmosfery w rejonie badań w Tatrach 

Rysunek 22 Miesięczne sumy depozycji SO4
2- w opadach atmosferycznych na Hali Gąsienicowej 

(1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  

Rysunek 23 Miesięczne sumy depozycji NO3
- i NH4

+ w opadach atmosferycznych na Hali 
Gąsienicowej (1993-1997) i Kasprowym Wierchu (1999-2009)  
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10.2. Wyniki monitoringu wód jezior tatrzańskich w okresie od lipca 2008 r. do 
września 2010 r. na tle wyników z lat wcześniejszych – zróżnicowanie sezonowe  

 
Na rys. 24 porównano średnie (z okresu 1993-2010) stężenia głównych składników wód obu 
jezior. Dominującym kationem jest jon wapniowy natomiast anionem, jon siarczanowy. Stężenia 
kationów i ANC są wyższe w wodach Zielonego Stawu. Stężenia SO4

2- są podobne i bardzo 
zbliżone do stężeń tego jonu w opadach atmosferycznych, podczas gdy stężenia NO3

- są 
wyraźnie wyższe w Długim Stawie. Średnie roczne stężenia poszczególnych jonów zmieniły się 
w okresie badań w różnym stopniu (tabela 15). Różnice składu chemicznego wód obu jezior 
wynikają z odmiennego charakteru ich zlewni. Ze względu na związane z położeniem n.p.m. 
(Zielony Staw jest położony o 112 m niżej niż Długi Staw) późniejsze rozpoczęcie roztopów 
wiosennych, Długi Staw często wykazuje wcześniejszy wiosenny wzrost stężeń SO4

2- i NO3
- 

oraz spadek wartości ANC i pH w porównaniu z Zielonym Stawem (rys. 25-30). Różnice 
klimatyczne rzutują na pokrycie zlewni roślinnością, uboższe w zlewni Długiego Stawu. 
Nachylenie zboczy zlewni Długiego Stawu jest większe ponadto jest ona pokryta cieńszą niż 
zlewnia Zielonego Stawu warstwą gleby (tabela 15). Krótszy czas retencji wód opadowych w 
zlewni to mniej czasu na fizykochemiczne oddziaływanie między wodą a glebą i w rezultacie 
niższe stężenia kationów i niższe ANC a także zmniejszone możliwości asymilacji związków 
azotu przez roślinność i mikroorganizmy i w efekcie wyższe stężenia NO3

-, jak to ma miejsce w 
Długim Stawie. Zlewnie są także nieco zróżnicowane geologicznie. Wprawdzie obie leżą na 
podłożu granitowym pokrytym moreną ale gleby zlewni Zielonego Stawu mają średnio wyższy 
stopień nasycenia zasadami kompleksu jonowymiennego (tabela 29), co może wynikać z 
obecności skał wapiennych na granicy zlewni (Trafas, 1985). W ciągu kilkunastu lat skład 
chemiczny obu jezior uległ wyraźnym zmianom.  
 

Rysunek 24 Średnie stężenia głównych składników wód Długiego i Zielonego Stawu dla lat 1993-
1996 i 2001-2009 
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Tabela 15 Średnie wartości wybranych składników (stężenia w mval/m3) wód Długiego i 
Zielonego Stawu w latach 1993-2009  

 1993 1994 1995 1996 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2009 

Długi Staw 

pH 5,8 5,8 5,7 5,3 bd 5,7 5,7 5,8 6,0 6,0 6,0 

Ca2+ 121,1 111,7 98,0 99,7 91,9 89,4 99,0 101,8 95,5 90,5 86,8 

SO4
2- 77,5 73,5 71,0 67,5 58,3 51,6 53,8 54,0 45,6 45,4 36,9 

NO3
- 57,48 51,20 48,75 50,86 47,36 33,91 37,53 47,42 32,08 29,8 32,9 

NH4
+ 0,49 0,89 1,10 1,13 4,15 1,28 2,82 2,62 1,39 1,35 1,1 

Zielony Staw 

pH 6,5 6,6 6,7 6,5 bd 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2 

Ca2+ 154,3 146,4 138,4 141,7 122,5 125,5 124,2 133,0 127,5 125,5 117,2 

SO4
2- 76,0 71,5 70,2 71,1 57,6 48,1 50,6 50,1 43,8 41,6 35,1 

NO3
- 34,7 29,4 29,5 33,2 26,9 16,3 23,1 20,5 17,1 13,9 18,4 

NH4
+ 1,7 1,9 1,9 4,1 4,5 2,5 2,8 2,2 2,0 1,0 2,9 

 

Wskaźnik pH w okresie badań wykazywał dużą zmienność, cechującą się jednak 
powtarzalnością w cyklu rocznym (rys. 25). Corocznie obserwowane jest obniżenie wartości 
tego parametru w okresie roztopów wiosennych (zazwyczaj w drugiej połowie maja) oraz w 
lipcu lub sierpniu, okresie występowania bardzo intensywnych opadów na terenie Tatr. W latach 
1992-1997 pH wód Zielonego Stawu było wyraźnie wyższe niż w Długim Stawie, natomiast w 
okresie 2000-2010 różnica w wartościach odczynu wód obu jezior była dużo mniejsza. 
Tendencja ta utrzymała się także w drugiej połowie dekady.  

 

Rysunek 25 pH wód badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2010  

Metale alkaliczne: Kationy zasadowe w wodach powierzchniowych pochodzą głównie z reakcji 
wietrzenia i procesów wymiany jonów w glebach zlewni. Wody badanych jezior zawierają 
niewielkie stężenia kationów zasadowych. W latach 2000-2010 podobnie jak w latach 1993-
1997 stężenia wszystkich metali alkalicznych były wyższe w wodach Zielonego Stawu. W obu 

4

4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

pH

Dlugi Staw Zielony Staw 



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  61

jeziorach obserwowano obniżanie ich stężeń, szczególnie wapnia i magnezu (rys. 26), w okresie 
roztopów i po bardzo obfitych opadach, związane z ich niską zawartością w deszczu i śniegu.  

Rysunek 26 Stężenia jonów Ca2+ i Mg2+ w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 
2010  

Okres 2000-2010 charakteryzował się niższymi stężeniami kationów zasadowych w wodach obu 
jezior w porównaniu z latami 1992-1997, przy czym widoczna jest tendencja do zmniejszania się 
różnic stężeń w wodach obu jezior z czasem.  

Związki siarki:  Jony siarczanowe w wodach tatrzańskich pochodzą głównie z opadów 
atmosferycznych. Są tylko w niewielkim stopniu zatrzymywane przez materiał zlewni i 
zdeponowana z atmosfery siarka dostaje się ze spływem terenowym do wód jezior niemal w 
całości. Zmiany stężeń siarczanów w wodach silnie zależą od warunków meteorologicznych. 
Regułą jest podwyższenie stężeń w pierwszej fazie roztopów, kiedy do jezior dochodzą wody z 
dolnych warstw roztopionego śniegu (o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń) (Rzychoń, 
1998) a następnie ich wyraźne obniżenie utrzymujące się przez cały okres odwilży. Widoczna 
jest także reakcja wód jezior po dużych opadach. Stężenia siarczanów w obu jeziorach są 
zbliżone, podobnie kształtuje się też ich zmienność w cyklu rocznym (rys. 27). Widoczny jest 
systematyczny spadek ich stężeń w okresie badań.  

Rysunek 27 Stężenia jonów SO4
2- w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 – 2010  
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Związki azotu: Związki azotu w wodach powierzchniowych (nie narażonych na 
zanieczyszczenia ze źródeł punktowych czy obszarowych) pochodzą głównie z opadów 
atmosferycznych. Jeżeli zdeponowany azot amonowy i azotanowy nie zostaną przyswojone 
przez roślinność zlewni, zasilają wody powierzchniowe i powodują ich zakwaszenie, podobnie 
jak jon siarczanowy. Na poziom i zmienność stężeń związków azotu oprócz warunków 
meteorologicznych wpływ wywierają procesy biologiczne w zlewniach i samych jeziorach; 
okres wegetacyjny charakteryzuje się ich wyraźnie niższymi stężeniami.  

Rysunek 28 Stężenia jonów NO3
- w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2010  

W wodach Zielonego Stawu stężenia jonów azotanowych są wyraźnie niższe w porównaniu z 
Długim Stawem (rys. 28). W obu jeziorach podobnie kształtuje się sezonowa zmienność stężeń. 
Wyraźnie rysuje się tendencja spadkowa stężeń jonów azotanowych w okresie badań.  

Stężenia jonów amonowych kształtują się na dużo niższym poziomie niż stężenia jonów 
azotanowych (rys. 29). Ich przebieg w cyklu rocznym jest podobny do przebiegu jonów 
azotanowych. 

Rysunek 29 Stężenia jonów NH4
+ w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2010  

ANC: Wartość ANC jest traktowana jako chemiczne kryterium jakości wody dla organizmów 
wodnych. Międzynarodowa miara alkaliczności ANC jest obliczana z różnicy między sumą 
kationów mocnych zasad i anionów mocnych kwasów. Obniżenie ANC poniżej wartości 
krytycznej stwarza zagrożenie dla rozwoju organizmów wskaźnikowych. Np. krytyczne ANC 
dla populacji pstrąga wynosi 20 mval/m3 (Lien i in., 1991). Wyniki obliczeń ANC dla obu jezior 
przedstawiono na rys. 30. W wodach Zielonego Stawu ANC jest wyższe od wartości granicznej 
przez większość czasu; tylko sporadycznie spada do wartości granicznej, przy czym od 2003 
roku nie zanotowano takiego przypadku. W latach 1992-1997 ANC w wodach Długiego Stawu 
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było niższe od wartości granicznej praktycznie przez cały czas badań, za wyjątkiem okresów 
zlodowacenia zimowego. W latach 2000-nych okresy, kiedy ANC jest niższe od granicznego 
stały się wyraźnie krótsze i występują głównie w czasie roztopów wiosennych.  

Rysunek 30 ANC w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2010  

 

10.3. Tendencje zmian wieloletnich  

Mimo pewnej stabilizacji wielkości depozycji rozkład stężeń wskazuje na postępujące zmiany 
chemiczne w wodach obu jezior (rys. 31-33). Widoczne jest obniżanie stężeń kationów 
zasadowych (mimo lekkiego wzrostu ich depozycji), co wskazuje na brak równowagi w 
kompleksie jonowymiennym gleb zlewni. Spadek zawartości siarczanów jest odbiciem spadku 
depozycji, natomiast rozkład stężeń azotanów może sugerować, że nastąpiło zahamowanie 
tendencji wzrostowej retencji w zlewniach jednak stwierdzenie to wymaga potwierdzenia w 
wyniku dalszych badań.  

Rysunek 31 Rozkład stężeń Ca2+i Mg2+  w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 -2010  
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Rysunek 32 Rozkład stężeń SO4
2-  w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 - 2010  

Rysunek 33 Rozkład stężeń NO3
-  w wodach badanych jezior tatrzańskich w latach 1992 = 2010  
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rozdziale 9.6). Ocenę wykonano dla całego okresu badawczego, a więc dla lat 1993-2010 oraz w 
rozbiciu na lata 1993  - 1999 i 2000 – 2010 (tabele 16 i 17).  
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W okresie badań nastąpiły istotne zmiany w składzie chemicznym opadów. Obniżyło się 
wyraźnie stężenie jonów SO4

2-,. jednak tempo zmian w latach 2001-2010 zmniejszyło się i jest 
nieistotne statystycznie. Stężenie jonów H+ lekko wzrastało w okresie 1992-1996, natomiast w 
latach 2000-2009 nieznacznie spadło. Dla całego analizowanego okresu stężenie jonów 
wodorowych zmniejszało się ze średnią szybkością 1,64 mval/m3 rok, prowadząc do 
zmniejszenia zakwaszenia wód opadowych. Zmiany te są statystycznie istotne na poziomie 
p<0,01. Mniej wyraźne są zmiany stężeń związków azotu. Niewielkie obniżenie stężenia jonów 
NO3

- oraz jednoczesny wzrost stężeń jonów NH4
+ spowodował wzrost sumarycznego stężenia 

związków azotu. Rysuje się wyraźna różnica między dwoma analizowanymi okresami; o ile w 
latach 90-tych ubiegłego wieku sumaryczne stężenia związków azotu malały to w pierwszej 
dekadzie bieżącego wieku rosły. Jednak trendy te pozostają na poziomie nieistotnym 
statystycznie. Istotne statystycznie są trendy wzrostowe stężeń jonów wapniowych zarówno dla 
całego analizowanego okresu jak i dla lat 2000-2010 (tabela 16). 

Tabela 16 Wyniki analizy trendów dla opadów atmosferycznych w Tatrach w latach 1993 - 2010 
Poziom istotności statystycznej p zaznaczono: n.s. (nieistotny)-p>0,05; *- p<0,1; **- p<0.05; ***-
p<0,01. n – ilość miejsc.  

 1993-2010 1993-1999 2000-2010 

Para
metr n p 

Średni 
współczynnik 

nachylenia 
linii trendu 

[mval/m3rok] 

n p  

Średni 
współczynnik 

nachylenia 
linii trendu 

[mval/m3rok] 

n p  

Średni 
współczynnik 

nachylenia 
linii trendu 

[mval/m3rok] 

Ca2+ 195 *** +1,17 75 n.s. +0,17 120 *** +1,40 

H+ 195 *** -1,64 75 n.s. +0,32 120 ** -0,31 

N 195 n.s. +0,26 75 n.s. -0,61 120 n.s. +0,39 

NH4
+ 195 * +0,29 75 n.s -0,43 120 n.s. +0,00 

NO3
- 195 n.s. -0,07 75 n.s +0,04 120 ** +0,57 

SO4
2+ 195 *** -1,29 75 *** -3,54 120 n.s. -0,20 

 

W wodach jezior (tabela 17) najbardziej widoczne jest obniżenie stężeń kationów zasadowych, 
siarczanów i azotanów oraz wzrost wartości ANC, przy czym nieco szybsze spadki stężeń 
kationów zasadowych i siarczanów mają miejsce w wodach Zielonego Stawu natomiast wzrost 
wartości ANC i spadek stężenia azotanów zachodzi szybciej w Długim Stawie. Jednocześnie 
otrzymano bardzo małe zmiany stężeń jonów wodorowych, mało istotne statystycznie, jeżeli 
rozpatrujemy oddzielnie okres 1993-1999 i okres 2000-2010. Zmiany okazują się istotne 
statystycznie, kiedy zostają wzięte pod uwagę wyniki z całego okresu badawczego 1993-2010. 
Uzyskano trend ujemny w przypadku Długiego Stawu i trend dodatni w przypadku Zielonego 
Stawu, jednak szybkość tych zmian jest bardzo mała.  

 

 

 



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  66

Tabela 17 Wyniki analizy trendów dla Zielonego i Długiego Stawu w latach 1993 - 2010. Poziom 
istotności statystycznej p zaznaczono: n.s. (nieistotny)-p>0,05; *- p<0,1; **- p<0.05; ***-p<0,01. 
n – ilość miejsc.  

 1993-2010 1993-1999 2000-2010 

Para
metr n p 

Średni 
współczynnik 

nachylenia 
linii trendu 

[mval/m3rok] 

n p 

Średni 
współczynnik 

nachylenia 
linii trendu 

[mval/m3rok] 

n p 

Średni 
współczynnik 

nachylenia 
linii trendu 

[mval/m3rok] 

Długi Staw 

ANC 151 *** +2,36 53 n.s. -0,13 98 *** +3,21 

Ca2+ 151 *** -1,46 53 *** -7,95 98 ** -0,75 

H+ 151 ** -0,02 53 ** +0,07 98 n.s. -0,01 

NH4
+ 151 *** +0,03 53 *** +0,14 98 n.s. +0,00 

NO3
- 151 *** -1,51 53 *** -3,30 98 *** -1,15 

SO4
2+ 151 *** -2,38 53 *** -5,56 98 *** -2,15 

Zielony Staw 

ANC 151 *** +1,74 53 * -3,43 98 *** +2,23 

Ca2+ 151 *** -1,76 53 *** -8,00 98 ** -1,05 

H+ 151 *** +0,02 53 * +0,02 98 ** +0,02 

NH4
+ 151 ** +0,05 53 *** +0,56 98 ** +0,10 

NO3
- 151 *** -1,06 53 *** -2,32 98 *** -0,50 

SO4
2+ 151 *** -2,48 53 *** -3,59 98 *** -2,01 

 

Zauważalne jest zmniejszenie tempa zmian chemicznych w wodach obu jezior w latach 2000-
2010 w porównaniu z wcześniejszym analizowanym okresem (rys. 34). 
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Rysunek 34 Trendy zmian jakości opadów atmosferycznych i wód Długiego i Zielonego 
Stawu w latach 1993-2010  

 

10.4. Bilans ładunków substancji kwasogennych w zlewniach Dlugiego i Zielonego 
Stawu w latach 1992-2009  

Wykonano bilanse dopływu i odpływu substancji kwasogennych w zlewniach obu jezior dla 
lat 1992-1996 i 2001-2009. Założono 20% wartość suchej depozycji (Rzychoń, 1998) oraz 
współczynnik odpływu dla obu jezior w wysokości 0,86 (Łajczak, 1988). Wyniki obliczeń 
zamieszczono w tabeli 18. 

Porównanie wyników bilansu dla okresu pomiarowego 2001-2009 z wykonanym dla lat 1992-
1997 wykazało wyraźne zwiększenie zdolności retencyjnych obu zlewni w stosunku do 
związków azotu; w latach 2001-2009 około 70% i 48% związków azotu było zatrzymywanych 
przez zlewnie Zielonego i Długiego Stawu (w porównaniu z 55% i 28% w poprzednim okresie 
badawczym).  
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Tabela 18 Bilans związków siarki i azotu (mval/m2 rok) w zlewniach Zielonego i Długiego Stawu 
w latach 1993-1997 i 2001-2009  

 Zielony Staw  Długi Staw  

 SO4
2- 

mval/m2 rok 

NO3
-+ NH4

+ 

mval/m2 rok 

SO4
2- 

mval/m2 rok 

NO3
-+ NH4

+ 

mval/m2 rok 

 1992-1996 2001-2009 1992-1996 2001-2009 1992-1996 2001-2009 1992-1996 2001-2009 

Depozycja (sucha + 
mokra) 

96,5  80,8  90,1  111,4  96,5  80,8  90,1  111,4  

Ładunek w odpływie 83,3  69,2  41,0  31,8  85,3  73,7  64,9  57,9  

Dopływ-odpływ 13,2 11,6 49,1 79,6 11,2 7,1 25,2 53,5 

Wymywanie ze 
zlewni (%)  

86,3  85,6  45,5  28,6  88,4 91,3 72,0 52,0 

Retencja% 13,7 14,4 54,5 71,4 11,6 8,7 28,0 48,0 

 

Rys. 35 ilustruje przemiany azotu w badanych zlewniach. Dominującą formą azotu w depozycji 
jest azot amonowy. Niewielkie ilości azotu w odpływie z jezior wskazują na intensywnie 
zachodzący w ich zlewniach proces nitryfikacji; w jeziorach jon amonowy występuje w bardzo 
małych ilościach. 

Porównanie wykazało także, że retencja związków siarki zmieniła się w niewielkim stopniu 
(rys. 36); obliczenia wykazały brak istotnych zmian w przypadku Zielonego Stawu i 
zmniejszenie o ok. 3% w przypadku Długiego Stawu; jednak należałoby potwierdzić te 
tendencje w dłuższym okresie czasu. Wyniki wskazują na utrzymywanie się większych 
zdolności retencyjnych zlewni Zielonego Stawu w porównaniu ze zlewnią Długiego Stawu 
zarówno w stosunku do związków siarki jak i azotu.  

Rysunek 35 Bilans związków azotu w zlewniach Długiego i Zielonego Stawu w latach 1993-1997 i 
2001-2009. 
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Rysunek 36 Bilans związków siarki w zlewniach Długiego i Zielonego Stawu w latach 1993-1997 i 
2001-2009. 

Jednak, jak już wspomniano, wyniki obliczeń bilansów substancji kwasogennych w badanych 
zlewniach wymagają ostrożnej interpretacji ze względu na duże zróżnicowanie warunków 
meteorologicznych. W celu ograniczenia ewentualnych niedokładności porównano bilans 
zanieczyszczeń wykonany dla trzech lat o podobnym reżimie hydrologicznym, a więc rok 
1996 (suma opadów 1673 mm), rok 2002 (suma opadów 1712 mm) oraz rok 2009 (suma 
opadów 1654 mm). Otrzymano podobne tendencje zmian jak w przypadku porównania 
średnich z dwóch okresów badawczych a więc zwiększenie retencji azotu przez zlewnie obu 
jezior (tabela 19). Wyniki dotyczące retencji siarki wymagają potwierdzenia w dłuższej serii 
badań. 

 

Tabela 19 Bilans związków siarki i azotu (mval/m2 rok) w zlewniach Zielonego i Długiego Stawu 
w latach 1996, 2002 i 2009 

 Zielony Staw  Dlugi Staw  

 SO4
2- 

mval/m2 rok 

NO3
-+ NH4

+ 

mval/m2 rok 

SO4
2- 

mval/m2 rok 

NO3
-+ NH4

+ 

mval/m2 rok 

 1996 2002 2009 1996 2002 2009 1996 2002 2009 1996 2002 2009 

Depozycja (sucha 
+ mokra) 

120,7 70,3  66,5 105,8  92,0  123,3 120,7  70,3  66,5 105,8  92,0  123,3 

Ładunek w 
odpływie 

102,2  75,3  49,4 53,5  39,9  30,2 100,7  79,2  52,5 75,7  62,8  48,3 

Opad-odpływ 18,5 -5,0 17,1 52,3 52,1 93,1 20,0 -8,9 6,0 30,1 29,2 95,0 

Wymywanie ze 
zlewni (%)  

84,6  107,1  75,0 50,5  43,4  24,5 83,5 112,6 78,8 71,5 64,6 39,2 

Retencja% 15,4 ~0 25,0 49,5 56,6 75,5 16,5 ~0 21,2 28,5 35,4 60,8 
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10.5. Reakcja wód tatrzańskich na zmiany depozycji substancji kwasogennych w 
latach 1992-2010 – dyskusja wyników  

Dane inwentaryzacyjne dotyczące obniżenia emisji związków siarki i azotu z terenu całej Polski 
i Europy (EMEP, 2010) znalazły tylko częściowe odbicie w wynikach monitoringu depozycji na 
Hali Gąsienicowej i Kasprowym Wierchu. Uzyskany zbiór danych dotyczących składu 
chemicznego opadów wskazuje na poprawę ich jakości i manifestuje się obniżeniem stężeń 
jonów SO4

2- i podniesieniem pH. Nie zanotowano jednak spodziewanego spadku 
zanieczyszczenia opadów związkami azotowymi. Niewielki spadek stężeń NO3

- nie 
skompensował wzrostu stężeń NH4

+, co w rezultacie doprowadziło do niewielkiego wzrostu 
sumarycznej zawartości związków azotu w opadach.  

W tym samym czasie zaobserwowano także znaczne zmiany składu chemicznego wód. Stężenia 
jonów SO4

2-, w niewielkim stopniu zatrzymywanych przez zlewnie obniżały się w podobnym 
tempie jak w opadach. Jednak bilans dostawy i odpływu wskazuje konsekwentnie na niewielkie 
zmniejszenie retencji siarczanów w zlewniach. Prawdopodobnie powodem jest uwalnianie się 
siarki, zaadsorbowanej w glebie w okresie zwiększonej depozycji. W skrajnych przypadkach 
może to prowadzić nawet do zahamowania spadku stężeń siarczanów w odpływie mimo 
znacznego spadku depozycji, jak np. w Virginia Blue Ridge w Stanach Zjednoczonych 
(Skjelkvale, 2005). Granitowe podłoże geologiczne obszaru badań zawiera niewielkie ilości 
siarki w postaci bardzo słabo rozpuszczalnego barytu BaSO4 (Oleksynowa, 1970), w związku z 
czym nie można spodziewać się podwyższenia stężeń SO4

2- np. w wyniku zwiększenia 
szybkości wietrzenia, spowodowanego np. ociepleniem klimatu. 

Stężenia jonów Ca2+ i Mg2+, kationów mających największy wpływ na stan zakwaszenia wód, 
wykazują silny spadek w wodach obu jezior. Takie obniżenie jest spotykane powszechnie na 
terenach, gdzie zmniejszenie depozycji powoduje cofanie się zmian wywołanych zakwaszeniem. 
W literaturze (Galloway i in., 1983) tłumaczy się, że zjawisko to jest związane z 
proporcjonalnym wiązaniem kationów przez aniony migrujące przez glebę zlewni. P. Warfvinge 
(2000) podaje, że w sytuacji spadku depozycji anionów, przyczyną zmniejszenia dostawy 
kationów zasadowych do wód powierzchniowych są zmiany stopnia nasycenia zasadami 
kompleksu jonowymiennego gleb zlewni. Na etapie restauracji, zubożony w wyniku 
zakwaszenia kompleks jonowymienny jest uzupełniany przez kationy dostarczane na drodze 
depozycji i/lub wietrzenia. W rezultacie mniej kationów uwalnia się z gleby do roztworu 
glebowego a następnie do wód powierzchniowych. Dodatkowym czynnikiem może być 
obniżenie szybkości wietrzenia i/lub zwiększony pobór kationów zasadowych przez roślinność 
w sytuacji spadku zakwaszenia opadów (Vesely i in., 2002). Spadek stężeń kationów 
zasadowych jest czynnikiem opóźniającym restaurację wód powierzchniowych.  

Mimo, że stężenia związków azotu w opadach nie maleją, stężenia jonów NO3
- wykazują silny 

trend malejący. Można spodziewać się, że deponowany NH4
+ jest w większości asymilowany 

przez roślinność i utleniany przez mikroorganizmy. Stąd stężenia jonów amonowych w wodach 
jezior są bliskie zeru. Bilans związków azotowych w obu okresach badawczych wykazał 
znaczne zwiększenie zdolności retencyjnych obu zlewni, średnio o 15%. Niemożliwe jest 
określenie czy retencja azotu zachodzi w samym jeziorze czy jego zlewni. O ile retencja 
związków azotu poprzez fizyczną adsorpcję w glebie jest mało prawdopodobna to bardzo 
prawdopodobnym wytłumaczeniem wzrostu retencji jest zwiększony pobór przez roślinność, 
magazynowanie w formie organicznej (immobilizacja) oraz wzrost szybkości denitryfikacji.  

Depozycja azotu powoduje zakwaszenie wód, jeżeli: 
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• jest on wymywany z gleby,  
• jest zużywany przez roślinność, ponieważ towarzyszy temu zwiększony pobór kationów 

zasadowych.  

Wymywanie azotu z gleby zależy od ilości azotu zużywanego jako składnik pokarmowy. 
Uważa się, że stan nasycenia azotem może zostać osiągnięty, jeżeli depozycja z atmosfery 
przewyższa pobór przez roślinność. Jak opisano w rozdziale 5.1. straty azotu ze zlewni 
wykazują przebieg odpowiadający stopniom nasycenia azotem ekosystemów lądowych 
(tabela 1) (Aber i in., 1989; Aber, 1992; Stoddard, 1994; Stoddard, Traaen, 1995). Na rys. 36 
zamieszczono przebieg zmian stężeń azotu w wodach obu jezior w roku 1994 i 10 lat później, 
w roku 2004. Stosując kryteria podane przez Stoddarda i Traaena (1995) zaliczono badane 
jeziora do poszczególnych klas nasycenia azotem.  

W 1994 roku zlewnia Długiego Stawu została zaliczona do 3 stopnia a Zielonego Stawu do 2 
stopnia nasycenia azotem (Rzychoń i Worsztynowicz, 2008). Oznacza to, że obie zlewnie nie 
były w stanie zagospodarować prawie wcale deponowanego azotu w sezonie zimowym i 
wiosennym, a w sezonie wegetacyjnym w bardzo ograniczonym stopniu. W ciągu 10 lat 
Długi Staw zmienił stopień nasycenia z 3-iego na 2-gi. Także w Zielonym Stawie stężenia 
związków azotu uległy zmniejszeniu i to jezioro jest bliskie osiągnięcia 1-szego stopnia 
nasycenia azotem. Jednak zmiany te są niezależne od zmian depozycji azotu, która jak 
pokazano wcześniej, nie wykazuje trendu spadkowego. 

Rysunek 37 Sezonowe zmiany stężeń NO3
- (mval/m3) w Zielonym Stawie i Długim Stawie. 

Zaznaczono stopnie nasycenia azotem zgodnie kryteriami podanymi przez Stoddarda i Traaena, 
1995 
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Jakakolwiek restauracja, możliwa dzięki obniżeniu depozycji siarki, ulegnie w niesprzyjających 
warunkach znacznemu spowolnieniu, jeżeli azot zacznie uwalniać się z gleby do roztworu 
glebowego. Na ogół jednak, gleby wykazują niską zdolność do adsorpcji azotu nieorganicznego. 
Obecny w nich azot występuje głównie w formach organicznych, w większości nie 
przechodzących do roztworu glebowego. Mineralizacja (przechodzenia z form organicznych do 
nieorganicznych) zależy w dużej mierze od czynników klimatycznych np. wolniej zachodzi w 
glebach wysokogórskich, ze względu na niskie temperatury. Miarą stabilności związków 
organicznych w glebie jest stosunek organicznego węgla do organicznego azotu C:N. Gundersen 
i in. (1998) podaje, że w zlewniach leśnych stosunek C:N równy 25 lub mniej wskazuje na 
ryzyko obniżonej retencji N i podwyższone wymywanie. W glebach muraw, krystalicznej części 
Tatr, oznaczono stosunek C:N w granicach 14 do 17, wzrastający do powyżej 20 w miejscach 
porośniętych kosodrzewiną (Skiba, 1977), co wskazuje na ich niewielkie zdolności do 
immobilizacji azotu. Jednocześnie wiadomo, że na wysokości odpowiadającej terenowi badań 
przyrost masy organicznej jest szybszy od jej rozkładu o około 20% (Brejmeyer and Uba, 1988; 
Drewnik, 2002). Proces ten powoduje ciągły przyrost warstwy organicznej gleby, 
unieruchamiający część zdeponowanego azotu. Zmniejszenie zakwaszenia oraz dodatkowo 
podwyższenie temperatury może sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów w glebie i spowodować 
przyspieszenie tempa mineralizacji substancji organicznych. Jednak taki rozwój sytuacji 
powodowałby raczej zmniejszenie niż zwiększenie retencji azotu w zlewni. Kopáček i in. (2000) 
wskazuje na wyraźną zależność między stężeniami NO3

- w wodach jezior tatrzańskich i 
pokryciem zlewni roślinnością. Pewną rolę mogą też odgrywać procesy asymilacji w jeziorze 
poprzez wzrost aktywności biologicznej, jednak proces ten nie powinien odgrywać znaczącej 
roli, ze względu na bardzo niską troficzność obu jezior.  

Można zatem przypuszczać, że za obniżenie stężeń związków azotu w wodach jezior (i 
zwiększenie retencji azotu w zlewni) są odpowiedzialne procesy biologiczne. Czynnikami 
odpowiedzialnymi może być zarówno redukcja zakwaszenia jak i ocieplenie klimatu. Oba te 
warunki zostały spełnione na terenie badań w Tatrach. W okresie badań zanotowano wzrost 
temperatury i zmiany reżimu opadów atmosferycznych oraz jednocześnie zmniejszenie 
obciążenia terenu kwaśną depozycją (głównie siarki) z atmosfery, co spowodowało odwrócenie 
trendów zakwaszenia. Dodatkowymi czynnikami sprzyjającym poborowi azotu przez roślinność 
jest zwiększający się udział jego formy amonowej w opadach atmosferycznych oraz zmiany 
hydrologiczne wywołane tendencją do wyrównania sum opadów atmosferycznych w 
poszczególnych miesiącach, co powinno powodować zmniejszenie udziału spływu 
powierzchniowego w odpływie a tym samym zwiększenie czasu retencji wody w glebach zlewni 
i zwiększenie szans na efektywniejszy pobór azotu przez roślinność (Rzychoń i Worsztynowicz, 
2008). 

Brak jest jednak bezpośrednich dowodów na potwierdzenie tej hipotezy, ze względu na 
niedostatek odpowiednio ukierunkowanych badań biologicznych. Prace nad porównaniem 
rozmieszczenia roślinności w pobliżu rejonu badań na podstawie analizy zdjęć lotniczych z lat 
1965 i 1999 wykazały sukcesję zbiorowisk o charakterze leśnym i zarastanie polan i hal 
wysokogórskich. W czasie 34 lat zanotowano powiększenie się powierzchni zajmowanej przez 
kosodrzewinę o 28%. Zmiany te są bezpośrednio wiązane z zaprzestaniem wypasu owiec  po 
utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego w 1954 roku. Głównym wnioskiem tej pracy jest 
prawdopodobny postępujący powrót gatunków roślinnych w Tatrach do ich naturalnych siedlisk 
(Wężyk i Guzik, 2004). Trudno jednak przenieść wnioski tej pracy bezpośrednio na teren zlewni 
badanych jezior. Ze względu na niekorzystne położenie, zlewnia Długiego Stawu w całości, a 
zlewnia Zielonego Stawu w znacznej części, nie mogły być terenem intensywnej gospodarki 
pasterskiej. 
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Analiza zmian wielkości słojów w pniach brzóz w Tatrach w latach 1931-1992  wykazała, że 
długoterminowy trend zmniejszenia rocznych przyrostów miał miejsce w latach 1960-1965 i 
1970-1980. Pierwszy okres jest związany z niekorzystnymi warunkami pogodowymi (bardzo 
ciężkie zimy) drugi może być spowodowany osłabieniem drzew w wyniku oddziaływania 
zanieczyszczeń środowiska, co znalazło także odzwierciedlenie w kondycji innych gatunków 
roślinnych (Niedzielska i in., 2002). Obecnie roślinność w Tatrach nie wykazuje odznak 
większych uszkodzeń. Badania te są dowodem na ograniczenie wzrostu roślin w Tatrach 
zarówno pod wpływem niskich temperatur jak i w okresie największych kwaśnych depozycji. 
Badania te, chociaż nieliczne, wskazują na zachodzenie zmian aktywności biologicznej na tym 
obszarze. 

Pomimo, że tendencje obserwowane w Tatrach należą do rzadkości, jednak nie są całkowicie 
odosobnione. Rzeka Lange Bramke w górach Harz w Niemczech wykazuje wyraźne zmiany 
nasycenia azotem z 1 stopnia w 1970 r do 3 stopnia w 1985 r i powrót do 1 stopnia w 1999 r 
(Wright i in., 2001). Te zmiany, podobnie jak w Tatrach, nie zostały spowodowane obniżeniem 
depozycji azotu. Badania zależności między chemizmem wód strumieni górskich a 
zanieczyszczeniem powietrza w Czechach przez porównanie stężeń SO4

2-, NO3
- , Cl-, Ca2+ i pH 

w  432 lokalizacjach w czasie wysokich (1984-1986) i relatywnie niskich (1996-2000) kwaśnych 
depozycji wykazały, że obniżenie NO3

- (do 60%) w wodach strumieni o pH ≤ 6 było większe niż 
obniżenie emisji N w Europie Centralnej (około 35%) (Vesely i in., 2002). Różnica stężeń NO3

- 
między dwoma okresami była prawdopodobnie spowodowana przez:  

(a) wzrost wymywania NO3
- wywołany zwiększoną mineralizacją w glebach leśnych na 

terenach o uszkodzonych drzewostanach lub wylesionych w połowie lat 80-tych ubiegłego 
wieku; 

(b) wyższy pobór przez roślinność w sytuacji zmniejszonego zakwaszenia w późnych latach 90-
tych ubiegłego wieku.  

Także w górskich jeziorach austriackich (Sammaruga-Wögrath i in., 1997) stwierdzono wzrost 
stężeń siarczanów i obniżenie zawartości azotu nieorganicznego w ciągu 10 lat. Zmiany te były 
odwrotne do zanotowanych trendów zmian depozycji na tym terenie i przypisywane są 
zwiększeniu szybkości wietrzenia i wzrostowi aktywności biologicznej, związanej z ociepleniem 
klimatu. Wzrost retencji azotu w sytuacji utrzymywania się wzrostu temperatur powietrza był 
przewidywany także dla wysoko położonych zlewni Sierra Nevada (Sickman i in., 2001) oraz 
dla jezior alpejskich (Rogora, 2003). Prawdopodobnie obserwowane reakcje zlewni tatrzańskich 
są dowodem na słuszność tych przewidywań.  

Wypadkową procesów prowadzących do zmian proporcji kationów i anionów z wodach jezior 
jest ich stan zakwaszenia. Równoczesne obniżenie stężeń kationów zasadowych oraz siarczanów 
i azotanów prowadzi w rezultacie do mało widocznych oznak zmniejszenia zakwaszenia wód. 
Wprawdzie ANC wykazuje istotną tendencję wzrostową, jednak z pomiarów wynika, że 
niewielki wzrost pH miał miejsce dopiero w ostatnim czasie.  
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10.6. Wyniki badań Długiego i Zielonego Stawu na tle wyników badań pozostałych 
jezior tatrzańskich 

Próbę sprawdzenia czy wyniki badań Długiego i Zielonego Stawu są reprezentatywne dla 
całej populacji jezior tatrzańskich przedstawiono w pracy Rzychoń (1998). Porównano w niej 
skład chemicznych wód tych jezior z pozostałymi jeziorami Tatr Polskich przebadanymi 
przez tą samą autorkę oraz Krywulta (1990). Podobne zestawienie, ale rozszerzone o wyniki 
badań jezior słowackich i włączające wyniki nowszych badań oraz modelowanie wykonali 
Kopáček i in. (2004, 2005). Ocenie poddano 31 jezior (w tym 8 z polskiej części Tatr), 
stanowiących około 50% wszystkich jezior w Tatrach o powierzchni powyżej 0,3 ha. 
Wszystkie, z wyjątkiem Morskiego Oka położone są powyżej górnej granicy lasu na 
wysokości pomiędzy 1580 a 2145 m n.p.m.. Na rys. 38 zaznaczono wybrane parametry 
Długiego i Zielonego Stawu oraz ich zlewni na tle pozostałych jezior. Parametry te należą do 
typowych, Długi Staw należy do licznej grupy jezior o podobnej charakterystyce 
morfologicznej i hydrologicznej, o małej powierzchni i krótkim czasie retencji oraz 
niewielkim pokryciu zlewni przez roślinność. Zielony Staw reprezentuje nieco niżej położone 
jeziora o bogatszej roślinności na terenie zlewni i dłuższym czasie retencji. Gleby wszystkich 
zlewni to głównie rankery bielicowe, regosole i litosole z pomijalnymi ilościami węglanów, o 
miąższości od 0,1 do 0,84 m, średnio 0,45 m. Ich podłożem geologicznym są granitoidy, 
głównie granodioryty.  

 

 

Rysunek 38 Wybrane parametry charakteryzujące zlewnie Zielonego Stawu (oznaczone 
kółkiem) i Długiego Stawu (oznaczone trójkątem) na tle pozostałych jezior tatrzańskich. 
Parametry pochodzą z zestawienia Kopáčka i in., (2004, 2005). 

Odpowiedź składu chemicznego poszczególnych jezior na zmiany kwaśnej depozycji nie jest 
jednakowa dla całego regionu i zależy od charakterystyki ich zlewni i równowagi kwasowo-
zasadowej w wodach.  

Długi Staw należy do grupy jezior o najniższych stężeniach kationów zasadowych i jednym z 
najniższych pH natomiast wody Zielonego Stawu mają skład chemiczny zbliżony do średniej 
z zakresu stężeń spotykanych w wodach jezior w Tatrach (rys. 39).   

0

10

20

30

40

50

60

70

1200 1400 1600 1800 2000 2200

wysokosć, m n.p.m.

%
 p

ok
ry

ci
a 

zl
ew

ni
 p

rz
ez

 r
os

lin
no

sć

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 10 20 30 40

powierzchnia jeziora, ha

cz
as

 r
et

en
cj

i, 
ro

k



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  75

Zlewnie tatrzańskie, ze swoimi ubogimi glebami o małej miąższości oraz krótkim okresem 
wegetacyjnym zazwyczaj wykazują ograniczone i indywidualnie zróżnicowane możliwości 
retencji azotu. Większość parametrów charakteryzujących zlewnie ma większy lub mniejszy 
wpływ na cykl azotowy. Np. wyższe depozycje na większych wysokościach dostarczają więcej 
związków azotu i zmniejszają czas kontaktu wody z glebą, co zmniejsza możliwość 
przyswajania azotu przez zlewnie. Jednak, jak stwierdzono (Kopáček i in., 2005), za różnice 
zdolności retencji przez poszczególne zlewnie odpowiadają głównie średnia głębokość gleby 
oraz stopień pokrycia zlewni przez roślinność (rys. 39). Na tle innych zlewnia Zielonego Stawu 
plasuje się w grupie o dużych a Długi Staw do grupy o najmniejszych  zdolnościach do retencji 
azotu.  

Wszystkie te różnice wpływają na wrażliwość jezior na zakwaszenie. Długi Staw należy do 
grupy jezior o dużej wrażliwości na zakwaszenie. Decydują o tym: położenie na dużej 
wysokości, krótki czas retencji, mała miąższość gleby i uboga szata roślinna w zlewni. Wody tej 
grupy jezior mają niską zawartość kationów alkalicznych i związaną z tym ograniczoną 
możliwość neutralizacji kwasów dopływających z depozycją z atmosfery. Korzystniejsze 
położenie, bogatsza roślinność, większa zawartość substancji alkalicznych w glebie i wodzie 
powodują, że Zielony Staw należy do grupy jezior wykazujących mniejszą wrażliwość na 
zakwaszenie.  

 

Rysunek 39 Wybrane parametry chemiczne wód Zielonego Stawu (oznaczone kółkiem) i 
Długiego Stawu (oznaczone trójkątem) na tle pozostałych jezior tatrzańskich. Parametry 
pochodzą z zestawienia Kopáčka i in., (2004, 2005). 
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Rysunek 40 Zależność między parametrami zlewni i stężeniami NO3
- w wodach Zielonego Stawu 

(oznaczone kółkiem) i Długiego Stawu (oznaczone trójk ątem) na tle pozostałych jezior 
tatrzańskich. Parametry pochodzą z zestawienia Kopáčka i in., (2004, 2005). 

W ramach niniejszej pracy porównano wyniki analiz wód jezior tatrzańskich pobranych w 
okresie po wymieszaniu jesiennym w 1993 i 2009 r. (rys. 41-43). Zmiany stężeń jonów 
odpowiedzialnych za stopień zakwaszenia jezior obserwuje się we wszystkich badanych 
jeziorach. Wprawdzie, jak wykazano powyżej, wrażliwość na zakwaszenie jezior jest 
zróżnicowana jednak wszystkie reagują na depozycję z atmosfery i tendencje zmian ich składu 
chemicznego są podobne.   

Rysunek 41 Stężenia Ca2+ w wodach jezior tatrzańskich w roku 1993 i 2009 
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Rysunek 42 Stężenia SO4
2- w wodach jezior tatrzańskich w 1993 i 2009 r. 

 

Rysunek 43 Stężenia NO3
- w wodach jezior tatrzańskich w 1993 i 2009 r. 
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11.  Charakterystyka składu chemicznego wód opadowych i jeziornych w 
Karkonoszach w latach 2004-2010 

11.1. Jakość opadów atmosferycznych i depozycja zanieczyszczeń z atmosfery w 
Karkonoszach  

 
Wysokość  opadów atmosferycznych 

W okresie badań roczne sumy opadów kształtowały się na poziomie niewiele odbiegającym 
od średniej wieloletniej, równej 1158 mm (rys. 44). Miesięczne sumy opadów (rys. 45 i 46) 
nie wykazywały wyraźnych regularności związanych z porami roku jednak minima opadowe 
występowały zazwyczaj w kwietniu. Regułą są także znaczne sumy opadów w miesiącach 
zimowych. 

 

Rysunek 44 Roczne sumy opadów na Śnieżce w latach 1991-2009 (Śnieżka, dane IMGW) 

 

Rysunek 45 Miesięczne sumy opadów na Śnieżce w latach 1991 - 2009 
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Rysunek 46 Miesięczne sumy opadów na Śnieżce w latach 2004 - 2009 

 

Skład chemiczny opadów atmosferycznych  

Na chemizm opadów w Karkonoszach zasadniczy wpływ mają kwasotwórcze związki siarki i 
azotu (rys. 47). Niewielkie, w porównaniu do stężeń anionów, stężenia kationów zasadowych 
rzutują na niski odczyn pH opadów; jednak ciągu ostatnich 13 lat wyraźnie zmniejszyły się 
stężenia anionów i wzrosły stężenia kationów (z wyjątkiem jonu NH4

+). Spowodowało to 
zmniejszenie stężeń jonów wodorowych i wzrost średniej wartości pH z 4,31 w roku 1996 do 
5,61 w 2009 roku.  

 

Rysunek 47 Średnie stężenia głównych składników opadów atmosferycznych na Śnieżce w roku 
1996 (białe słupki) i 2009 (ciemne słupki) 

 

Także zestawienie średnich stężeń jonów kształtujących skład chemiczny opadów w okresie 
badań (tabela 20) wskazuje, że stężenia te uległy znacznym zmianom i że zmieniły się także 
proporcje pomiędzy poszczególnymi jonami.  
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Tabela 20 Średnie roczne stężenia głównych składników opadów atmosferycznych na Śnieżce w 
latach 1991 - 2009. Kolorem szarym zaznaczono lata objęte monitoringiem jezior  

rok H + Cl- NO3
- SO4

- Ca2+ Mg2+ NH4
+ N (NO3

- NH4
+) 

 mval/m3 

1991 56,64 26,13 57,95 117,32   86,22 144,17 

1992 59,54 36,83 53,62 108,24   68,11 121,74 

1993 55,49 30,78 60,16 129,38   79,99 140,16 

1994 80,15 43,63 93,45 179,55   116,11 209,56 

1995 50,70 21,77 55,38 96,57   62,03 117,41 

1996 48,90 30,62 66,99 98,75 19,58 7,76 81,05 148,04 

1997 54,09 27,99 48,88 75,71 19,59 8,04 40,93 89,81 

1998 57,13 24,17 50,54 73,38 18,39 7,99 44,33 94,86 

1999 36,37 18,57 52,59 61,13 21,66 6,92 62,48 115,07 

2000 41,71 29,05 57,97 63,07 31,45 8,98 61,72 119,69 

2001 35,07 20,49 47,74 53,41 25,81 7,23 52,00 99,74 

2002 18,85 20,70 51,99 61,63 27,97 8,19 61,43 113,43 

2003 18,23 25,08 60,06 63,98 25,34 8,64 67,80 127,86 

2004 24,97 27,34 61,53 60,93 26,01 8,41 71,19 132,72 

2005 23,65 22,18 42,27 48,85 22,66 6,89 51,27 93,54 

2006 13,46 26,39 50,04 54,08 27,81 9,13 57,18 107,22 

2007 11,57 32,25 48,12 47,53 24,84 9,02 55,05 103,17 

2008 9,47 22,02 47,29 51,51 31,69 9,24 52,27 99,56 

2009 2,47 14,82 25,64 41,73 35,05 6,88 25,94 51,57 

 

W okresie badań odczyn pH wahał się w zakresie od 4,19 do 6,55, przy czym nieco niższymi 
wartościami pH oznaczały się opady w miesiącach zimowych (rys. 48) 
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Rysunek 48 Średnie miesięczne wartości pH w opadach atmosferycznych na Śnieżce w latach 
2004 - 2009 

Rozkład stężeń związków siarki i azotu nie wykazuje wyraźnych regularności zmian w cyklu 
rocznym (rys. 49 i 50).  

Rysunek 49 Średnie miesięczne stężenia jonów SO4
2- w opadach atmosferycznych na Śnieżce w 

latach 2004 - 2009 

Rysunek 50 Średnie miesięczne stężenia jonów NO3
—i NH4

+ w opadach atmosferycznych na 
Śnieżce w latach 2004 - 2009 
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Wyrażone w mval/m3 stężenia tych zanieczyszczeń są zbliżone do siebie, jednak sumaryczne 
stężenie związków azotu w opadach przekracza dwukrotnie stężenie związków siarki, co 
oznacza, że obecnie są one głównie odpowiedzialne za zakwaszenie środowiska na badanym 
obszarze. Interesujący jest równoległy przebieg zmian stężeń wszystkich zanieczyszczeń 
kwasogennych pomimo, że zanieczyszczenia te pochodzą z różnych źródeł (energetyka, 
transport, rolnictwo). Opady na Śnieżce odznaczają się także stosunkowo wysokimi 
stężeniami jonów chlorkowych (rys. 51) wykazującymi podobną zmienność jak jony sodu 
(rys. 53). Także średnie stężenia równoważnikowe tych jonów są zbliżone (tabela 20), co 
wskazuje na wspólne źródło ich pochodzenia lub/i ten sam kierunek napływu.  

Rysunek 51 Średnie miesięczne stężenia jonów Cl- w opadach atmosferycznych na Śnieżce w 
latach 2004 - 2009 

 
Spośród kationów zasadowych w opadach dominują jony wapniowe i sodowe (rys. 52 i 53) 
natomiast najniższe stężenia wykazują jony potasowe. 
 

 

Rysunek 52 Średnie miesięczne jonów Ca2+ i Mg2+ w opadach atmosferycznych na Śnieżce w 
latach 2004 - 2009 
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Rysunek 53 Średnie miesięczne steżenie jonów K+ i Na+ w opadach atmosferycznych na Śnieżce 
w latach 2004 - 2009  

O ile porównanie stężeń zanieczyszczeń w opadach dla okresu badań 2004-2009 nie wskazuje 
na wyraźne zmiany, za wyjątkiem stężeń jonów wodorowych i siarczanowych to zestawienie 
ich na tle wyników analiz z dłuższego okresu pokazuje, że aktualna jakość opadów wyraźnie 
różni się od stwierdzanego w latach 90-tych XX wieku.  

Obliczone, na podstawie znajomości wysokości opadów i stężeń zanieczyszczeń w wodach 
opadowych, wielkości depozycji są znaczne (tabela 21). Równoważnikowo depozycja 
związków azotu przekracza dwukrotnie depozycję związków siarki.  

Sumaryczna depozycja azotu przewyższała depozycję siarki już w latach 90-tych XX wieku, 
przy czym dominującą formą azotu, w prawie w całym rozpatrywanych okresie, była forma 
amonowa (rys. 54). 

 

Rysunek 54 Stosunek depozycji związków azotu do sumy depozycji związków azotu i siarki 
(lewa strona) oraz stosunek depozycji azotu amonowego do sumy depozycji azotu amonowego i 
azotanowego (prawa strona) z atmosfery na Śnieżce  
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Tabela 21 Sumy depozycji głównych składników wód opadowych na Śnieżce  na Śnieżce w 
latach 1991 – 2009. Kolorem szarym zaznaczono lata objęte monitoringiem jezior  

rok H + Cl- NO3
- SO4

2+ Ca2+ Mg2+ NH4
+ N 

 mval/m2 rok  

1991 45,32 20,91 46,37 93,87   68,98 115,35 

1992 46,26 28,61 41,65 84,08   52,91 94,56 

1993 58,42 32,41 63,33 136,20   84,21 147,54 

1994 94,87 51,65 110,61 212,52   137,42 248,03 

1995 72,01 30,92 78,64 137,14 19,93 7,90 88,10 166,74 

1996 49,79 31,18 68,21 100,55 24,80 10,17 82,53 150,74 

1997 68,48 35,44 61,88 95,84 22,86 9,93 51,81 113,69 

1998 71,01 30,04 62,81 91,20 23,14 7,40 55,09 117,90 

1999 38,88 19,86 56,20 65,33 32,26 9,21 66,77 122,97 

2000 42,79 29,80 59,47 64,70 32,48 9,10 63,31 122,78 

2001 44,13 25,78 60,07 67,20 34,78 10,19 65,42 125,50 

2002 23,44 25,75 64,66 76,64 19,15 6,53 76,40 141,06 

2003 13,78 18,96 45,39 48,35 26,94 8,71 51,24 96,62 

2004 25,87 28,32 63,74 63,12 28,85 8,77 73,74 137,48 

2005 30,12 28,25 53,82 62,20 29,82 9,79 65,28 119,11 

2006 14,44 28,31 53,66 57,99 31,61 11,48 61,31 114,97 

2007 14,73 41,04 61,23 60,48 31,14 9,08 70,05 131,28 

2008 9,31 21,64 46,47 50,61 48,4 7,4 51,35 97,82 

2009 2,98 17,92 30,9 50,44 42,36 8,32 31,34 62,33 

 

Przebieg miesięcznych sum depozycji zanieczyszczeń kwasogennych do podłoża pokazuje 
(rys. 55.), że wyższe depozycje występują w okresie zimowym, natomiast w pojedynczych 
miesiącach letnich i jesiennych wysokie depozycje są zazwyczaj związane z wyższymi 
sumami opadów.  
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Rysunek 55 Miesięczne sumy depozycji związków kwasogennych w opadach atmosferycznych na 
Śnieżce w latach 2004 - 2009 

11.2. Wyniki monitoringu wód jezior karkonoskich w okresie od lipca 2008 r. do 
września 2010 r. na tle wyników z lat wcześniejszych – zróżnicowanie sezonowe 

Kluczowe znaczenie dla stanu zakwaszenia wód mają wzajemne proporcje anionów mocnych 
kwasów (SO4

2- i NO3
-) i kationów mocnych zasad (głównie Ca2+ i Mg2+). Wypadkową, 

określającą stan zakwaszenia są pH, alkaliczność (mierzona) i ANC (obliczone). Na rysunku 
56 porównano średnie stężenia głównych składników wód badanych jezior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 56 Średnie stężenia głównych składników wód Małego i Wielkiego Stawu 
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Jony Ca2+ i Na+ występują w najwyższych stężeniach spośród kationów natomiast pośród 
anionów dominują jony SO4

2-. Oba jeziora są zakwaszone, pH i alkaliczność wód Wielkiego 
Stawu są wyraźnie niższe w porównaniu do Małego Stawu. Niższe zakwaszenie wód Małego 
Stawu jest wypadkową wyższych stężeń Ca2+, Mg2+ i Na+ oraz niższych stężeń jonu 
azotanowego. Stężenia jonu siarczanowego i chlorkowego w obu jeziorach są porównywalne. W 
tabeli 22 zestawiono średnie stężenia wybranych składników wód Wielkiego i Małego Stawu w 
okresie badań.  

Tabela 22 Średnie wartości wybranych składników (stężenia w mval/m3) wód Wielkiego i 
Małego Stawu w latach 2005-2009  

 2005 2006 2009 

Wielki Staw 

pH 5,29 5,08 5,25 

Ca2+ 45,24 43,55 42,73 

SO4
2- 69,38 66,52 59,50 

NO3
- 22,78 24,73 24,99 

NH4
+ 1,35 2,03 1,68 

Mały Staw 

pH 5,92 5,7 5,59 

Ca2+ 62,73 59,47 62,51 

SO4
2- 75,31 74,62 71,74 

NO3
- 19,75 21,83 23,14 

NH4
+ 1,37 2,17 2,06 

 

Rysunki od 57 do 63 ilustrują różnice w reakcji jezior na podobną depozycję zanieczyszczeń 
z atmosfery w cyklu rocznym. Wyniki wskazują na dużą rozpiętość zakresu stężeń 
składników chemicznych wód jezior, przy czym większą niestabilność wykazuje Mały Staw. 

Wskaźnik pH:  pH wód Wielkiego Stawu było niższe od pH wód Małego Stawu przez cały 
okres badań i nie przekraczało wartości 5,8 (rys. 57). Wody tego jeziora odznaczają się większą 
stabilnością odczynu oraz alkaliczności. Wody Małego Stawu silniej reagują na wpływ roztopów 
wiosennych oraz opadów atmosferycznych, wykazując większą zmienność tego wskaźnika 
zakwaszenia. 
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Rysunek 57 Przebieg zmian pH wód badanych jezior karkonoskich w latach 2004 - 2010  

Metale alkaliczne: W wodach badanych jezior oznaczono niskie zawartości kationów 
zasadowych, niższe niż w jeziorach tatrzańskich. Ich stężenia podlegają zmianom 
sezonowym, wyraźniejszym  w wodach Małego Stawu, szczególnie w czasie występowania 
pokrywy śnieżnej i zlodzenia (rys. 58).  

 

Rysunek 58 Przebieg zmian sumy stężeń jonów wapnia i magnezu w wodach badanych jezior 
karkonoskich w latach 2004 - 2010  

 

Związki siarki:  Stężenia jonu siarczanowego w obu jeziorach są porównywalne (rys. 59) i 
podlegają podobnym tendencjom zmian sezonowych. Wyjątkiem jest okres zimowy, kiedy 
stężenia siarczanów są konsekwentnie wyższe w wodach Małego Stawu.  
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Rysunek 59 Przebieg zmian stężeń jonów siarczanowych w wodach badanych jezior 
karkonoskich w latach 2004 - 2010  

Związki azotu: Stężenia jonów azotanowych w wodach badanych jezior są dużo wyższe od 
stężeń jonów amonowych (rys. 60 i 61). Ich wartości oraz zróżnicowanie w ciągu roku zależą 
wyraźnie od intensywności procesów biologicznych zachodzących w zlewniach i wodach 
jezior. Okres wegetacyjny odznacza się niższymi wartościami stężeń azotanowych w obu 
jeziorach, przy czym są one w wodach Małego Stawu niższe w lecie i wyższe w zimie. 

Rysunek 60 Przebieg zmian stężeń NO3
- w wodach Małego i Wielkiego Stawu w latach 2004 - 

2010  

Rysunek 61 Przebieg zmian stężeń NH4
+ w wodach Małego i Wielkiego Stawu w latach 2004 - 

2010  
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ANC:  Wartość ANC, jest traktowana jako chemiczne kryterium jakości wody dla 
organizmów wodnych. We wszystkich badanych próbkach wody z Wielkiego Stawu wartość 
ANC jest niższa od wartości granicznej (rys. 62). ANC wód Małego Stawu jest przez 
przeważającą część czasu wyższe od wartości granicznej, za wyjątkiem okresu roztopów 
wiosennych. 

Rysunek 62 Przebieg zmian wartości ANC w wodach Małego i Wielkiego Stawu w latach 2004 - 
2009  

Glin:  Udowodniono (Baker i in., 1996), że podwyższone stężenia glinu stanowią zagrożenie 
dla ryb i innych organizmów wodnych. Glin jest uwalniany do wód z podłoża skalnego i 
gleby w wyniku reakcji wietrzenia oraz wymiany jonów. Do najbardziej toksycznych należą 
formy jonu Al3+. Dla jezior o pH bliskim 5 toksyczne są stężenia jonów glinu przekraczające 
60 mg/m3.  

 

Rysunek 63 Przebieg zmian stężeń glinu rozpuszczonego w wodach Małego i Wielkiego Stawu w 
latach 2004 - 2009  

We wszystkich próbkach pobranych z Wielkiego Stawu obserwuje się wysokie stężenia glinu 
(rys. 63). Wody Małego Stawu średnio zawierają mniej glinu niż wody Wielkiego Stawu, 
jednak i tu okresowo występują stężenia zbliżone do notowanych w Wielkim Stawie. W 
wodach oznaczany jest całkowity glin rozpuszczony, jednak można przypuszczać (Norton i 
in., 2003), że przy tak niskim pH wód, przeważa forma Al3+, stanowiąc zagrożenie dla 
organizmów wodnych.  
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11.3. Tendencje zmian wieloletnich 

Do oceny istotności zachodzących zmian chemicznych w wodach opadowych i jeziornych 
zastosowano test SKT (Seasonal Kendall Test) (metoda oceny została szczegółowo opisana w 
rozdziale 9.6). Dla jezior oceniono lata 2004-2010, a dla opadów lata 1999-2010.  

W okresie badań nastąpiły istotne zmiany w składzie chemicznym opadów (tabela 23). Obniżyło 
się wyraźnie stężenie jonów wszystkich analizowanych parametrów za wyjątkiem jonów 
wapniowych, których stężenie wzrastało, jednak wzrost ten nie jest istotny statystycznie. 

Tabela 23 Wyniki analizy trendów składu chemicznego opadów atmosferycznych na Śnieżce w 
latach 1999-2010. Poziom istotności statystycznej p zaznaczono: n.s. (nieistotny)-p>0,05; *- 
p<0,1; **- p<0.05; ***-p<0,01; n – ilość miejsc. 

 

Parametr n p Średni współczynnik nachylenia linii trendu 
[mval/m2 rok]  

Ca2+ 132 n.s. 0,54 

H+ 132 *** -2,82 

N 132 *** -4,39 

NH4
+ 132 *** -2,65 

NO3
- 132 *** -1,90 

SO4
2- 132 *** -2,24 

 

W wodach jezior (tabela 24) najbardziej widoczne jest obniżenie stężeń kationów zasadowych i 
jonów siarczanowych. Trendy są istotne statystycznie na poziomie p<0,01. Wzrost wartości ANC 
jest obserwowany w obu jeziorach, jednak istotny statystycznie tylko w Wielkim Stawie. 
Jednocześnie otrzymano bardzo małe zmiany stężeń jonów wodorowych, istotne statystycznie 
tylko w Małym Stawie. W żadnym z jezior nie zanotowano obniżenia stężeń jonów 
azotanowych, jednak istotny statystycznie wzrost nastąpił tylko w Wielki Stawie. Wydaje się, ze 
jeziora w Karkonoszach reagują na wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia opadów 
atmosferycznych, jednak analiza trendów nie wykazała spójności ich reakcji, być może ze 
względu na stosunkowo jeszcze krótki czas obserwacji.  
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Tabela 24 Wyniki analizy trendów składu chemicznego wód Małego i Wielkiego Stawu  w latach 
2004-2010. Poziom istotności statystycznej p zaznaczono: n.s. (nieistotny)-p>0,05; *- p<0,1; **- 
p<0.05; ***-p<0,01. n – ilość miejsc. 

Parametr n p Średni współczynnik nachylenia linii trendu 
[mval/m2 rok]  

Mały Staw 

ANC 55 n.s. 0,40 

H+ 55 *** 0,15 

Ca2+ 55 ** -0,72 

NO3
- 55 ** 0,79 

SO4
2- 55 *** -1,61 

Wielki Staw 

ANC 55 ***. 2,52 

H+ 55 n.s. 0,02 

Ca2+ 55 ** -0,55 

NO3
- 55 n.s. 0,08 

SO4
2- 55 *** -3,01 

 
 

11.4. Bilans ładunków zwiazków kwasogennych w zlewniach Wielkiego i Małego 
Stawu latach 2004-2009 

Substancje kwasogenne: Zebrane informacje pozwoliły na wykonanie bilansu dopływu i 
odpływu substancji kwasogennych w zlewniach obu jezior dla obu okresów badawczych. W 
obliczeniach przyjęto oszacowaną na ok. 20% wartość suchej depozycji. Należy zaznaczyć, że 
uzyskane wyniki należy traktować orientacyjnie, ze względu na dużą niepewność danych 
dotyczących wartości depozycji oraz warunków hydrologicznych terenu. Wyniki przedstawiono 
na rysunkach 64 i 65 oraz zestawiono w tabeli 25. 

Rysunek 64 Bilans dostawy (mokra i sucha depozycja) i odpływu związków siarki w zlewniach 
Małego i Wielkiego Stawu w okresie od lipca 2004 do sierpnia 2005 roku i w 2009 r. 
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Rysunek 65 Bilans dostawy (mokra i sucha depozycja) i odpływu związków azotu w zlewniach 
Małego i Wielkiego Stawu w okresie od lipca 2004 do sierpnia 2005 r. i w 2009 r. 

 

Tabela 25 Bilans dostawy i odpływu substancji kwasogennych w zlewniach Małego i Wielkiego 
Stawu w okresie od lipca 2004 do czerwca 2006 r. oraz w 2009 r. 

 Wielki Staw Mały Staw 

 SO4
2- 

mval/m2 

NO3
-+ NH4

+ 

mval/m2 

SO4
2- 

mval/m2 

NO3
-+ NH4

+ 

mval/m2 

 2004 -
2006 

2009 2004 -
2006 

2009 2004 -
2006 

2009 2004 -
2006 

2009 

Depozycja (sucha + mokra) 73,5 65,0 147,4 125,7 73,4 65,0 147,4 125,7 

Ładunek w odpływie 67,8 58,2 24,0 25,8 73,25 68,2 35,9 24,0 

Dopływ - odpływ 5,6  6,8 123,4 99,9 0,5 -3,2 111,5 101,7 

Wymywanie ze zlewni % 92,2 89,5 16,3 20,5 99,7 104,9 12,2 19,1 

Retencja % 7,8 10,5 83,7 79,5 0,3 0 87,8 80.9 

 

Jak wynika z zestawień na rysunkach 64 i 65 oraz w tabeli 25 w okresie badań obserwowana 
sumaryczna depozycja związków azotu była około dwukrotnie wyższa od depozycji związków 
siarki. Jednak w wyniku przemian w zlewni i jeziorach wpływ związków siarki i azotu na 
zakwaszenie wód badanych jezior był różny: 

• Siarka jest w niewielkim stopniu retencjonowana przez zlewnie, co oznacza, że prawie cała 
ilość zdeponowanej z atmosfery siarki trafia ze zlewni do wód obu jezior.  

• Zdeponowany azot amonowy niemal w całości ulega nitryfikacji i w wodach obserwowane 
są prawie wyłącznie jony azotanowe. Większość azotu dostarczonego z opadami ulega 
retencji w zlewni i wodach jezior i w rezultacie w odpływie znajduje się poniżej 20% azotu 
zdeponowanego z atmosfery.  
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• Porównanie dwóch okresów badawczych wskazuje na zmniejszanie się zdolności 
retencyjnych zlewni obu jezior, jednak potwierdzenie tej tendencji wymaga dalszych badań.  

 

11.5. Reakcja wód jezior karkonoskich na zmiany depozycji substancji kwasogennych 
w latach 2004-2010 – dyskusja wyników  

Badania wykazały, że obszar badań jest narażony na znaczną depozycję związków 
kwasogennych, przy czym dominującą rolę w depozycji odgrywają związki azotu. Wody 
badanych jezior w Karkonoszach są zakwaszone a za ich zakwaszenie odpowiadają głównie 
związki siarki. Obie zlewnie wykazują bardzo mały stopień retencji siarki oraz znaczną retencję 
związków azotu. Azot amonowy jest prawie nieobecny w wodach jezior z powodu nitryfikacji i 
poboru przez roślinność.  

Badane jeziora wykazują różnice składu chemicznego i stopnia zakwaszenia jak i przebiegu 
zmian stężeń zanieczyszczeń w ciągu roku. Zmienność stężeń składników wód jezior cechuje 
regularność związana z powtarzaniem się co roku podobnych warunków meteorologicznych, 
przy czym zmiany te są dużo mniej wyraźne w Wielkim Stawie z powodu długiego czasu 
retencji jego wód i związanej z tym ograniczonej reakcji na warunki meteorologiczne.  

Uzyskany obraz wskazuje na znaczne różnice w stanie zakwaszenia wód badanych jezior. 
Zlewnie obu jezior są narażone na oddziaływanie podobnie zanieczyszczonych opadów 
atmosferycznych, jednak ich wrażliwość na zakwaszenie jest inna, inaczej też reagują na zmiany 
depozycji. Bardziej zakwaszone są wody Wielkiego Stawu. Na różnice stanu zakwaszenia jezior 
wpływają takie czynniki jak: wielkość, ukształtowanie, pokrycie zlewni roślinnością, czas 
retencji wody w jeziorach, charakterystyka gleby, retencja azotu. W przypadku badanych jezior 
do najważniejszych z nich należą:  

• Wielkość i ukształtowanie zlewni: powierzchnia zlewni Małego Stawu jest prawie 3-
krotnie większa od powierzchni zlewni Wielkiego Stawu. Znaczna jej część w górnej 
części jest płaska, częściowo podmokła, z torfowiskami i porośnięta kosodrzewiną. 
Łagodnie nachylona górna cześć zlewni Wielkiego Stawu zajmuje dużo mniejszą 
powierzchnię w porównaniu do zlewni Małego Stawu. Można przypuszczać, że różnice te 
powinny mieć wpływ na czas przebywania wody opadowej w zlewni i w wyniku większą 
efektywność wymywania kationów zasadowych z gleby zlewni Małego Stawu.  

• Typ i miąższość gleby: Mimo znacznego podobieństwa, litologia obu zlewni wykazuje 
różnice polegające na większym udziale w budowie kotła Małego Stawu podłoża z łatwiej 
wietrzejącego granitu porfirowatego. Zlewnia tego jeziora jest pokryta średnio o ok. 20% 
grubszą warstwą gleby. Oba te czynniki wpływają na zwiększone w stosunku do 
Wielkiego Stawu zasilanie wód kationami zasadowymi pochodzącymi z reakcji wietrzenia 
i kompleksu jowymiennego gleby.  

• Czas retencji wody w jeziorach: Badane jeziora odznaczają się bardzo różnym czasem 
retencji wód. Z zastrzeżeniem opisanych wcześniej (rozdz. 8.2.) niepewności związanych 
z hydrologią obszaru można w przybliżeniu oszacować średni czas retencji wód na około 
1 rok w przypadku Wielkiego Stawu a na 0,05 roku w przypadku Małego Stawu. Różnice 
te wpływają wyraźnie na przebieg zmian składu chemicznego wód obu jezior w ciągu 
roku. Wartości stężeń składników wód Małego Stawu wykazują dużą zmienność, silnie 
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zależą od pory roku i warunków meteorologicznych. Wielki Staw charakteryzuje się dużą 
stabilnością wartości pH i stężeń oznaczanych substancji w cyklu rocznym.  

• Retencja azotu: Przebieg zmian stężeń azotu w wodach jezior sugeruje, że w porównaniu 
do zlewni Wielkiego Stawu, zlewnia Małego Stawu wykazuje większe zdolności 
retencyjne w stosunku do deponowanego z opadami azotu w okresie wegetacyjnym, co 
skutkuje mniejszymi stężeniami jego związków w wodach jeziora. Jednak porównanie 
bilansu azotu w obu zlewniach w skali roku wskazuje na stosunkowo niewielkie różnice 
między zlewniami (około 4%). Tak więc, wydaje się, że sumaryczna retencja azotu nie 
różni się zasadniczo, a wpływ retencji azotu przez zlewnię w sezonie wegetacyjnym na 
stężenia azotu w wodach Wielkiego Stawu jest maskowany z powodu długiego czasu 
wymiany wód tego jeziora.  

Równolegle ze zmianami depozycji związków kwaśnych z atmosfery obserwuje się cofanie 
zmian chemicznych wywołanych zakwaszeniem w stosunku do lat 90-tych (jednak dostępne 
wyniki analiz z przeszłości są bardzo nieliczne). W dalszym ciągu skład chemiczny jezior jest 
zmodyfikowany przez znaczną depozycję substancji kwasogennych z atmosfery. Trudny do 
określenia jest wpływ utrzymującej się dużej dostawy związków azotu. Eutrofizacja, 
spowodowana wzrostem dostępności w glebie azotu mineralnego może być przyczyną zmian 
różnorodności gatunkowej zbiorowisk roślinnych. Takim mechanizmem przemian tłumaczy się 
wyniki badań prowadzonych między innymi w rejonie Równi pod Śnieżką (Wojtuń i in., 1995). 
Wykazały one zachodzenie przemian florystycznych polegających na zaniku lub spadku 
liczebności gatunków charakterystycznych i towarzyszących roślin naczyniowych oraz mszaków 
i porostów; dominacji i wzrostu pokrycia niektórych traw oraz wycofywania się gatunków z 
rodziny wrzosowatych. Obecna duża retencja azotu może być wynikiem wzrostu pokrycia 
roślinami azotolubnymi zlewni badanych jezior. 

Mimo dużej retencji, stosunkowo wysokie zawartości jonów azotanowych w wodach jezior 
dowodzą, że ich zlewnie są w stanie mniejszego lub większego nasycenia azotem ) patrz rozdz. 
5.1.). Wynika z tego, że zwiększone dostawy azotu nie mogą zostać przez nie przyswojone. 
Stosując podane w tab. 1 (rozdz. 5.1.) kryteria zaliczono badane jeziora do poszczególnych klas 
nasycenia azotem.  

Mimo podobnych średnich rocznych wartości, przebieg zmian stężeń azotu w wodach jezior 
wskazuje na różne reakcje obu zlewni na dostawę azotu z atmosfery (rys. 66). Zlewnia 
Wielkiego Stawu wykazuje 2-gi stopień nasycenia azotem, a więc, mimo że jest w stanie 
zużytkować ponad 80% azotu z atmosfery, znaczna część jego zdeponowanej ilości dostaje się 
do wód, powodując ich zakwaszenie. Zlewnia i wody Małego Stawu są zdolne w chwili obecnej 
zużyć w skali roku tylko nieco więcej azotu niż zlewnia Wielkiego Stawu. Jednak znaczne 
obniżenie stężeń azotu w sezonie wegetacyjnym powoduje, że jego zlewnia wykazuje 1-szy 
stopień nasycenia azotem.  

Interpretacja obserwowanych zjawisk napotyka na pewne trudności, związane z bardzo dużymi 
różnicami morfologicznymi i hydrologicznymi badanych zlewni. Większa powierzchnia zlewni 
Małego Stawu może efektywniej zatrzymywać azot, głównie ze względu na dłuższy czas 
kontaktu wód opadowych z materiałem i roślinnością zlewni. Skutkiem tego są niskie stężenia 
azotu w sezonie wegetacyjnym, kiedy roślinność jest w stanie zużytkować prawie cały 
dostarczony z opadami azot. W zimie wody jeziora są zasilane silniej zmineralizowanymi 
wodami głębszego krążenia i ze względu na zależność czasu przebywania wód opadowych w 
zlewni od jej wielkości, oczywiste jest występowanie wyższych stężeń jonów w wodach Małego 
Stawu w porównaniu z Wielkim Stawem. Jednak w przypadku Wielkiego Stawu wpływ zlewni 
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jest maskowany długim czasem retencji wód w jeziorze, co powoduje dużo mniej widoczne 
sezonowe zróżnicowanie stężeń. Być może właśnie długi czas retencji jest przyczyną objawów 
wskazujących na 2-gi stopień nasycenia azotem zlewni Wielkiego Stawu, podczas gdy średnio ta 
zlewnia wykazuje niewiele mniejszą niż zlewnia Małego Stawu zdolność do poboru azotu.  

Rysunek 66 Stopnie nasycenia azotem badanych zlewni wyznaczone na podstawie zmian stężeń 
azotanów w cyklu rocznym (dla 2005 roku) 

W zasadzie uważa się, że utrzymywanie przez długi czas wysokich depozycji azotu może 
doprowadzić do wzrostu stopnia nasycenia azotem, a tym samym do podwyższenia stężeń jego 
związków w wodach i zwiększenia stopnia ich zakwaszenia.  
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12.  Ocena zmian klimatu w Tatrach i Karkonoszach 

12.1. Tatry  

Dane obserwacyjne  

Temperatura: Analizę zmian temperatury powietrza przeprowadzono dla danych ze stacji 
meteorologicznej na Kasprowym Wierchu w oparciu o wartości średniej, minimalnej i 
maksymalnej temperatury dobowej w latach 1979-2009. Zmiany te mają istotne znaczenie, 
ponieważ odpowiadają za wielkość amplitudy w skali doby, miesiąca lub roku i w dużym 
stopniu decydują o warunkach życia organizmów. Amplituda temperatury, a także zmieniająca 
się wartość średnia temperatur wpływa także na przebieg procesów kształtujących jakość 
elementów środowiska naturalnego (gleba, woda). Średnie roczne ze średnich dobowych 
temperatur wahały się w granicach od –1,68oC w 1982 do +2,02oC w 1999 r., najniższe wartości 
średniodobowej temperatury od –25,28oC w 1987 r. do –13,22 oC w 1990 r. a najwyższe od 
12,00 oC w 1990 r. do 17,83 oC w 1987 r. (rys 67). 

Opady atmosferyczne: Wysokość opadów atmosferycznych na Kasprowym Wierchu cechuje 
duża rozpiętość od 953 mm w 1993 r. do 2593 mm w 2001 r. (rys 68). Analizując liczebność 
zjawisk opadowych o natężeniu 10, 20, 30, 40 mm (rys 69) można zauważyć tendencję 
wzrostową ilości dni, w których występowały takie obfite opady. Najbardziej mokry w 
analizowanym okresie był rok 1997, w którym aż w ciągu 69 dni w roku występowały opady 
o wysokości powyżej 10 mm. 

Zmienno ść średnich dobowych temperatur w latach 1979-2009
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Rysunek 67. Przebieg zmian  średnich dobowych temperatur na Kasprowym Wierchu w latach 
1979-2009 
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Zmienno ść opadów atmosferycznych w latach 1987-2008
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Rysunek 68. Przebieg zmian wysokości opadów atmosferycznych na Kasprowym Wierchu w 
latach 1987-2008 

 

 
 

Rysunek 69. Zmienność ilości opadów dobowych o natężeniu 10, 20, 30, i 40 mm w latach 1987-
2008 (Kasprowy Wierch) 
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Długość okresu wegetacyjnego: Okres trwania okresu wegetacyjnego także wykazuje 
znaczną zmienność w poszczególnych latach; w 1985 r trwał 65 a w 2000 aż 119 dni. 
Przebieg zmian w analizowanym okresie wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową długości 
okresu wegetacyjnego (rys 70).  

 
 

Rysunek 70. Długość okresu wegetacyjnego na Kasprowym Wierchu w latach 1985-2008 

 

Analiza trendów zmian parametrów meteorologicznych w Tatrach 

Dane meteorologiczne charakteryzujące poszczególne, półroczne sezony zbadano pod względem 
wzajemnych powiązań w kolejnych latach analizowanego okresu. Sezony rozpoczynają się 1 
listopada (I półrocze – sezon zimowy) i 1 maja (II półrocze – sezon letni). Podział taki jest 
wynikiem obserwacji danych pogodowych, I półrocze charakteryzuje się przewagą temperatur 
ujemnych a II półrocze temperatur dodatnich.  

Analizie poddano następujące parametry: okres wegetacyjny, średnia temperatura, średni opad 
dobowy, ilość dni, w których opad przekroczył 10 mm, ilość dni, w których opad przekroczył 20 
mm, ilość dni, w których opad przekroczył 30 mm, ilość dni, w których opad przekroczył 40 
mm. Wyniki przedstawiono w tabeli 26. 
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Tabela 26. Wyniki analizy trendów zmian parametrów meteorologicznych na Kasprowym 
Wierchu. Poziom istotności statystycznej p zaznaczono: n.s. (nieistotny)-p>0,05; *- p<0,1; **- 
p<0.05; ***-p<0,01. 

Parametr Okres p Nachylenie linii 
trendu 

Okres wegetacyjny Rok – Lata 1979-2008 *** 1,314 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1979-2009 ** 0,034 
Średnia temperatura 

II półrocze (V-X) - Lata 1979-2008 *** 0,053 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 n.s. -0,001 
Średni opad dobowy 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 * 0,072 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 * 0,000 Ilość dni, w których opad przekroczył 
10 mm II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 * 0,100 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 ** -0,071 Ilość dni, w których opad przekroczył 
20 mm II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 * 0,176 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 n.s. -0,071 Ilość dni, w których opad przekroczył 
30 mm II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 n.s 0,167 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 n.s. 0,083 Ilość dni, w których opad przekroczył 
40 mm II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 ** 0,600 

 

 

Z wyników obliczeń zamieszczonych w tabeli 26 wynika, że dla średniej temperatury w 
analizowanych sezonach półrocznych, a także dla długości okresu wegetacyjnego w 
poszczególnych latach istnieje rosnący trend o znacznej istotności statystycznej. Oznacza to, że 
serie pomiarowe charakteryzuje silne uporządkowanie danych, wskazujące na wzrost wartości w 
kolejnych latach.  

Przeprowadzone obliczenia wskazują na przyrost długości okresu wegetacyjnego o ponad 1 
dzień/rok. Przyrost średniej temperatury w I i II półroczu wynosi odpowiednio 0,03oC/rok i 
0,05oC/rok.  

Znaczące pod względem statystycznym trendy zmian klimatu dotyczą też częstości 
występowania w sezonach opadów o określonym natężeniu. Dotyczy to głównie trendu 
rosnącego, dla II półrocza. Dla I półrocza uzyskano trend malejący o małej istotności lub brak 
trendu. 
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12.2. Karkonosze 

Dane obserwacyjne  

Temperatura: Analizę zmienności temperatury powietrza przeprowadzono dla danych ze 
stacji meteorologicznej na Śnieżce w oparciu o wartości średniej, minimalnej i maksymalnej 
temperatury dobowej w latach 1979-2009. Średnie roczne z średnich dobowych temperatur 
wahały się w granicach od –0,83oC w 1980 r. do +2,89oC w 1999 r., najniższe średnie 
dobowe wartości temperatury od –26,28oC w 1987 r. do –13,11 oC w 1990 r. a najwyższe od 
15,17 oC w 1987 r do 20,39 oC w 1994 r. (rys 71). 
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Rysunek 71. Zmienność średnich dobowych temperatur w latach 1979-2009 (Śnieżka) 

 

Opady atmosferyczne: Wysokość opadów atmosferycznych na Śnieżce cechuje duża 
rozpiętość (rys 72). Liczebność zjawisk opadowych o natężeniu 10, 20, 30, 40 mm (rys 73) 
wykazuje tendencję wzrostową. W 1995 r w ciągu 44 dni w roku występowały opady o 
wysokości powyżej 10 mm. Najbardziej suchy był rok 1990 o 18 dniach z opadem powyżej 
10 mm. 
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Rysunek 72. Zmienność opadów atmosferycznych w latach 1987-2008 (Śnieżka) 
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Rysunek 73. Zmienność ilości opadów dobowych o danym natężeniu na Śnieżce w latach 1987-
2008  
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Okres wegetacyjny:  Długość okresu wegetacyjnego wykazuje znaczną zmienność w 
poszczególnych latach; w 1980 r trwał 73 a w 2003 aż 131 dni. Przebieg zmian w 
analizowanym okresie wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową długości okresu 
wegetacyjnego (rys 74). 
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Rysunek 74. Długość okresu wegetacyjnego na Śnieżce w latach w latach 1979-2008 

 
 
Analiza trendów zmian czynników meteorologicznych w Karkonoszach 

 

W celu określenia kierunków zmian klimatu panującego w Karkonoszach przeprowadzono 
statystyczną analizę danych meteorologicznych, pochodzących ze stacji zlokalizowanej na 
Śnieżce. Opis zastosowanej metody zamieszczono w rozdziale 12.3. 

W wyniku analizy (tabela 27) zidentyfikowano istotny statystycznie trend rosnący dla długości 
okresu wegetacyjnego, średniej dobowej temperatury w I (sezon zimowy) i II półroczu (sezon 
letni), a także dla średniej wartości opadu w I półroczu. Największa wartość rocznego przyrostu 
dotyczy długości okresu wegetacyjnego. Przyrost ten wynosi około 1 dnia/rok. Przyrost średniej 
temperatury wynosi 0,04oC/rok dla I półrocza i 0,05oC/rok dla półrocza II.  

W przypadku średniego opadu dobowego istotny trend rosnący zaobserwowano jedynie dla 
pierwszego półrocza (sezon zimowy). 
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Tabela 27. Wyniki analizy trendów zmian parametrów meteorologicznych na Śnieżce. Poziom 
istotności statystycznej p zaznaczono: n.s. (nieistotny)-p>0,05; *- p<0,1; **- p<0.05; ***-p<0,01. 

Parametr Okres  p Nachylenie linii 
trendu 

Okres wegetacyjny Rok – Lata 1985-2008 *** 1,000 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1979-2009 ** 0,042 
Średnia temperatura 

II półrocze (V-X) - Lata 1979-2008 *** 0,052 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 ** 0,031 
Średni opad dobowy 

II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 n.s. 0,033 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 n.s. 0,000 Ilość dni, w których opad 
przekroczył 10 mm II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 n.s. 0,000 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 * 0,000 Ilość dni, w których opad 
przekroczył 20 mm II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 n.s. 0,000 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 n.s. 0,000 Ilość dni, w których opad 
przekroczył 30 mm II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 n.s. 0,000 

I półrocze (XI-IV) - Lata 1987-2009 n.s. 0,182 Ilość dni, w których opad 
przekroczył 40 mm II półrocze (V-X) - Lata 1987-2008 n.s. 0,000 

 

12.3. Omówienie wyników analizy zmian parametrów meteorologicznych w Tatrach i 
Karkonoszach  

Analiza 30-letnich serii obserwacyjnych wykazała postępujące ocieplanie się klimatu Tatr i 
Karkonoszy. Mimo znacznych różnic z roku na rok, odnotowano systematyczny wzrost średniej 
rocznej temperatury powietrza, na Kasprowym Wierchu (o ponad 0,4ºC/10 lat), a na Śnieżce (o 
około 0,47ºC/10 lat. Efektem tego jest skracanie się chłodnych i wydłużanie ciepłych pór roku; 
czas trwania okresu wegetacyjnego przeciętnie wzrasta na Kasprowym Wierchu o około 13 dni a 
na Śnieżce o 10 dni na 10 lat). Do ważnych skutków zachodzących zmian klimatu należy też 
wzrost zmienności warunków pogodowych. W Tatrach wzrasta istotnie częstotliwość 
występowania obfitych opadów atmosferycznych. W Karkonoszach taka tendencja jest dużo 
słabiej zaznaczona. 

Wyniki te potwierdzają już istniejące analizy wykonane dla lat wcześniejszych, np. analiza 
stuletniej serii obserwacyjnej ze Śnieżki, z okresu 1901-2000, udokumentowała postępujące 
ocieplenie klimatu Sudetów z wyraźnie zwiększonym tempem wzrostu temperatury w ostatnim 
dziesięcioleciu XX wieku (Dubicka i Głowicki, 2000, Głowicki, 2003). Współczynnik trendu 
średniej rocznej temperatury na Śnieżce wyniósł +0,82oC/100 lat i jest zbieżny z wieloma 
ocenami tempa globalnego ocieplenia, podawanymi w międzynarodowych raportach. O 
zmianach klimatu w Tatrach donoszą prace Niedźwiedzia (1996) i Obrębskiej-Starklowej i in., 
(1996). Wyniki analizy wykonanej w ramach niniejszej pracy dla lat 1979-2008 wskazują na 
przyspieszenie tempa zachodzenia zmian.  
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13.  Modelowanie przy użyciu modelu dynamicznego MAGIC – założenia 
ogólne 

 

13.1. Charakterystyka modelu MAGIC 

Organ Wykonawczy Konwencji w sprawie transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń 
powietrza na dalekie odległości sugeruje użycie modeli dynamicznych dla przewidywania zmian 
składu chemicznego gleby i wody (i możliwości cofania niekorzystnych zmian) w sytuacji 
obniżenia emisji substancji kwasogennych.  

MAGIC (Model of Acidification of Groundwater In Catchments) jest programem służącym do 
modelowania w skali zlewni zmian chemizmu wód powierzchniowych pod wpływem depozycji 
kwaśnej (Cosby et al., 2001). Szczegółowy opis modelu zamieszczono w rozdz. 9.8 

Najnowsza wersja programu, MAGIC 7 została wytypowana przez ICP-Waters jako zalecane 
narzędzie w analizowaniu zmian zachodzących w zlewniach jezior w wyniku obniżania się w 
ostatnich latach depozycji kwaśnej. Model został przekazany zespołowi wykonującemu 
niniejszą pracę przez Norweski Instytut Badania Wód NIVA w Oslo, koordynatora prac ICP-
Waters.  

W ramach wcześniejszych etapów pracy zastosowano model MAGIC w warunkach polskich 
dla badanych jezior tatrzańskich i karkonoskich. Ze względu na fakt, że zastosowanie modeli 
dynamicznych do prognozowania reakcji wód powierzchniowych na zmiany użytkowania 
zlewni (w tym depozycji z atmosfery) wymaga uzyskania stosunkowo dokładnych danych 
empirycznych dotyczących warunków meteorologicznych, hydrologicznych, glebowych w 
zlewniach jezior oraz informacji na temat składu chemicznego wód oraz gleb, wykonano 
uzupełniające badania terenowe i analityczne. MAGIC został w tych pracach użyty w wersji 
zakładającej ustalone warunki klimatyczne (brak zmian temperatury i wysokości opadów) i 
zawierającej uproszczony moduł przemian azotowych w zlewni. Wyniki modelowania 
pozwoliły na rekonstrukcję i prognozę stanu zakwaszenia badanych jezior w zależności od 
przyszłych zmian depozycji substancji zakwaszających z atmosfery. Modelowanie wykazało 
dobre dopasowanie wyników modelowania z danymi monitoringowymi. Rozbieżności 
dotyczyły głównie stężeń związków azotu.  

W niniejszej pracy model MAGIC został zastosowany do rekonstrukcji i prognozowania zmian 
chemicznych w wodach powierzchniowych przy uwzględnieniu wpływu na nie parametrów 
klimatycznych i procesów zależnych od parametrów klimatycznych. W stosunku do poprzednich 
prac uaktualniono także prognozy emisji i depozycji zgodnie z nowymi ustaleniami 
międzynarodowymi. Scenariusze zmian depozycji zostały dostarczone przez Centrum 
Koordynacyjne ICP-Waters.   

13.2. Dane wejściowe do modelu MAGIC  

Dane wyjściowe niezbędne do wykonania obliczeń przy pomocy modelu MAGIC zestawiono w 
tabeli 28.  
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Tabela 28 Dane wyjściowe wymagane przez model MAGIC 

 
Parametry hydrologiczne: 
 
- odpływ roczny (m/rok) 
- opad roczny (m/rok) 

 
Parametry opisujące glebę: 
 
- miąższość (m) 
- gęstość nasypowa (kg/m3) 
- jonowymienna pojemność sorpcyjna (mval/kg) 
- stałe dysocjacji kwasów organicznych (pK) 
- średnia roczna temperatura (oC) 
- stężenie CO2 w powietrzu glebowym (% obj) 
- ChZT roztworu glebowego (mmol/m3) 
- stopień nitryfikacji (% strumienia NH4 na 

wejściu) 
 

 
Parametry charakteryzujące zbiornik wodny: 
 
- czas retencji (rok) 
- względna powierzchnia (% całkowitej 

powierzchni zlewni) 
- stałe dysocjacji kwasów organicznych (pK) 
- średnia roczna temperatura (oC) 
- stężenie CO2 (% nasycenia) 
- ChZT (mmol/m3) 
- stopień nitryfikacji (% strumienia NH4 na 

wejściu) 
 

 
Parametry charakteryzujące skład chemiczny 
zlewni w roku kalibracyjnym: 
 
- stężenia głównych jonów (mval/m3) 
- suma (Ca+Mg+Na+K) zaadsorbowana w 

glebie (mval/kg) 

 
Parametry opisujące depozycję kwaśną: 
 
- stężenia głównych jonów kwaśnych w 

opadach, (mval/m3) 
- zmienność stężeń jonów kwaśnych w czasie 

(dane historyczne) 
 

 
Inne:  
 
- sucha depozycja 
- pobór przez roślinność wodną i lądową 
- stratygrafia zbiornika i osadów dennych  
- pokrywa leśna (dane historyczne) 
 

 

13.3. Emisja i depozycja zanieczyszczeń kwasogennych z atmosfery; rekonstrukcja i 
prognoza  

Stosowanie modeli zakwaszenia wymaga znajomości danych o depozycji z atmosfery z 
długich okresów czasu. Tymczasem pomiary wielkości depozycji głównych czynników 
zakwaszających, a więc związków siarki i azotu, są wykonywane od niedawna. Istnieją 
modele matematyczne pozwalające na szacowanie depozycji przy znajomości wielkości 
emisji i uwzględnieniu procesów zachodzących w atmosferze oraz mechanizmów transportu 
zanieczyszczeń.  

Informacje o wielkości emisji od roku 1980 pochodzą z inwentaryzacji prowadzonej przez 
poszczególne kraje europejskie. Dla lat wcześniejszych korzystano z innych prac (Mylona, 
1993; Asman i in., 1988; Dignon i Hameed, 1989), w których dane o wielkości emisji 
poszczególnych zanieczyszczeń zostały odniesione do aktualnych powierzchni 
poszczególnych krajów. W zależności od rozpatrywanego okresu czasu inne były źródła, 
dostępność i wiarygodność danych dlatego wyniki tych obliczeń należy traktować jako 
szacunkowe.  
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Rysunek 75 Emisje SO2, NOx i NH3 z terenu Europy (Schopp i in., 2003) 

 
Przebieg zmian emisji w czasie (rys. 75) można podzielić na kilka okresów: 
 

• 1880-1950, okres powolnego wzrostu emisji w miarę rozwoju gospodarczego, z 
dwoma niewielkimi maksimami przypadającymi na lata przygotowań do pierwszej i 
drugiej wojny światowej; 

• 1950-1980, lata gwałtownego rozwoju przemysłu ciężkiego i energetyki, często 
opartej na węglu. Emisja, zwłaszcza związków siarki, wykazuje bardzo znaczne 
tempo wzrostu i osiąga maksimum ok. roku 1980. Wzrost emisji związków azotu 
wykazuje dużo wolniejsze zmiany o łagodnie zaznaczonych i zdecydowanie 
niższych maksimach przypadających na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte;  

• 1980-1985, krótki okres stagnacji na poziomie maksimum; w tym czasie 
zarejestrowano pierwsze skutki międzynarodowej współpracy w zakresie 
ograniczania skutków zakwaszenia środowiska; 

• 1985-2000, czas radykalnego obniżenia emisji związków siarki oraz, mniej 
gwałtowny ale również wyraźny, spadek emisji związków azotu, na skutek 
zasadniczych zmian przemyśle i energetyce w kierunku redukcji emisji do atmosfery 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Schyłek lat 80-tych zaznaczył się ponadto 
spadkiem emisji wywołanym transformacją ustrojową krajów Europy środkowo-
wschodniej i związanym z tym załamaniem produkcji wywołanym przejściem z 
gospodarki planowej na rynkową. 

• po roku 2000, okres, w którym oczekiwane jest dalsze obniżenie emisji związków 
siarki oraz tlenków azotu wynikające z realizacji postanowień Protokołu z 
Göteborga.  

Zmiany emisji w czasie kształtują się dla każdego z trzech zanieczyszczeń w odmienny 
sposób. Emisja SO2 obniżała się silnie od połowy lat 80-tych a tempo redukcji obniżyło się 
dopiero w latach 2000-ych, podczas gdy emisje NOx obniżyły się wyraźnie dopiero w końcu 
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lat 80-tych i na początku lat 90-tych ubiegłego wieku; w latach późniejszych redukcja emisji 
następowała już dużo wolniej. Prognozy przewidują mniej więcej równoległy spadek emisji 
obu tych zanieczyszczeń. Emisja NH3 po systematycznym wzroście zapoczątkowanym w 
okresie po II wojnie światowej, na przełomie lat 80-tych i 90-tych lekko się obniżyła a 
następnie ustabilizowała.  

Podobny przebieg zmian emisji w czasie (rys. 76) uzyskano dla terenu Polski korzystając z 
bazy Centrum Inwentaryzacji Emisji, roczników GUS i opracowań wykonanych dla potrzeb 
EMEP-u i danych literaturowych (Mylona, 1993; Asman i in., 1988; Pacyna i in., 1991). W 
stosunku do emisji z terenu całej Europy zaznacza się większy udział emisji siarki w 
całkowitej emisji rozpatrywanych zanieczyszczeń oraz większy udział emisji NH3 w emisji 
azotu. Otrzymane trendy wielkości emisji są zgodne z podanymi przez Kopáčka i in. (2001) 
dla Europy Centralnej (Czechy, Niemcy, Polska i Słowacja). 

Rysunek 76 Emisje SO2, NOx i NH3 z terenu Polski  

W niniejszej pracy skorzystano z wyników obliczeń depozycji związków siarki i azotu przy 
pomocy modelu RAINS (Regional Acidification and Information System) dla lat 1880-2030 
(Schopp i in., 2003). Wyniki obliczeń wielkości depozycji przy pomocy modelu RAINS 
odnoszą się do kwadratów 150 km x 150 km. Mogą być zastosowane jako podstawa 
odtworzenia historii depozycji dla konkretnego miejsca, poprzez kalibrację na podstawie 
danych pomiarowych. 

Przy prognozie depozycji początkowo korzystano z ustaleń Protokółu z Göteborga. Ponadto w 
związku z trwającą obecnie rewizją ustaleń tego Protokółu na potrzeby ICP-Waters skorzystano 
z danych dostarczonych przez Centrum Koordynacyjne ICP-Waters dla gridów EMEP-u (50x50 
km) odpowiadających położeniu badanych jezior. Wielkości depozycji dla lat 2020 i 2030 
zostały wyznaczone przez Centrum Modelowania Zintegrowanego (The EMEP Centre for 
Integrated Assessment Modelling) przy Miedzynarodowym Instytucie Zastosowań Analiz 
Systemowych (the International Institute for Applied Systems Analysis IIASA) przy 
wykorzystaniu planowanych emisji rozpatrywanych zanieczyszczeń do powietrza według 
następujących scenariuszy: NAT – dane zgodne z obecnymi przepisami, PRIMES – zgodnie z 
modelem PRIMES symulującym stan równowagi rynkowej w odniesieniu do popytu i podaży 
energii w poszczególnych krajach (www.ec4macs.eu) oraz MFR - zgodnie z maksymalną 
możliwą redukcją przy pełnym zastosowaniu obecnie dostępnych metod technicznych 
(Maximum Feasible Reduction MFR). 
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13.4. Wykorzystanie programu MAGIC w przewidywaniu skutków globalnego 
ocieplenia klimatu dla przebiegu restauracji wrażliwych na zakwaszenie wód 
powierzchniowych  

Zagadnienie wpływu zmian klimatu na przebieg restauracji zakwaszonych wód 
powierzchniowych dominuje obecnie w badaniach prowadzonych w ramach ICP-Water. 
Szczególną uwagę zwrócono na prognozowanie przebiegu restauracji wrażliwych wód 
powierzchniowych oraz zmian wywołanych czynnikami związanymi z ocieplaniem się 
klimatu. Najczęściej, oprócz modelu zakwaszania wód powierzchniowych, dla celów 
prognozowania wykorzystuje się odpowiednio dobrane modele klimatyczne oraz dane o 
przewidywanej depozycji kwaśnej. Spośród modeli zakwaszania wód powierzchniowych, 
najchętniej stosowany jest MAGIC (Model of Acidification of Groundwater In Catchments), 
Cosby i in., 1985).  

W niniejszej pracy prognozowanie przeprowadzono wykorzystując zaproponowany przez R. 
Wrighta i współpracowników sposób z użyciem modelu MAGIC (Wright, 2006). Spośród  
danych wejściowych i parametrów wykorzystywanych przez MAGIC w obliczeniach 
modelowych wybrano osiem wrażliwych na zmiany klimatyczne  i równocześnie istotnych 
dla przebiegu procesów restauracji zakwaszonych wód badanych jezior (epizody solne, 
depozycja kationów zasadowych, odpływ, wietrzenie kationów zasadowych, powstawanie 
kwasów organicznych, zmiany ciśnienia parcjalnego CO2 w powietrzu glebowym, przyrost 
masy drzewnej w lasach oraz rozkład materii organicznej w glebie). Opierając się na 
doświadczeniu własnym oraz danych literaturowych, określono prawdopodobny zakres 
zmienności tych wielkości w powiązaniu z przewidywanymi zmianami klimatycznymi w 
okresie od 2000 r. do 2030 r. i założono liniowy, względem czasu, przebieg zmian. Następnie 
przeprowadzono szereg symulacji odpowiedzi jezior na zmiany w danych wejściowych. 
Każdorazowo zmieniano tylko jeden parametr z wybranej ósemki pozostawiając resztę w 
stanie podstawowym (bez efektów  oddziaływania klimatu). Można przyjąć, że była to bardzo 
uproszczona analiza czułości modelu MAGIC.   

W ramach niniejszej pracy zrezygnowano z użycia matematycznego modelu klimatycznego i 
zastąpiono go wynikami monitoringu klimatycznego na Kasprowym Wierchu dla jezior 
tatrzańskich i na Śnieżce dla jezior karkonoskich. Dane klimatyczne – temperatury powietrza, 
wielkość opadów atmosferycznych oraz długość okresu wegetacyjnego, dla lat 1979 – 2008, 
zostały poddane analizie statystycznej celem ustalenia, czy i jakim podlegają one zmianom w 
czasie (rozdział 12). Wyniki tej analizy stanowiły punkt wyjścia dla ekstrapolacji tych danych 
dla potrzeb prognozowania zmian klimatycznych i ich wpływu na przebieg restauracji wód 
powierzchniowych w monitorowanych jeziorach.  

Ponadto do symulacji modelowych w badaniach niniejszej pracy wytypowane zostały cztery 
parametry (odpływ, depozycja kationów zasadowych, ciśnienie parcjalne CO2 w powietrzu 
glebowym, rozkład materii organicznej). Poniżej przedstawiono krótkie uzasadnienie wyboru: 

• Odpływ. Zmiany w odpływie wywoływane są w dużej mierze zależnością 
ewapotranspiracji od temperatury. Wzrost temperatury nie zawsze powoduje wzrost 
szybkości ewapotranspiracji; w pewnych wypadkach zmiany klimatu spowodują 
wzrost natężenia odpływu a w innych jego obniżenie. Do obliczeń przyjęto zakres 
zmienności 20 %, przy przyjęciu wartości z roku kalibracyjnego dla poszczególnych 
terenów badań za 100%. 
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• Depozycja kationów zasadowych. Globalne ocieplenie może spowodować zwiększenie 
powierzchni obszarów wysuszonych będących źródłem emisji pyłu do atmosfery. 
Uniesiony w ogromnych masach powietrza cyrkulujących wokół Ziemi przyczynia się 
m.in. do wzrostu depozycji kationów zasadowych. Zakres zmienności: do 20% przy 
przyjęciu wartości z roku kalibracyjnego za 100%. 

• Ciśnienie parcjalne CO2. Wzrost temperatury powietrza może zintensyfikować 
respirację korzeniową co prowadzi do zwiększenia stężenia CO2 w powietrzu 
glebowym i odpływie Za górną granicę zmienności ciśnienia parcjalnego przyjęto 
150% wartości dla roku kalibracyjnego. 

• Rozkład substancji organicznej w glebie. Szybkość mineralizacji substancji 
organicznej rośnie wraz z temperaturą. Według Van Breemena i współpracowników, 
wzrost temperatury o 3,7K powoduje rozkład 1 mola Corg/m

2rok (Van Breemen, 
1998). Zależność powyższą zastosowano do symulacji. Przy przyjęciu, że szybkość 
rozkładu w roku kalibracyjnym była równa 0, górnym kresem wartości zmienności 
jest 1 mol Corg/m

2 rok w roku 2030. 

Biorąc pod uwagę wyniki Wright’a uzyskane przy zmianie w każdej symulacji tylko jednego 
z wybranych parametrów, zdecydowano się na prowadzenie symulacji przy włączeniu 
jednocześnie wszystkich czterech parametrów w pełnym zakresie zmienności.  

13.5. Ograniczenia modelu  

W ostatnich latach pojawiła się stosunkowo obfita literatura wskazująca na cofanie się 
chemicznych objawów zakwaszenia wód powierzchniowych w wyniku ograniczenia emisji 
substancji kwasotwórczych. Prognozy na najbliższą przyszłość oparte o scenariusze dalszego 
ograniczania tej emisji przewidują, że aktualne tendencje zostaną najprawdopodobniej 
utrzymane (Skjelkvale i in., 2003). Niepewność towarzysząca tym prognozom wynika przede 
wszystkim z:  

− niepełnej informacji o zachodzących w wodzie i glebie procesach jednostkowych, w 
wyniku których następuje stopniowa poprawa chemizmu wód powierzchniowych 
badanej zlewni oraz 

− błędów różnego rodzaju popełnionych podczas pobierania i analizy próbek. 

Przykładem niepełnej informacji są tzw. czynniki zakłócające (ang. confounding factors) 
związane z globalnym ociepleniem.  

Krok czasowy w większości modeli oddziaływania depozycji z powietrza na  wody 
powierzchniowe wynosi 1 rok co oznacza, że zarówno na wejściu jak i na wyjściu operują 
one danymi średniorocznymi. Symulacja epizodów ekstremalnych, ważnych z punktu 
widzenia biologii, stanowi wyzwanie dla badaczy zajmujących się modelowaniem wpływu 
depozycji kwaśnej na chemizm wód i stan organizmów żywych w wodach powierzchniowych 
(Evans i in., 2008). 

Z prognozowaniem nieodłącznie związana jest niepewność. Jej źródłem, oprócz 
wspomnianych powyżej luk w wiedzy, są błędy w pobieraniu i analizie próbek, wynikające w 
pierwszym rzędzie z dużej na ogół niejednorodności materiału glebowego zlewni. W celu 
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oszacowania niepewności modeli opracowano szereg metod opartych o statystykę 
matematyczną. 

Ostatnio Larssen i współpracownicy (2006) zaprezentowali zastosowanie, opartej na 
twierdzeniu Bayesa, metody oceny niepewności modelu MAGIC. W klasycznym podejściu, 
kalibracja modelu polega na doborze wartości kilku parametrów charakteryzujących zlewnię 
(w modelu MAGIC są to: szybkość wietrzenia kationów zasadowych i początkowy stopień 
nasycenia kompleksu jonowymiennego gleby kationami zasadowymi) tak, aby uzyskać 
najlepszą zgodność wyliczonych przy pomocy modelu wielkości wyjściowych z wielkościami 
zmierzonymi. Schemat przebiegu kalibracji przedstawia rys. 35. Tak skalibrowany model 
służy do celów prognozowania chemizmu wód i gleby w danej zlewni przy realizacji różnych 
scenariuszy  emisyjnych.  

W podejściu bayesowskim jako niepewne traktowane są wszystkie parametry wejściowe i 
wyjściowe. Umożliwia to uwzględnienie większej ilości danych wejściowych w procesie 
kalibracji i pozwala na przedstawienie danych wyjściowych w formie gęstości 
prawdopodobieństwa a nie pojedynczych wartości, co wierniej oddaje stan faktyczny.  

 

 

Rysunek 77 Schemat kalibracji modelu (za: Larssen, 2006). 
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14.  Modelowanie wpływu kwaśnej depozycji i zmian klimatycznych na 
skład chemiczny wód jezior w Tatrach przy użyciu modelu 
dynamicznego MAGIC 

14.1. Dane wejściowe do modelu i źródła danych  

Dane empiryczne skompletowano na podstawie informacji uzyskanych w wyniku prac z lat 
1992-2009 oraz wykonanych w 2003 roku uzupełniających badań gleby. Ponadto przy ustalaniu 
parametrów modelu, szereg informacji uzyskano w wyniku studiów literaturowych.  

Wielkość depozycji kwaśnej w latach 1880-2010  

Nie istnieją długookresowe dane dotyczące depozycji z atmosfery na terenie Tatr Polskich. 
Dane o depozycji SO4

2+, NO3
- i NH4

+ dla okresu od 1992 do 2009 roku otrzymano z badań 
własnych (Hala Gąsienicowa) i danych Państwowego Monitoringu Depozycji (Kasprowy 
Wierch). Wyniki obliczeń przy pomocy modelu RAINS, odnoszące się do kwadratu EMEP-u 
odpowiadającego położeniu Tatr (Mylona, 1993), porównano z danymi pomiarowymi. 
Stwierdzono, że istnieje zależność między modelowanymi a zmierzonymi wielkościami 
depozycji. Uzyskane korelacje pozwoliły na odtworzenie przebiegu zmian depozycji dla 
poszczególnych prekursorów zakwaszenia w latach 1880 – 2010 (rys. 78).  

Rysunek 78 Depozycje jonów SO4
2-, NO3

- i NH4
+ na terenie Tatr zastosowane do obliczeń 

modelowych. Dla okresu pomiarowego przyjęto zmierzone wielkości depozycji w rejonie obszaru 
badań.  

Jak wynika z rys. 78 zmiany depozycji kwaśnych w czasie w znacznym stopniu pokrywają się 
ze zmianami emisji.  

Parametry charakteryzujące  zlewnie i jeziora 

Szczegółowy spis wymaganych parametrów został zamieszczony w rozdz. 13.2. Użyte w 
modelu morfologiczne i hydrologiczne parametry jezior i ich zlewni zamieszczono w tabeli 2.  
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Opis litologii oraz charakterystykę gleb badanych zlewni zamieszczono w rozdz. 8.1.. Na rys. 5 
zamieszczono mapę gleb a w tabeli 9 zestawiono procentowe pokrycie zlewni poszczególnymi 
typami gleb. Ponieważ w dostępnej literaturze brak jest parametrów fizykochemicznych 
charakteryzujących glebę zlewni badanych jezior w zakresie wymaganym przez model 
wykonano pobór i analizę próbek gleby w miejscach zaznaczonych na rys. 5. Analizy 
przeprowadzono zgodnie z metodykami podanymi w rozdz. 9.4. Miąższość gleb na badanym 
terenie nie przekracza 15 cm. W miejscach pokrytych moreną pod warstwą skalną oraz między 
skałami zalega cienka warstwa gleby od 1 do 3 cm (średnio 2 cm).  

Znajomość miąższości i powierzchni poszczególnych typów gleby w zlewni oraz wyników ich 
analiz pozwoliła na obliczenie średniej ważonej dla poszczególnych parametrów 
fizykochemicznych. Przyjęto, że skład chemiczny gleby zalegającej między skałami 
morenowymi jest porównywalny z parametrami pozostałej gleby tych rejonów. Takie założenie 
jest zgodne z wynikami badań wykonanymi na innych zlewniach wysokogórskich (Kopáček i 
in., 2003). Uzyskane wyniki oraz wartości pozostałych parametrów uzyskanych w wyniku badań 
gleb wytworzonych na podobnym do tatrzańskiego podłożu geologicznym (Wright i Cosby, 
2003; Kopáček i in., 2003) zamieszczono w tabeli 29.  

Tabela 29 Charakterystyka gleby zlewni Zielonego i Długiego Stawu (średnie ważone) 

Zielony Staw Długi Staw 
Parametr Jednostka 

Wartość 

    

Głębokość gleby (średnia) m 0,076 0,044 

Porowatość % 49,9 46,1 

Gęstość nasypowa kg/m3 608,8 676,4 

Pojemność jonowymienna mval kg-1 77 71 

Nasycenie zasadami % % 18,7 14,2 

Średnia roczne temperatura oC 4 4 

Średnie roczne pCO2 w glebie* atm 0,46 0,46 

Stała adsorpcji SO4
2- * mval m-3 100 100 

Max pojemność adsorpcyjna SO4
2-*  mval kg-1 1 1 

Kwasy organiczne (roztwór glebowy)* mmol C m-3 100 100 

* dane literaturowe (Wright i Cosby, 2003; Kopáček i in., 2003)  

Przy szacowaniu parametrów charakteryzujących procesy zachodzące w zlewni i w jeziorze 
korzystano z wyników badań wcześniejszych (Rzychoń, 1998) i danych literaturowych 
(Wright i Cosby, 2003; Kopáček i in., 2003). Największe problemy dotyczyły określenia 
parametrów opisujących przemiany azotowe i ich zmiany w czasie ze względu na brak 
danych dotyczących wymywania azotu ze zlewni w przeszłości. Wprawdzie wykonane w 
1937 r. badania (Stangenberg, 1938) wykazały bardzo niskie stężenia NO3

- w wodach jezior 
tatrzańskich (0-4 mval/m3), co wskazywałoby na równowagę między depozycją a zużyciem 
azotu przez zlewnie (i prawie całkowitą retencję azotu), jednak jednorazowy pobór próbek w 
sezonie wegetacyjnym i nieporównywalne metody analityczne nie pozwalają na wysuwanie 
ogólnych wniosków. Wyniki badań niniejszej pracy wskazują na wzrost retencji azotu w obu 
zlewniach w pierwszej dekadzie bieżącego wieku w porównaniu do lat 90-tych ubiegłego 
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wieku. Jednak ze względu na niepewne przyczyny tego procesu i brak możliwości szacowania 
jego zmian w przyszłości, ostatecznie w obliczeniach modelowych założono, że zdolność 
zlewni obu jezior do retencji azotu jest stała w czasie. 

14.2. Kalibracja modelu 

Kalibrowanie modelu jest procesem sekwencyjnym. W pierwszym kroku bilansuje się jony, 
które nie podlegają żadnym reakcjom podczas przepływu przez zlewnię (zwykle - tylko jony 
chlorkowe). Następnie, uzgadnia się stężenia anionów w wodzie powierzchniowej, poprzez 
dostosowanie retencji (w przypadku azotu azotanowego i amonowego) oraz adsorpcji 
anionów (siarka siarczanowa). Krok trzeci polega na uzgodnieniu stężeń kationów 
zasadowych w wodzie i w glebie, przez dobranie współczynników wymiany jonowej oraz 
szybkości wietrzenia. W końcu dostosowuje się pH, stężenie anionów organicznych oraz 
różnych form glinu w wodzie powierzchniowej, dobierając odpowiednio współczynniki 
rozpuszczalności glinu i sumaryczne stężenie kwasów organicznych. 

Kalibracja ma na celu określenie szybkości wietrzenia kationów mocnych zasad oraz 
początkowego stężenia tych kationów zaadsorbowanych na kompleksie jonowymiennym 
gleby. Wielkości te mogą być estymowane lub mierzone doświadczalnie, jednak wykazują 
one dużą zmienność przestrzenną w obszarze zlewni jak i czasową w przeciągu roku, i 
względy praktyczne nakazują przyjęcie stałych wartości uzyskanych w kalibracji. Porównanie 
estymowanych szybkości wietrzenia w modelu MAGIC z szacunkami innych modeli 
dynamicznych (Warfinge i in., 1992) wskazuje na ich zadowalającą zbieżność.  

Model został skalibrowany przy pomocy danych pomiarowych dotyczących opadów 
atmosferycznych, chemii wody (tabela 30) oraz wyników analiz gleby. Jako rok kalibracyjny 
przyjęto rok 1996, wybrany głównie ze względu na panujące wtedy typowe (zbliżone do 
średniej wieloletniej) warunki hydrologiczne. Dane traktowane jako stałe (fixed parameters) 
w procedurze kalibracyjnej zamieszczono w tabelach dotyczących charakterystyki gleby 
(tabela 16) oraz zlewni i jezior (tabela 3). Parametry otrzymane w wyniku kalibracji modelu 
zamieszczono w tabeli 31. 

Tabela 30 Parametry chemiczne wód Zielonego i Długiego Stawu i opadu atmosferycznego w 
roku kalibracyjnym (1996) 

Parametr jednostka Zielony Staw Długi Staw opad 

pH  6,6 5,6 4,5 

Ca mval m-3 145,2 108,1 25,3 

Mg mval m-3 16,7 10 6,0 

Na mval m-3 17,9 15,5 9,3 

K mvalm-3 4,7 3,5 14,6 

Cl mval m-3 8,4 7,3 23,5 

SO4
-2 mval m-3 72,2 73,0 80,1 

NO3
- mval m-3 31,7 52,2 33,3 

NH4
+ mval m-3 2,4 0,9 40,5 
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Tabela 31 Parametry gleby otrzymane w wyniku kalibracji modelu 

Parametr Jednostka Zlewnia Zielonego Stawu Zlewnia Długiego Stawu  

Szybkość wietrzenia 

Ca mval/m2 rok 191,8 124,0 

Mg mval/m2 rok 23,1 6,8 

Na mval/m2 rok 13,2 9,3 

K mval/m2 rok 1,2 0,6 

Początkowe nasycenie kationami CEC (rok 1880) 

Σ kationów % CEC 16,7 14,1 

 

14.3. Wyniki modelowania zmian chemicznych wód jezior  

Obraz zmian wartości parametrów chemicznych wód Długiego i Zielonego Stawu dla lat 1880-
2030 wskazuje na szybką reakcję wód obu jezior na zmiany depozycji (rys. 79). Jest to 
wynikiem niskiej zdolności buforowania kwasów przez cienką warstwę gleby i krótkiego 
czasu retencji wody w jeziorze.  

Powolne podwyższenie stężeń SO4
2- oraz spadek ANC postępowały już od początku epoki 

przemysłowej. Najszybsze zmiany zachodziły w latach 70-tych i 80-tych XX w. Silnie 
wzrastały stężenia anionów (SO4

2- i NO3
-). Jednocześnie obserwowano wzrost stężeń 

kationów w wodach, wynikający z ich wzmożonego wymywania ze zlewni. Wzrost ten nie 
równoważył jednak wzrostu stężeń anionów i w rezultacie obserwowano obniżenie średnich 
wartości ANC do około 50 mval/m3 w Zielonym Stawie i blisko -40 mval/m3 w Długim 
Stawie. 

Zapoczątkowana w latach 80-tych XX-tego w. redukcja depozycji substancji kwasogennych 
spowodowała obniżenie stężeń jonów SO4

2+ i NO3
-. W rezultacie nastąpiło wyraźne 

podwyższenie wartości ANC. Dalszy spadek emisji w latach 90-tych spowodował utrzymanie 
tych tendencji. Przedstawiony przebieg zmian wskazuje, że skład chemiczny wód jezior dąży 
do stanu sprzed zakwaszenia. Manifestuje się to głównie postępującym wzrostem ANC i 
obniżeniem stężeń związków siarki i azotu. 
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.Rysunek 79 Symulowane i zmierzone zmiany stężeń wybranych parametrów charakteryzujących 
skład chemiczny Zielonego i Długiego Stawu. SBC – suma kationów zasadowych  
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W zakwaszonych wodach zazwyczaj występują podwyższone stężenia jonowych form glinu 
Al 3+. Uznaje się, że stężenia glinu aktywnego przekraczające 60 µg/l (ok. 7 mval/m3) są 
toksyczne dla organizmów wodnych. Symulacja przy pomocy modelu wskazuje na 
wielokrotne przekroczenie tej granicy w wodach Długiego Stawu w okresie największego 
zakwaszenia (rys. 80). W Zielonym Stawie w okresie najwyższej depozycji kwaśnej stężenia 
Al 3+ były podwyższone, jednak wartości te nie przekraczały progu toksyczności. Wyniki 
pomiarów są zbliżone do symulowanych przez model. 

 

Rysunek 80 Symulacja zmian stężeń Al3+ w wodach Długiego i Zielonego Stawu. Punkty 
przedstawiają wartości pomiarowe. 

Wyniki obliczeń modelowych wskazują, że, zgodnie z obserwacjami, reakcje jezior na podobne 
depozycje związków kwasogennych są różne. Dotyczą one w pierwszym rzędzie stężeń anionów 
mocnych kwasów oraz czasu reakcji niektórych parametrów na zmiany depozycji. Zlewnia 
Zielonego Stawu wykazuje większą odporność na zakwaszenie niż Długi Staw. Jest to 
rezultatem średnio blisko dwukrotnie większej miąższości gleby, większego udziału terenów 
pokrytych roślinnością i dłuższego czasu retencji wody w tym jeziorze. Ponadto, gleba zlewni 
Zielonego Stawu charakteryzuje się średnio nieco wyższą pojemnością jonowymienną i 
stopniem nasycenia zasadami oraz, jak wynika z kalibracji modelu, szybkością wietrzenia. W 
rezultacie wody Zielonego Stawu wykazują wyższe ANC i pH w porównaniu z wodami 
Długiego Stawu.  

Interesujące są różnice szybkości zmian alkaliczności wód jezior w stosunku do zmian w 
depozycji anionów mocnych kwasów (rys. 81).  
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Rysunek 81 Opóźnienie reakcji obu jezior na zmiany depozycji z atmosfery. SAA - suma 
anionów (SO4

2-+NO3
-), Calk – alkaliczność (ANC). Znaczniki oznaczają wartości minimalne lub 

maksymalne.  

Maksimum depozycji anionów (SAA) w obu zlewniach przypada na rok 1980, natomiast 
maksimum SAA w wodach Długiego Stawu występuje w roku 1981, a w Zielonym Stawie – 
w roku 1982. Minimum alkaliczności w Długim Stawie też ma miejsce w roku 1981, 
natomiast w Zielonym Stawie dopiero w roku 1985. Większa jest dynamika zmian 
chemicznych w Długim Stawie. Szybciej uległ zakwaszeniu, ale obecnie szybciej się ulega 
restauracji chemicznej. Z kolei Zielony Staw wykazywał większy opór w procesie 
zakwaszania natomiast jego powrót do stanu początkowego jest wolniejszy. 

14.4. Wyniki modelowania zmian składu chemicznego gleb  

Obliczone przy pomocy modelu MAGIC początkowe nasycenie zasadami kompleksu 
jonowymiennego gleb badanych zlewni wynosiło 14,1 i 16,7% odpowiednio dla Długiego i 
Zielonego Stawu. Utrata kationów zasadowych w glebach zlewni Długiego Stawu w okresie 
wzrostu depozycji kwaśnej postępowała raczej jednostajnie, bez wyraźnego minimum 
natomiast w glebach zlewni Zielonego Stawu była nieco silniej zaznaczona (rys. 82). 
Redukcja depozycji nie przyniosła istotnej poprawy i zaznaczyła się tylko w glebach zlewni 
Zielonego Stawu, jednak mimo to do roku 2030 można się spodziewać, że nasycenie 
zasadami pozostanie na poziomie aż o 25% niższym niż w czasie sprzed zakwaszenia. 
Wynika z tego, że obecne i przewidywane zmiany depozycji z atmosfery są w stanie 
ustabilizować uwalnianie kationów z kompleksu jonowymiennego gleb, jednak nie są 
wystarczające dla ich regeneracji.  
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Rysunek 82 Symulowane zmiany nasycenia zasadami (BS) kompleksu jonowymiennego gleb 
zlewni Zielonego i Długiego Stawu.  

 

14.5. Porównanie wartości obliczonych z obserwowanymi  

Wyniki badań w Tatrach pozwalające na porównanie wartości modelowych z obserwacjami 
pochodzą ze stosunkowo krótkiego okresu czasu. Pierwsza grupa wyników analiz pochodzi z 
lat 1993-1996 i dla tego okresu czasu zgodność danych obliczonych i obserwowanych jest 
duża ze względu na fakt, że skład opadów atmosferycznych w poszczególnych latach z tego 
okresu był wyrównany, a rokiem kalibracyjnym był rok 1996. Grupa wyników pochodzących 
z lat 2000-2005 może być w tej sytuacji traktowana jako umożliwiająca ocenę trafności 
przewidywań modelowych, tym bardziej, że między tymi dwoma okresami zanotowano 
bardzo znaczące zmiany wielkości depozycji, co spowodowało widoczną reakcją zlewni. 
Wartości otrzymane z monitoringu naniesiono na wykresy zmian wartości modelowych (rys 
80). Ponadto wartości zmierzone i symulowane porównano na wykresach w skali 1:1 na rys. 
83. Jak widać uzyskano stosunkowo dobre odzwierciedlenie tendencji zmian; dla okresu 
1993-2005 model wykazał obniżenie stężeń jonów wapniowych, siarczanowych i 
azotanowych oraz podwyższenie ANC. Obliczony silny wzrost zakwaszenia na przełomie lat 
70-tych i 80-tych ubiegłego wieku potwierdzają badania osadów dennych jezior położonych w 
słowackiej części Tatr (Stuchlik i in., 2002), stwierdzające zmiany składu gatunkowego 
organizmów wodnych w drugiej połowie lat 70-tych; organizmy wrażliwsze na zakwaszenie 
zostały wtedy zastąpione przez bardziej tolerancyjne. 

Zgodność symulowanych wartości stężeń z wartościami zmierzonymi jest najlepsza dla 
jonów Ca2+ i sumy kationów zasadowych (SBC) oraz jonów SO4

2- (rys. 80 i 83). Największe 
rozbieżności występują w przypadku jonów azotanowych. Obserwowane zawartości jonów 
NO3

- są wyraźnie niższe od obliczonych w wodach obu jezior, szczególnie w latach 2000-
nych. Powodem jest założenie niezmiennej w czasie zdolności zlewni do retencji azotu, 
podczas gdy porównanie bilansu azotu w latach 1992-1996 z bilansem z lat 2000-2005 
wykazało zwiększenie retencji w zlewniach (patrz rozdz. 10.4.). Także zmierzone wartości 
wskaźnika pH wód obu jezior pozostają na niskim poziomie, niższym od przewidywanego 
przez model.  
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Rysunek 83 Zależność między obserwowanymi i obliczonymi przy pomocy modelu MAGIC 
wartościami parametrów chemicznych wód Długiego i Zielonego Stawu w latach 1992-2005  
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Przy interpretacji wyników symulacji modelowych należy zdawać sobie sprawę z ograniczeń 
i niepewności pochodzących ze struktury modelu oraz z jakości danych wyjściowych. 
Niepewności związane z szacowaniem danych wyjściowych do modelowania zmian 
chemicznych w zlewniach tatrzańskich dotyczyły przede wszystkim: 

− określenia zmian wielkości depozycji; monitoring depozycji jest prowadzony od 
niedawna i często nie jest prowadzony w miejscach bliskich modelowanych zlewni. W 
Tatrach punkt monitorigu depozycji jest wprawdzie bliski badanych zlewni ale trudne 
do oszacowania błędy mogą wynikać z różnic wysokości n.p.m., ukształtowania 
terenu, ekspozycji stoków itp. czynników. Obarczone niepewnością było także 
szacowanie zmian depozycji w przeszłości (patrz rozdział 13.3..). Tak więc 
rzeczywiste obciążenie zlewni może w pewnym stopniu różnić się od użytego w 
modelu, szczególnie dla lat sprzed 1992 roku; 

− zmienności parametrów meteorologicznych; jednym z prawdopodobnych powodów 
rozbieżności między wynikami modelowanymi a obserwacyjnymi jest zróżnicowanie 
warunków hydrologicznych, szczególnie duże na terenie Tatr. Np. w latach 1993–
2005 roczne sumy opadów na terenie badań wahały się od 954 mm w 1993 roku do 
2626 mm w 2001 roku. Takie różnice rzutują silnie zarówno na wielkości depozycji 
jak i na skład chemiczny wód. Ponieważ model wykonuje symulacje dla średnich 
wieloletnich warunków hydrologicznych uzyskanie dokładnego odwzorowania „z 
roku na rok” jest praktycznie niemożliwe;  

− ilościowego określenia zmian procesów zachodzących w glebach i wodach badanych 
zlewni: Ze względu na brak dostatecznej wiedzy, dla całego objętego modelowaniem 
okresu czasu założono stałą (równą szacowanej dla roku kalibracyjnego) szybkość 
przemian związków siarki i azotu. Tymczasem, jak pokazano w rozdziale 10, 
obserwacje niniejszej pracy wskazują na zachodzenie zmian np. w adsorpcji siarki w 
glebie czy retencji azotu.  

Ocena wpływu tych niepewności na wyniki modelowania może być przydatna do określenia 
marginesu błędu prognozowania zmian w zlewni wywołanych zmianami wartości parametrów 
wejściowych.  

 
 

14.6. Prognoza zmian zakwaszenia dla różnych scenariuszy zmian depozycji 

Część I 

Do celów prognozowania zmian w składzie chemicznym wód obu jezior do roku 2030, 
przyjęto dwa scenariusze zmian depozycji (rys. 84). Jeden zgodny z ustaleniami protokołu z 
Göteborga (scenariusz 1), i drugi zakładający, że osiągnięty w roku 2010 poziom depozycji 
kwaśnej w Tatrach będzie stały przez kolejne dwadzieścia lat, do roku 2030 (scenariusz 2).  
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Rysunek 84 Dwa scenariusze zmian depozycji. Scenariusz 1 – zmiany depozycji zgodne z 
ustaleniami protokółu z Göteborga, scenariusz 2 – brak zmian depozycji po 2010 roku   

Wyniki obliczeń odniesiono do alkaliczności wyrażonej wartością ANC jako wskaźnika, dla 
którego określono kryterium biologiczne (rys. 85 i 86). Realizacja protokółu z Göteborga 
umożliwi osiągnięcie przez wody Długiego Stawu progowej wartości ANC równej 20 
mval/m3 około 2025 r., ale nie stwarza warunków na powrót do stanu początkowego do 2030 
r. W przypadku zatrzymania redukcji na poziomie 2010 r., ANC osiągnie wartość 15 mval/m3 
i na tym poziomie pozostanie (rys 85). 

 

Rysunek 85 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Długiego Stawu dla dwóch 
scenariuszy zmian depozycji. Scenariusz 1 – zmiany depozycji zgodne z ustaleniami protokółu z 
Göteborga, scenariusz2 – brak zmian depozycji po 2010 roku   

W Zielonym Stawie (rys. 86) w przypadku realizacji protokołu z Göteborga ANC wód jeziora 
będzie rosło powoli do wartości 90 mval/m3 w 2030 r. i będzie jeszcze stosunkowo odległe od 
stanu sprzed 1880 r., kiedy osiągało poziom 110 mval/m3. Opcja zakładająca stałą depozycję 
po 2010 r. prowadzi do ustabilizowania się alkaliczności wód Zielonego Stawu na poziomie 
85 mval/m3. 
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Rysunek 86 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Zielonego Stawu dla dwóch 
scenariuszy zmian depozycji. Scenariusz 1 – zmiany depozycji zgodne z ustaleniami protokółu z 
Göteborga, scenariusz 2 – brak zmian depozycji po 2010 roku 

Część II 

Jak opisano dokładniej w rozdz. 13.3. w prognozie zastosowano 3 rozpatrywane przy rewizji 
protokółu z Göteborga scenariusze zmian depozycji dla kwadratu EMEP odpowiadającego 
położeniu obu jezior: NAT – dane zgodne z obecnymi przepisami, PRIMES – zgodnie z 
modelem PRIMES symulującym stan równowagi rynkowej w odniesieniu do popytu i podaży 
energii w poszczególnych krajach oraz MFR - zgodnie z maksymalną możliwą redukcją przy 
pełnym zastosowaniu obecnie dostępnych metod technicznych (Maximum Feasible Reduction 
MFR). Zgodne z tymi scenariuszami zmiany depozycji zamieszczono na rysunku 87.  

Rysunek 87 Scenariusze zmian depozycji dla kwadratu EMEP odpowiadającego położeniu 
badanych jezior w Tatrach  stworzone dla potrzeb rewizji protokółu z Göteborga  
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Redukcja emisji zgodna ze scenariuszem NAT umożliwi osiągnięcie przez wody Długiego 
Stawu progowej wartości ANC równej 20 mval/m3 po 2020 r., ale nie stwarza warunków na 
powrót do stanu początkowego do 2030 r. Realizacja scenariusza PRIMES pozwoli na 
podniesienie ANC wód tego jeziora do bezpieczniejszego, wyższego od 20 mval/m3 poziomu. 
W przypadku spełnienia założeń scenariusza MFR istnieje szansa osiągnięcia przez wody 
Długiego Stawu stanu sprzed zakwaszenia (rys 88). 

Rysunek 88 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Długiego Stawu dla 3 
scenariuszy zmian depozycji stworzonych dla potrzeb rewizji protokółu z Göteborga.  

Rysunek 89 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Zielonego Stawu dla 3 
scenariuszy zmian depozycji stworzonych dla potrzeb rewizji protokółu z Göteborga.  

W Zielonym Stawie (rys. 89) przyszły poziom ANC będzie wyższy od 20 mval/m3 dla 
każdego z rozpatrywanych scenariuszy redukcji emisji. Jednak żaden z nich nie spowoduje 
osiągnięcia przez to jezioro stanu sprzed 1880 r., kiedy osiągało poziom 110 mval/m3.  

 

 

Długi Staw 

-60

-40

-20

0

20

40

60

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

czas, rok

C
al

k,
 m

va
l/m

3

PRI MFR NAT

40

60

80

100

120

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
czas, rok

C
al

k,
 m

va
l/m

3

NAT PRI MFR



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  124

14.7. Prognoza zmian zakwaszenia w wyniku przyszłych zmian klimatu 

Obliczenia prowadzono dla obu jezior tatrzańskich, przyjmując jako scenariusz depozycji 
scharakteryzowany wcześniej scenariusz PRIMES. Wyniki przedstawiają rysunki 90 i 91. W obu 
przypadkach scenariusz PRIMES zapewnia pełne odzyskanie przez wody jezior zdolności 
neutralizacji kwasów (ANC) sprzed zakwaszenia. Różnice miedzy krzywymi sa bardzo 
niewielkie, uwzględnienie zmian klimatycznych pociąga za sobą wyższe Cakl (ANC).   

Rysunek 90 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Długiego Stawu dla  scenariusza 
PRI przy uwzględnieniu zmian klimatycznych 

Rysunek 91 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Zielonego Stawu dla  
scenariusza PRI przy uwzględnieniu zmian klimatycznych 

Wyniki uzyskane przez Wright’a i in. (2006.) również wykazywały niewielkie, rzędu kilku 
procent, różnice między stężeniami obliczonymi przy założeniu, że klimat oddziałuje na 
proces zakwaszania i restauracji a stężeniami obliczonymi przy zanegowaniu takich 
oddziaływań.  

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1880 1930 1980 2030

czas, rok

C
al

k,
 m

va
l/m

3

PRI KLIM

PRI
40

50

60

70

80

90

100

110

120

1995 2005 2015 2025

czas, rok

C
al

k,
 m

va
l/m

3

PRI KLIM

PRI

-60

-40

-20

0

20

40

60

1880 1930 1980 2030

czas, rok

C
al

k,
 m

va
l/m

3

PRI

PRI KLIM

-50

-30

-10

10

30

50

70

1995 2005 2015 2025

czas, rok

C
al

k,
 m

va
l/m

3

PRI

PRI KLIM



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  125

Podsumowując, pomimo raczej wstępnego, rozpoznawczego charakteru przeprowadzonych 
badań, uzyskane wyniki wskazują na to, że zmiany klimatu wpłyną w niewielkim stopniu na 
przebieg procesu restauracji wód powierzchniowych Tatr. Proces ten zostanie nieznacznie 
przyspieszony.  

15.  Modelowanie wpływu kwaśnej depozycji i zmian klimatycznych na 
skład chemiczny wód jezior w Karkonoszach przy użyciu modelu 
dynamicznego MAGIC 

15.1. Dane wejściowe do modelu i źródła danych  

Dane empiryczne, niezbędne do wykonania obliczeń przy pomocy modelu MAGIC zostały 
skompletowane na podstawie informacji uzyskanych w wyniku prac z lat 2004-2010. Ponadto 
przy ustalaniu parametrów modelu, szereg informacji uzyskano w wyniku współpracy z NIVA 
oraz studiów literaturowych. Użyte w modelu morfologiczne i hydrologiczne parametry jezior i 
ich zlewni zamieszczono w tabeli 6 i 7.  

Opis litologii oraz charakterystykę gleb badanych zlewni zamieszczono w rozdziale 8.2. Na 
rysunku 9 zamieszczono mapę gleb a w tabeli 9 zestawiono procentowe pokrycie zlewni 
poszczególnymi typami gleb. Punkty poboru próbek zamieszczono na rysunku 9. Pobór i analiza 
gleb badanych zlewni pozwoliły na określenie parametrów istotnych dla zakwaszenia wód 
jezior, w zakresie wymaganym przez model dynamiczny MAGIC. Analizy zostały wykonane 
zgodnie z metodykami podanymi w rozdz. 9.4. Górną, średnio około 4 cm, warstwę wszystkich 
badanych profili stanowi darń związana ze słabo zhumifikowaną substancją organiczną lub, pod 
kosodrzewiną, butwina nadkładowa. Znajdujące się pod tą warstwą, stosunkowo płytkie 
mineralne profile glebowe składają się z piaszczysto-gliniastej zwietrzeliny granitowej o 
zwiększającym się z głębokością udziale średnich i grubych okruchów skalnych. Znajomość 
miąższości i wielkości powierzchni zajmowanych przez poszczególne typy gleb (tabela 9) oraz 
wyników analiz poszczególnych próbek pozwoliła na obliczenie średniej ważonej dla 
poszczególnych parametrów fizykochemicznych (tabela 32).  

Tabela 32 Charakterystyka gleby zlewni Małego i Wielkiego Stawu (średnie ważone) 

Mały Staw Wielki Staw 
Parametr Jednostka 

Wartość 

Głębokość gleby (średnia) m 0,194 0,143 

Porowatość % 72,8 72,8 

Gęstość nasypowa kg/m3 696,9 650,5 

Pojemność jonowymienna mval kg-1 54,1 63,8 

Nasycenie zasadami % % 17,6 9,8 

Średnia roczne temperatura oC 4 4 

Średnie roczne pCO2 w glebie* atm 0,46 0,46 

Stała adsorpcji SO4
2- * mval m-3 100 100 

Max pojemność adsorpcyjna SO4
2-*  mval kg-1 1 1 

Kwasy organiczne (roztwór glebowy)* mmol C m-3 100 100 

* dane literaturowe (Wright i Cosby, 2003; Kopáček i in., 2003)  
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Badane gleby charakteryzowały się, w zakresie badanych parametrów, stosunkowo mało 
zróżnicowaną strukturą i składem chemicznym, co jest uwarunkowane przede wszystkim słabo 
zróżnicowanym składem skały macierzystej. Obliczona na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów badań średnia miąższość gleby jest większa w zlewni Małego Stawu, przy niemal 
identycznej średniej gęstości i porowatości. Gleby charakteryzują się niskim pH w zakresie 2,6 
do 4,1 i dlatego należy je zaliczyć do kwaśnych i bardzo kwaśnych. W większości przypadków 
najbardziej kwaśne były poziomy powierzchniowe; pH nieco wzrastało z głębokością. W 
większości analizowanych profili glebowych występuje spadek sumy kationów zasadowych i 
pojemności jonowymiennej z głębokością. Wyższa pojemność sorpcyjna może mieć związek z 
wyższą zawartością substancji organicznej w górnych poziomach glebowych. Udział kationów o 
charakterze zasadowym w kompleksie sorpcyjnym jest niski, ale średnio nieco wyższy w zlewni 
Małego Stawu. Wynika to prawdopodobnie z większego w tej zlewni udziału gleb 
wytworzonych z łatwiej wietrzejącego granitu porfirowatego i aplitowego (Bogda i in., 1997). 
We wszystkich badanych glebach w kompleksie sorpcyjnym dominuje wapń. Na drugim 
miejscu lokuje się potas, co wynika ze składu minerałów skał macierzystych tych gleb. 

Wielkość depozycji kwaśnej w latach 1880-2010  

Nie istnieją długookresowe dane dotyczące depozycji z atmosfery na terenie Karkonoszy. Dane 
o depozycji SO4

2+, NO3
- i NH4

+ dla okresu od 1991 do 2009 roku otrzymano z baz EMEP i 
Państwowego Monitoringu Depozycji (Śnieżka). Dla lat wcześniejszych skorzystano z wyników 
obliczeń przy pomocy modelu RAINS, odnoszących się do Lasu Czeskiego narażonego na 
podobne wielkości depozycji jak Karkonosze (Schopp i in., 2003). Obliczone przebiegi zmian 
wielkości depozycji w latach 1880 – 2010 przedstawiono na rysunku 92.  

 

Rysunek 92 Depozycje jonów SO4
2-, NO3

- i NH4
+ zastosowane do obliczeń modelowych. Dla okresu 

pomiarowego przyjęto zmierzone wielkości depozycji w rejonie obszaru badań.  

 

15.2. Kalibracja modelu 

Model został skalibrowany przy pomocy danych pomiarowych dotyczących opadów 
atmosferycznych, chemii wody oraz wyników analiz gleby. Jako rok kalibracyjny przyjęto rok 
2005. Dane traktowane jako stałe (fixed parameters) w procedurze kalibracyjnej zamieszczono 
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w tabeli 33, a także tabelach dotyczących charakterystyki gleby (tabela 34) oraz zlewni i jezior 
(tabela 6). Metoda kalibracji modelu została opisana w rozdziale 9.8. 

Tabela 33 Parametry chemiczne wód Małego i Wielkiego Stawu i opadu atmosferycznego w 
roku kalibracyjnym (2005) 

Parametr jednostka Mały Staw Wielki Staw opad 

pH  5,9 5,3 4,6 

Ca2+ mval m-3 
62,7 45,2 23,5 

Mg2+ mval m-3 
22,2 11, 9 7,1 

Na+ mval m-3 
53,7 40,3 23,1 

K+ mvalm-3 
5,6 5,3 6,0 

Cl- mval m-3 
1,4 1,3 53,1 

SO4
-2 mval m-3 

75,3 69,4 50,6 

NO3
- mval m-3 

13,7 15,1 43,8 

NH4
+ mval m-3 

19,7 22,8 22,9 

Parametry otrzymane w wyniku kalibracji modelu zamieszczono w tabeli 34.  

 

Tabela 34 Parametry gleby otrzymane w wyniku kalibracji modelu 

Parametr Jednostka Zlewnia Małego Stawu Zlewnia Wielkiego Stawu  

Szybkość wietrzenia 

Ca mval/m2 rok 37,0 20,5 

Mg mval/m2 rok 16,0 5,0 

Na mval/m2 rok 20,0 10,0 

K mval/m2 rok 0,1 0,1 

Początkowe nasycenie kationami CEC (rok 1880) 

Σ kationów % CEC 14,1 14,1 

 

15.3. Wyniki modelowania składu chemicznego wód jezior 

Obliczone dla lat 1880-2005 wartości parametrów chemicznych wód Małego i Wielkiego Stawu 
przedstawiono na rysunku 93. Przebieg zmian wskazuje na szybką reakcję wód na zmiany 
depozycji. Jest to rezultatem niskiej zdolności buforowania kwasów przez cienką warstwę gleby 
o niskim kompleksie jonowymiennym. Powolne podwyższenie stężeń SO4

2- zachodziło już od 
początku epoki przemysłowej ulegając znacznemu przyspieszeniu w latach 70-tych i 80-tych XX 
w. Wzrostowi stężenia anionów SO4

2+ i NO3
-, towarzyszyło wzmożone wymywanie kationów 

zasadowych ze zlewni, nie równoważące jednak wzrostu stężeń anionów. W rezultacie 
obserwowano obniżenie średnich wartości ANC (acid-neutralizing capacity – zdolność 
neutralizacji kwasu obliczana z różnicy między sumą kationów silnych zasad i sumą anionów 
silnych kwasów) do wartości -180 mval/m3 w wodach Małego Stawu i –230 mval/m3 w wodach 
Wielkiego Stawu w 1985 roku. Są to wartości znacznie niższe od uznawanej za graniczną dla 
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bezpieczeństwa organizmów wodnych (Lien i in., 1991).  

Redukcja depozycji substancji kwasogennych w końcu lat 80-tych spowodowała obniżenie 
stężeń jonów SO4

2- i mniej wyraźnie NO3
-. W rezultacie obserwuje się wyraźne podwyższenie 

wartości ANC i pH. Utrzymanie tempa spadku emisji w latach 90-tych XX w. spowodowało 
utrzymanie tych tendencji. Przedstawiony przebieg zmian wskazuje, że skład chemiczny wód 
obu jezior dąży do stanu sprzed zakwaszenia. Należy zaznaczyć, że symulacja wskazuje na 
niskie początkowe pH wód (ok. 6,2 w Małym Stawie i 5,6 w Wielkim).  

Pomimo podobnej depozycji związków kwasogennych, reakcje jezior są różne. Dotyczą one w 
pierwszym rzędzie stężeń anionów mocnych kwasów oraz czasu reakcji niektórych parametrów 
na zmiany w depozycji. Stężenia SO4

2- w obu jeziorach są prawie identyczne i są zbliżone do 
stężeń w opadach ze względu na pomijalnie małą retencję siarki w obu zlewniach. Zgodnie z 
obserwacjami zdolność retencjonowania azotu jest w zlewniach wysokogórskich (Kopacek i in., 
2005), dodatnio skorelowana z objętością gleby oraz stopniem pokrycia roślinnością. Zlewnia 
Wielkiego Stawu zawiera mniej gleby w przeliczeniu na jednostkę powierzchni niż zlewnia 
Małego Stawu, ponadto większy procent jej powierzchni jest pozbawiony gleby. Dlatego łatwy 
do wytłumaczenia jest fakt, że stężenia NO3

- są wyższe w Wielkim Stawie.  

Jak wynika z symulacji modelowych pH i ANC wód Wielkiego Stawu było niższe niż w Małym 
Stawie od początku rozpatrywanego okresu czasu. Sytuacja ta została utrzymana do chwili 
obecnej za wyjątkiem okresu największej depozycji, kiedy pH obniżyło się w obu jeziorach do 
wartości około 4,5.  

15.4. Porównanie wartości obliczonych z obserwowanymi  

Wyniki badań w Karkonoszach pozwalające na porównanie wartości modelowych z 
obserwacjami pochodzą z krótkiego, w porównaniu z rozpatrywanym w modelu, okresu czasu. 
Ponadto, oprócz wyników badań wykonanych w ramach niniejszej pracy są to wyniki analiz 
pojedynczych próbek pobranych w różnym czasie i wykonanych przy zastosowaniu różnych 
metod analitycznych (Świerczyński i in., 1989, Rzychoń i in., 1995). Mimo to porównanie 
wartości modelowych z obserwacyjnymi wskazuje na stosunkowo dobre odwzorowanie 
tendencji zmian (rysunek 93). Stosunkowo dobra zgodność wartości zmierzonych z 
modelowymi świadczy o prawidłowym dopasowaniu parametrów obliczeniowych i przydatności 
modelu do prognozowania. 

Przebieg zmian zakwaszenia w przeszłości potwierdzają także wyniki badań osadów dennych 
obu jezior (Sienkiewicz i in., 2006), stwierdzające zmiany składu gatunkowego organizmów 
wodnych (okrzemków) od drugiej połowy lat 70-tych; organizmy wrażliwsze na zakwaszenie 
zostały wtedy zastąpione przez bardziej tolerancyjne.  
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Rysunek 93 Zmiany stężeń wybranych parametrów charakteryzujących skład chemiczny 
Małego i Wielkiego Stawu  
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15.5. Prognoza zmian zakwaszenia dla różnych scenariuszy zmian depozycji 

CzęśćI 

Do celów prognozowania zmian w składzie chemicznym wód obu jezior do roku 2030, przyjęto 
dwa scenariusze. Jeden zgodny z ustaleniami Protokołu z Göteborga i szacunkami EMEP-u 
(scenariusz 2), a drugi zakładający, że osiągnięty w roku 2006 poziom depozycji kwaśnej w 
Karkonoszach będzie stały przez kolejne dwadzieścia pięć lat (do roku 2030) (scenariusz 1). 
Zakładane zmiany depozycji przedstawiono na rysunku 94.  

Rysunek 94 Zakładane w obliczeniach modelowych scenariusze zmian depozycji: scenariusz 1 – 
brak zmian depozycji po 2006 roku, scenariusz 2 - zmiany depozycji zgodne z ustaleniami 
protokółu z Göteborga i szacunkami EMEP-u,  

W Małym Stawie (rys. 95) w przypadku ograniczenia depozycji kwaśnej zgodnie z scenariuszem 
2 alkaliczność wód jeziora będzie rosła powoli do wartości 90 mval/m3 w roku 2030 i będzie 
bliska stanu sprzed 1880 r. Wersja zakładająca stałą depozycję po roku 2010 prowadzi do 
ustabilizowania się alkaliczności wód Wielkiego Stawu na poziomie około 50 mval/m3. 

 

Rysunek 95 Symulacja zmian ANC w wodach Małego Stawu dla dwóch scenariuszy zmian 
depozycji. Scenariusz 1 – brak zmian depozycji po 2006 roku, scenariusz 2 - zmiany depozycji 
zgodne z ustaleniami protokółu z Göteborga i szacunkami EMEP-u.  

Na rysunku 96 zilustrowano oczekiwane zmiany alkaliczności dla Wielkiego Stawu. Widać, że 
realizacja 2 scenariusza przyszłych zmian depozycji umożliwi osiągnięcie przez wody jeziora 
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alkaliczności w okolicach 50 mval/m3 do roku 2030 a więc umożliwi powrót do stanu 
początkowego alkaliczności. W przypadku zatrzymania redukcji na poziomie roku 2006, 
alkaliczność pozostanie na poziomie w okolicach 0 mval/m3. 

Rysunek 96 Symulacja zmian ANC w wodach Wielkiego Stawu dla dwóch scenariuszy zmian 
depozycji. Scenariusz 1 – brak zmian depozycji po 2006 roku, scenariusz 2 - zmiany depozycji 
zgodne z ustaleniami protokółu z Göteborga i szacunkami EMEP-u.  

 
Część II 
 
Jak opisano dokładniej w rozdz. 13.3. w prognozie zastosowano 3 rozpatrywane przy rewizji 
protokółu z Göteborga scenariusze zmian depozycji dla kwadratu EMEP odpowiadającego 
położeniu obu jezior: NAT – dane zgodne z obecnymi przepisami, PRIMES – zgodnie z 
modelem PRIMES symulującym stan równowagi rynkowej w odniesieniu do popytu i podaży 
energii w poszczególnych krajach oraz MFR - zgodnie z maksymalną możliwą redukcją przy 
pełnym zastosowaniu obecnie dostępnych metod technicznych (Maximum Feasible Reduction 
MFR). Zgodne z tymi scenariuszami zmiany depozycji zamieszczono na rysunku 97. 
Depozycje otrzymane dla kwadratu EPEP-u odpowiadającego położeniu badanych jezior nie 
różnią się znacznie pomiędzy scenariuszami, różnice nie przekraczają 50 mval/m2 rok. 

Rysunek 97 Scenariusze zmian depozycji dla kwadratu EMEO odpowiadającego położeniu 
badanych jezior w Karkonoszach, stworzone dla potrzeb rewizji protokółu z Göteborga  
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Redukcja emisji postępująca z każdym z rozpatrywanych scenariuszy zapewni wodom 
Małego Staw powrót do stanu z 1880 roku do 2030 r. Brak dalszej redukcji emisji po 2020 
roku (jak w scenariuszu NAT i MFR), zmniejszy  tempo zmian, jednak będą one postępować, 
prawdopodobnie z powodu zmian w kompleksie jonowymiennym gleby (rys 98). 

Rysunek 98 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Małego Stawu dla 3 
scenariuszy zmian depozycji stworzonych dla potrzeb rewizji protokółu z Göteborga.  

Także w Wielkim Stawie dalsza redukcja emisji i depozycji doprowadzi do postępującego 
procesu restauracji (rys. 99). Do 2030 roku można spodziewać się pełnego odwrócenia 
wywołanych zakwaszeniem zmian chemicznych w wodach tego jeziora.  

Rysunek 99 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Wielkiego Stawu dla 3 
scenariuszy zmian depozycji stworzonych dla potrzeb rewizji protokółu z Göteborga.  

 

15.6. Prognoza zmian zakwaszenia w wyniku przyszłych zmian klimatu 

W celu oszacowania wpływu zmian klimatycznych na proces restauracji wód jezior w 
Karkonoszach zastosowano, analogicznie jak w przypadku jezior tatrzańskich, metod ę 
podana przez Wright’a i in. (2006) ze zmianami wynikającymi z potrzeby dostosowania do 
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potrzeb lokalnych. Tak samo jak dla Tatr, jako scenariusz depozycji przyjęto scenariusz 
PROMES. Wyniki symulacji przedstawiono na rysunkach 100 i 101. Jakościowo, wyniki 
uzyskane dla Wielkiego i Małego stawu są podobne do wyników obliczeń przeprowadzonych 
dla jezior tatrzańskich, natomiast różnice między krzywą uwzględniającą wpływ klimatu a 
krzywą „podstawową” są wyraźnie większe. Potwierdza to spostrzeżenie, że zmiany jakości 
wód jezior w Karkonoszach cechuje większą dynamika niż w Tatrach.  

 

Rysunek 100 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Małego Stawu dla  scenariusza 
PRI przy uwzględnieniu zmian klimatycznych 

 

Rysunek 101 Symulacja zmian alkaliczności (Calk=ANC) w wodach Wielkiego Stawu dla  
scenariusza PRI przy uwzględnieniu zmian klimatycznych 

Natomiast, podobnie jak w Tatrach, zmiany klimatu wpłyną w niewielkim stopniu na przebieg 
procesu restauracji wód jezior w Karkonoszach. Należy oczekiwać, ze przyspieszą one ten 
proces.  
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16.  Metale ciężkie w opadach atmosferycznych i wodach jeziornych Tatr i 
Karkonoszy  

16.1. Metale cieżkie w wodach powierzchniowych w swietle danych literaturowych  

Zanieczyszczenie wody metalami ciężkimi ma istotne znaczenie dla funkcjonowania 
ekosystemów i zdrowia ludzi. Poziom stężeń metali ciężkich w wodach powierzchniowych, 
nienarażonych na zanieczyszczenia ze źródeł lokalnych, zależy od wielu czynników, z których 
najważniejsze to: 

• czynniki antropogeniczne (bezpośrednia depozycja pochodząca z odległych źródeł emisji, 
pośredni efekt zanieczyszczania z dalekich odległości ze względu na zwiększone 
wymywanie związane z zakwaszeniem środowiska), 

• naturalna zawartość metali w materiale budującym zlewnię,  

• skład chemiczny wody,  

• stosunki hydrologiczne. 

Ustalenie udziału depozycji w zanieczyszczeniu wód wymaga rozpoznania wszystkich tych 
czynników.  

Ocenia się, że w Europie zanieczyszczanie atmosfery metalami ciężkimi miało miejsce na skalę 
regionalną już w początkach XIX wieku. Emisja metali do atmosfery była największa w 
dekadzie 1970-1980 a następnie malała, osiągając do 2000-ego roku około 50% stopień redukcji 
dla kadmu i 90% dla ołowiu w stosunku do emisji maksymalnych (Norton, 2002; Pacyna i in, 
1995). 

Monitoring oraz symulacje modelowe (Pacyna i in, 1995) wykazują, że depozycja metali 
ciężkich z atmosfery w skali Europy w znacznym stopniu zależy od ich transportu na dalekie 
odległości. Zgodnie z obliczeniami modelowymi około 50% ołowiu i rtęci i od 30% do 50% 
kadmu, chromu, miedzi, niklu i cynku jest dostarczane do wód Morza Północnego i Bałtyku w 
wyniku depozycji z atmosfery (Skjelkvale i in., 1999). Stwierdzono, że związki rtęci i ołowiu są 
przenoszone w skali całej półkuli północnej, natomiast związki metali emitowanych w postaci 
drobnych cząstek, takich jak kadm, cynk i nikiel, mogą być transportowane w atmosferze na 
odległości rzędu kilku tysięcy kilometrów. Większe rozmiary cząstek, odprowadzanych do 
atmosfery, zawierających związki chromu i manganu powodują, że długość dróg ich transportu 
jest bardziej ograniczona. Dane z dużego programu monitoringowego obejmującego 3000 jezior 
krajów skandynawskich (Skjelkvale i in., 1999) wykazały, że bezpośredni i pośredni wpływ 
zanieczyszczeń powietrza dochodzących z dalekich odległości ma decydujący wpływ na 
przestrzenny rozkład stężeń ołowiu, kadmu i cynku w wodach jezior, natomiast stężenia niklu i 
miedzi są kształtowane w większym stopniu przez podłoże geologiczne. Niestety brak jest tak 
opracowanych danych z innych krajów europejskich. 

Skład chemiczny wód powierzchniowych jest wypadkową procesów zachodzących w całej 
zlewni. Metale ciężkie deponowane na powierzchnię zlewni z atmosfery wchodzą w różnorodne 
reakcje ze składnikami gleby i roztworów glebowych. Zasadniczy wpływ na procesy w glebie 
mają: równowaga między fazą stałą i roztworem glebowym, zależna od stężenia jonów 
wodorowych i innych kationów oraz transport w roztworze glebowym.  
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Gleby wykazują bardzo zróżnicowane zdolności do sorpcji metali ciężkich (Alumaa, 2002). 
Stężenie każdego z metali w roztworze glebowym jest kontrolowane przez szereg czynników, 
takich jak: pH gleby, wielkość kompleksu jonowymiennego, zawartość tlenków glinu, żelaza 
i substancji organicznych oraz udział frakcji gliniastej. Także każdy z metali wykazuje różną 
podatność na wymywanie z gleby. Generalnie obniżeniu pH towarzyszy wzrost mobilności 
metali. Także tworzenie rozpuszczalnych kompleksów organicznych ogranicza sorpcję tych 
metali przez glebę.  

Na aktualne stężenia metali ciężkich w wodach rzek czy jezior ma wpływ zarówno poziom 
aktualnej depozycji jak również ilość zakumulowanych metali w wyniku przeszłej depozycji. 
Dlatego stosunkowo często obserwuje się utrzymujące się podwyższone stężenia metali 
ciężkich w wodach, mimo wyraźnego obniżenia ich stężeń w opadach (Tipping i in., 2002).  

Postać występowania metalu w wodzie zależy od właściwości tego metalu oraz od obecności 
innych składników w roztworze wodnym. Forma występowania metali w roztworze wodnym 
jest kształtowana przez procesy adsorpcji i desorpcji, wytrącania i rozpuszczania oraz reakcje 
kompleksowania. Substancje organiczne tworzą z metalami związki kompleksowe, co w 
znacznym stopniu ogranicza szkodliwe oddziaływanie metali na organizmy. Skłonność 
metalu do tworzenia kompleksów zależy od właściwości samego metalu oraz od rodzaju i 
stężenia obecnych w wodzie ligandów. Rozpuszczalny materiał huminowy jest powszechnie 
obecny w wodzie i jego grupy funkcyjne stanowią ligandy prawdopodobnie najczęściej 
biorące udział w tworzeniu kompleksów (VanLoon i Duffy, 2007). 

Metale mogą stosunkowo szybko przechodzić w formy jonowe albo pozostawać w związkach 
o niewielkiej aktywności chemicznej. Mogą być pobierane przez roślinność zlewni i jezior 
jako niezbędny składnik do ich normalnego rozwoju i wzrostu (cynk i miedź) jak i 
kumulowane w tkankach roślinnych i zwierzęcych ze względu na brak działania bariery 
biologicznej (np. w stosunku do ołowiu i kadmu) (Kabata-Pendias i Pendias, 1993).  

Doświadczenia laboratoryjne wykazały, że metale ciężkie mogą oddziaływać toksycznie na 
organizmy wodne w różny sposób, m.in. przez osłabienie zdolności rozrodczych czy wzrost 
śmiertelności (Mance, 1983). Zainteresowanie specjacją metali jest związane z ich 
biodostępnością i toksycznością. Zazwyczaj tylko formy jonowe lub rozpuszczalne 
nieorganiczne związki metali są uznawane za potencjalnie toksyczne dla organizmów 
wodnych. Metale w zawiesinie często są uważane za mniej dostępne dla organizmów, jednak 
rzeczywisty obraz dostępności jest w wielu przypadkach bardziej złożony (VanLoon i Duffy, 
2007). Rozróżnienie, jaka część metali występuje w wodzie w formie rozpuszczonej, a ile w 
zawiesinie, jest skomplikowane i najczęściej umownie opiera się na zastosowaniu procedury 
laboratoryjnej, w której do rozdzielenia stosuje się sączenie przez sączek o rozmiarze porów 
0,45 µm. Podkreśla się (Lofgreen i Lydersen, 2002), że toksyczność metali silnie zależy od 
składu chemicznego wody m.in. od jej pH i twardości. Zazwyczaj stężenia formy jonowej są 
wyższe przy niskim pH natomiast wysoka twardość wpływa na obniżenie toksyczności metali 
w środowisku wodnym.  

Ocena, czy metale ciężkie występujące w wodach powierzchniowych mają szkodliwy wpływ 
na organizmy wodne, wymaga określenia ich poziomów krytycznych (inaczej: najniższych 
biologicznych poziomów ryzyka) definiowanych jako maksymalne stężenie, które może być 
tolerowane bez wywoływania istotnych uszkodzeń ekosystemów. Dotychczas na szczeblu 
międzynarodowym nie uzgodniono poziomów krytycznych toksyczności metali ciężkich w 
środowisku wodnym. W propozycji Dyrektywy UE dotyczącej środowiskowych standardów 
jakości w dziedzinie gospodarki wodnej (z dnia 17.06.2006 r.) proponuje się zróżnicowane, w 
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zależności od twardości wody, stężenia dopuszczalne dla kadmu. Przedstawione tam poziomy 
stężeń wynoszą: dla średniej rocznej, od wartości poniżej 0,08 (dla twardości wody < 40 mg 
CaCO3/dm3) do stężenia 0,25 µg/dm3 (dla twardości > 200 mg CaCO3/dm3); dla stężeń 
maksymalnych poziomy stężeń dopuszczalnych kadmu wynoszą odpowiednio od 0,45 do 1,5 
µg/dm3. Proponowana w przywołanym wyżej dokumencie średnioroczna wartość 
dopuszczalna dla ołowiu wynosi 7,2 µg/dm3.  

Podawane w literaturze poziomy krytyczne stężeń metali są zróżnicowane. Na przykład 
kryteria szwedzkie i norweskie określają je na poziomie 20,0 µg/dm3 dla cynku, 0,1 µg/dm3 
dla kadmu, 1,0 µg/dm3 dla ołowiu i 3,0 µg/dm3 dla miedzi (Skjelkvale i in., 1999). Poziom 
krytyczny dla kadmu podany w raporcie UE dotyczącym oceny ryzyka dla kadmu (Risk 
Assessment Cadmium Metal CAS-No. 7440-43-9) wynosi 0,38 µg/dm3. Natomiast w raporcie 
dotyczącym metodyki obliczania ładunków krytycznych metali ciężkich (de Vries i in., 2005), 
dla kadmu proponowana jest wartość 0,16 µg/dm3 dla wód o twardości <100 (w mg CaCO3) i 
0,30 µg/dm3 dla wód o twardości w przedziale między 100 i 200. Dla ołowiu, w tym samym 
opracowaniu, zaproponowano wartość 5 µg/dm3. 

16.2. Metale ciężkie w opadach atmosferycznych Tatr i Karkonoszy 

Opady atmosferyczne na terenie obu parków narodowych porównano z badanymi w innych 
miejscach pomiarowych w ramach Krajowego Monitoringu Chemizmu Opadów 
Atmosferycznych i Depozycji Zanieczyszczeń do Podłoża (www.gios.gov.pl) (tab. 35). Wody 
opadowe w Tatrach zawierają wyraźnie mniej metali niż średnia dla wszystkich 25 stacji 
pomiarowych w Polsce (tab. 36). Opady w Karkonoszach są silniej zanieczyszczone i ich 
stężenia są bliskie średniej lub nieco ją przekraczają (tab. 37).  

 

Tabela 35 Średnie roczne stężenia metali ciężkich w opadach atmosferycznych dla 25 stacji 
pomiarowych w Polsce w 2008 r 

Zn Pb Cd Cu 

µg/dm3  

71,0 2,1 0,2 8,2 

 

Tabela 36 Średnie stężenia metali ciężkich w wodach opadowych w Tatrach (Kasprowy Wierch) 
oraz ich roczne depozycje w rejonie badań w latach 2001 - 2009  

Zn Pb Cd Cu 

µg/dm3 

55,1 1,2 0,7 6,4 

mg/m2 rok 

92,9 2,1 1,2 11,3 
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Tabela 37 Średnie roczne stężenia metali ciężkich w opadach atmosferycznych w Karkonoszach 
(Śnieżka) oraz ich depozycje w latach 2004-2009 

Zn  Pb  Cd Cu 

µg/dm3 

70,8 4,7 0,3 12,8 

mg/m2 rok 

79,0  5,2  0,4 14,1 

 

16.3. Metale ciężkie w wodach jezior Tatr i Karkonoszy 

Tatry  

W przeszłości, zanieczyszczenie gleb i wód tatrzańskich metalami ciężkimi było wielokrotnie 
sygnalizowane. Badania wykonane w latach 1993-1994 w ramach międzynarodowego 
programu AL:PE (Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology) (ALPE, 
1997) obejmowały m.in. analizę rdzeni osadów dennych oraz badania ryb. Badania wykazały, 
że w porównaniu do innych badanych górskich jezior europejskich na terenach słabo 
narażonych na zanieczyszczenia ze źródeł lokalnych osady denne jezior tatrzańskich (Długi 
Staw i Zielony Staw) odznaczały się najwyższymi stężeniami metali ciężkich. Metale w 
osadach lekko wzrastały już od końcu XIX wieku, ale silny wzrost i najwyższe stężenia 
zanotowano w przekrojach rdzenia odpowiadających 2 połowie XX wieku. Nie 
zaobserwowano obniżenia zawartości metali w powierzchniowej warstwie osadów. 
Wykonane w ramach tego programu badania zawartości rtęci, kadmu i ołowiu w wątrobach i 
mięśniach ryb Zielonego Stawu (Długi Staw jest bezrybny) wykazały, że zawartości kadmu 
przekraczają normy dopuszczalne dla konsumpcji.  

Tabela 38. Średnie, maksymalne i minimalne stężenia metali ciężkich [µµµµg/dm3] w wodach 
badanych jezior tatrzańskich w latach 2001-2009. 

Metal Jednostka 2001 – 2009  

śr. (max; min) 

2001 2002 2003 2004 2005 2009 

  Długi Staw       

Zn µg/dm3 4,05 (44,30; 0,04) 7,59 3,40 3,13 4,51 1,61  

Cu µg/dm3 2,17 (27,30; 0,02) 1,56 2,67 2,45 2,77 1,38  

Pb µg/dm3 0,74 (17,1; 0,01) 0,71 1,42 0,56 0,64 0,37 0,35 

Cd µg/dm3 0,12 (0,88; 0,02) 0,17 0,10 0,07 0,15 0,09 0,08 

  Zielony Staw       

Zn µg/dm3 2.96 (18,67; 0,01) 5,46 2,53 3,19 2,01 1,46  

Cu µg/dm3 2,11 (7,32; 0,01) 1,75 2,59 2,53 1,85 1,72  

Pb µg/ dm3 0.73 (10,4; 0,03) 0,59 1,18 0,77 0,56 0,43 0,49 

Cd µg/ dm3 0.09 (0,95; 0,005) 0,14 0,12 0,04 0,06 0,04 0,05 
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Badania wykonane w latach 2001-2010 wykazały (tab. 38), że w wodach obu jezior występują 
znaczne różnice między minimalnymi a maksymalnymi wartościami stężeń metali ciężkich. 
Średnie stężenia są nieco wyższe w wodach Długiego Stawu. Także w Długim Stawie 
zanotowano dużo wyższe stężenia maksymalne wszystkich badanych metali. Stężenia średnie 
przekraczają poziomy krytyczne wg kryteriów szwedzkich dla kadmu, natomiast stężenia 
maksymalne przekraczają poziomy krytyczne dla wszystkich metali (Skjelkvale, 1999).  

Analiza zmian stężeń metali w cyklu rocznym wykazała, że są one kształtowane przez 
podobne czynniki (wzrost i obniżenie stężeń najczęściej występuje równocześnie w obu 
jeziorach), jednak nie zaobserwowano wyraźnej zależności między tymi zmianami, 
a towarzyszącą im sytuacją hydrologiczną. 

Karkonosze 

Grodzińska (1980) zaliczyła Karkonoski Park Narodowy do kategorii parków narodowych 
najsilniej zanieczyszczonych metalami ciężkimi na podstawie badań zawartości metali 
ciężkich w mchach. Jednak wyniki późniejszych badań innych autorów (Kabała i in., 1997; 
Gworek i in., 1997) wykazały, że stężenia metali ciężkich w glebach karkonoskich występują 
w ilościach uznawanych za naturalne, ale w wyraźnie wyższych niż oznaczone dla skał 
macierzystych terenu. Według tych autorów intensyfikacja procesów rozkładu 
glinokrzemianów w warunkach silnego zakwaszenia gleb powoduje, że metale ciężkie 
wykazują dużą mobilność, a tym samym podatność na zwiększone wymywanie do wód 
powierzchniowych.  

Wyniki z badań własnych wskazują na zagrożenie dla jakości wód jezior ze strony metali 
ciężkich. Średnie, maksymalne i minimalne stężenia metali ciężkich w wodach badanych 
jezior zestawiono w tabeli 39. Podobnie jak w Tatrach poziomy krytyczne wg kryteriów 
szwedzkich (Skjelkvale i in., 1999) są przekroczone w przypadku stężeń średnich kadmu oraz 
stężeń maksymalnych wszystkich badanych metali. Zanotowano mniejsze niż w Tatrach 
różnice między wartościami minimalnymi a maksymalnymi. Średnie i maksymalne stężenia 
wszystkich metali są wyższe w wodach Wielkiego Stawu.  

 

Tabela 39 Średnie, maksymalne i minimalne stężenia metali ciężkich [µµµµg/dm3] w wodach 
badanych jezior karkonoskich w okresie 2004 do 2009 roku 

  Jednostka  Pb Cd Zn Cu 

Wielki Staw 

 

µg/dm3 

µg/dm3 

śr. 

max - min 

0,90 

1,66 –0,13 

0,13 

0,24 – 0,06 

6,89 

30,13 – 2,93 

2,50 

22,22 – 0,00 

Mały Staw 

 

µg/dm3 

µg/dm3 

śr. 

max - min 

0,49 

1,36 – 0,09 

0,09 

0,31 – 0,02 

5,05 

22,27 – 1,41 

2,60 

8,79 – 0,00 

 

16.4. Bilans metali ciężkich w zlewniach jezior w Tatrach i Karkonoszach 

Wykonano orientacyjny bilans dopływu i odpływu metali ciężkich w zlewniach badanych jezior 
dla okresów badań. Założono współczynnik odpływu (definiowany jako stosunek wysokości 
opadu do odpływu) dla jezior tatrzańskich w wysokości 0,86 (Łajczak, 1988). Ze względu na 
zbliżoną charakterystykę zlewni taki sam współczynnik odpływu przyjęto dla jezior w 
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Karkonoszach. Należy zaznaczyć, że masa metali retencjonowanych w zlewniach może być 
większa, ze względu na nie uwzględnienie w bilansie wielkości ich suchej depozycji. 

Tatry  

Porównanie ładunków metali ciężkich w depozycji z atmosfery i w odpływie z obu jezior 
(tab. 40 i rys. 102) pozwoliło na ocenę stopnia ich zatrzymania przez materiał zlewni.  

Tabela 40 Bilans metali ciężkich w zlewniach Zielonego Stawu i Długiego Stawu w latach 2001-
2009. 

 Długi Staw Zielony Staw 

 Zn Cu Pb Cd Zn Cu Pb Cd 

                                                mg/m2 rok 

Depozycja 87,81 14,07 2,48 0,33 87,81 14,07 2,48 0,33 

Ładunek w odpływie 12,51 3,56 1,33 0,22 5,49 3,54 1,25 0,16 

Dopływ-odpływ 75,30 10,51 1,15 0,11 82,32 10,53 1,23 0,16 

Retencja % 85,8 74,7 46,4 33,2 93,7 74,8 49,5 50,7 
 

Rys. 102 Bilans dostawy (depozycja z atmosfery) i odpływu metali ciężkich w zlewniach Długiego 
i Zielonego Stawu w latach 2001-2009 

W największym stopniu zlewnie retencjonują cynk i miedź; zaledwie 14% i 6% ilości 
pochodzącego z atmosfery cynku jest wymywane odpowiednio ze zlewni Długiego 
i Zielonego Stawu, w przypadku miedzi wartości te wynoszą 25% dla obu zlewni. Najbardziej 
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mobilne okazały się kadm i ołów; kadm wymywany jest w ilości 66,8 oraz 49,3 %, natomiast 
ołów w ilości 53,6 oraz 50,5%, odpowiednio ze zlewni Długiego i Zielonego Stawu. 

Karkonosze  

Zlewnie jezior w Karkonoszach retencjonują większość z deponowanego cynku, miedzi i 
ołowiu (tab. 41 i rys. 103). Podobnie jak w zlewniach tatrzańskich najbardziej mobilny okazał 
się kadm. Za wyjątkiem miedzi, w każdym przypadku wymywanie metali jest wyższe ze 
zlewni Wielkiego Stawu.  

Tabela 41 Bilans metali ciężkich w zlewniach Małego i Wielkiego Stawu w latach 2003-2009 

 Mały Staw Wielki Staw 

 Zn Cu Pb Cd Zn Cu Pb Cd 

                                                mg/m2 rok 

Depozycja 79,28 14,55 4,16 0,38 79,28 14,55 4,16 0,38 

Ładunek w odpływie 4,68 2,43 0,47 0,08 6,26 2,37 0,87 0,12 

Dopływ-odpływ 74,60 12,11 3,69 0,30 73,02 12,18 3,29 0,26 

Retencja % 94,1 83,3 88,7 78,6 92,1 83,7 79,1 67,5 

 

Rys. 103 Bilans dostawy (depozycja z atmosfery) i odpływu metali ciężkich w zlewniach Małego i 
Wielkiego Stawu w latach 2004-2009 
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16.5. Podsumowanie i dyskusja wyników analiz metali cieżkich w wodach opadowych i 
jeziornych Tatr i Karkonoszy 

Transport zanieczyszczeń powietrza z dalekich odległości jest najważniejszym źródłem 
zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, zagrażających środowisku naturalnemu terenów 
chronionych, jakim są parki narodowe. Mimo, że depozycja zanieczyszczeń z atmosfery w 
ostatnich latach znacznie zmalała, w dalszym ciągu dostarcza znaczne ilości metali ciężkich. 
Ponadto w różnych elementach środowiska zakumulowane są znaczne ilości metali ciężkich 
zdeponowanych w przeszłości.  

Poziom stężeń metali ciężkich w wodach powierzchniowych parków narodowych jest istotny 
głównie ze względu na ochronę unikalnych ekosystemów wodnych. Wyniki analiz wykazały, 
że, za wyjątkiem kadmu, średnie stężenia badanych metali ciężkich, w wodach jezior Tatr i 
Karkonoszy są niższe od poziomów krytycznych (wg kryteriów szwedzkich) oraz, że istnieją 
duże różnice między wartościami minimalnymi a maksymalnymi. Stężenia maksymalne 
wszystkich metali, a szczególnie kadmu i ołowiu, przekraczają poziomy krytyczne i mogą 
stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych. Szczególnie wysokie przekroczenia 
poziomów krytycznych dla stężeń maksymalnych zanotowano w wodach Długiego Stawu.  

Uzyskane wyniki wskazują, że wysokość stężeń metali zależy nie tylko od wielkości samej 
depozycji, ale też od różnych czynników charakteryzujących zlewnie i obiekty wodne. 

Porównanie ładunków metali ciężkich w depozycji z atmosfery i w odpływie z obu jezior 
pozwoliło na ocenę stopnia ich zatrzymania przez materiał zlewni. W największym stopniu 
badane zlewnie retencjonują cynk i miedź, w mniejszym ołów, a w najmniejszym kadm. 
Wyraźnie większe zatrzymanie metali w zlewniach jezior karkonoskich, w porównaniu z 
tatrzańskimi, wynika prawdopodobnie m.in. z różnic pokrycia zlewni roślinnością. 
Na przykład pokrycie zlewni karkonoskich kosodrzewiną wynosi dla Wielkiego i Małego 
Stawu odpowiednio 51% i 27,8% zaś dla Zielonego i Długiego Stawu odpowiednio 4% i 0%. 
Innym elementem, mającym wpływ na retencję metali, mogą być różnice miąższości pokrywy 
glebowej, która średnio jest ponad dwukrotnie większa w zlewniach karkonoskich. Czynniki 
te w znacznym stopniu wpływają na intensywność procesów sorpcji metali w glebie oraz ich 
pobór i akumulację przez roślinność. W rezultacie, pomimo narażenia na niższą depozycję 
metali z atmosfery, wody jezior tatrzańskich zawierają porównywalne z karkonoskimi średnie 
stężenia metali ciężkich i wyraźnie wyższe stężenia maksymalne. Obliczenia bilansowe 
wskazują na zwiększającą się, w sposób ciągły, ilość metali ciężkich zakumulowanych 
w zlewniach.  

Na poziom stężeń w wodach jezior widoczny wpływ ma także zakwaszenie; w warunkach 
takiej samej depozycji zarówno w przypadku zlewni tatrzańskich jak i karkonoskich wyższe 
stężenia metali obserwuje się w wodach jezior bardziej zakwaszonych. Dokładniejsza 
interpretacja przemian metali ciężkich w zlewniach jezior wymaga rozszerzenia badań o 
monitoring chemiczny pozostałych elementów środowiska (osady denne, zawiesina) oraz o 
monitoring biologiczny (roślinność zlewni, fitoplankton, zooplankton, skorupiaki, ryby).  
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17. Udział w pracach ICP-Waters  

Wyniki badań w Tatrach i Karkonoszach są przekazywane i włączane w bazy danych 
Międzynarodowego Programu Oceny i Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior" (ICP-Waters), 
działającego w ramach Grupy Roboczej d/s Oddziaływań. Centrum Koordynacyjne Programu 
działa w Instytucie Badania Wody NIVA w Oslo.  

Obecnie Program realizują 23 kraje europejskie i 2 północnoamerykańskie. Miejsca 
pomiarowe ICP-Waters reprezentują większość miejsc, gdzie występują wody wrażliwe na 
zakwaszenie. Udział w pracach Programu zobowiązuje kraje kooperujące do dostarczania 
różnego rodzaju danych dotyczących monitorowanych wód powierzchniowych (głównie jezior), 
położonych na terenach wrażliwych na depozycję substancji kwasogennych z atmosfery. 
Centrum Koordynacyjne Programu dysponuje danymi dotyczącymi ponad 200-u miejsc 
pomiarowych (rys. 104), o różnym stopniu zakwaszenia wód, co pozwala na uogólnienia 
związane z skomplikowanymi zależnościami między depozycją kwaśną a chemicznymi i 
biologicznymi reakcjami ekosystemów wodnych. Corocznie wykonywana jest kontrola jakości 
danych chemicznych. Większość laboratoriów, z których pochodzą dostarczane dane bierze 
udział w interkalibracji prowadzonej przez Centrum Koordynacyjne.  

 
Rysunek 104 Miejsca monitorowane w ramach ICP-Waters - stan aktualny  

Dane opracowywane są przez Centrum Koordynacyjne Programu we współpracy z Krajowymi 
Centrami Koordynacyjnymi, w miarę uzupełniania baz danych o wyniki z kolejnych lat 
pomiarowych. W 2008 roku wydano raport podsumowujący wyniki z 20-tu lat badań. Ponadto 
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wydawane są materiały z corocznych spotkań oraz oddzielne opracowania związane z tematyką 
prac ICP-Waters. 

Długie serie obserwacyjne o znacznym zasięgu geograficznym i dobrej jakości danych stanowią 
wkład ICP-Waters w naukowe podstawy kształtowania polityki redukcji emisji zanieczyszczeń 
zakwaszających. Program wykazuje aktywność przy rewizjach Protokołów Konwencji 
szczególnie dwóch Protokołów Siarkowych (z 1984 i 1994 roku) i Protokołu z Göteborga (1999) 
oraz Protokołu metali ciężkich (1998).  

17.1. Wody powierzchniowe monitorowane w ramach ICP-Waters – porównanie z 
badanymi wodami w Tatrach i Karkonoszach  

Uczestnictwo w pracach ICP-Waters pozwoliło na porównanie stopnia zakwaszenia badanych 
jezior tatrzańskich do sytuacji w innych krajach europejskich i północnoamerykańskich.  

Analiza trendów  

Trendy depozycji: Wyniki programu Monitoringu i Oceny Przenoszenia Zanieczyszczeń 
Powietrza na Dalekie Odległości (EMEP) wskazują, że od wczesnych lat 80-tych depozycja 
związków siarki uległa obniżeniu o blisko 80%. Depozycja związków azotu zmniejszyła się w 
tym czasie w mniejszym stopniu. O ile wielkość depozycji siarki obniżyła się we wszystkich 
miejscach pomiarowych ICP-Waters, to depozycja azotu jest zróżnicowana terytorialnie; w 
niektórych miejscach obniżyła się, w innych wzrosła, w jeszcze innych nie wykazała istotnych 
statystycznie zmian. 

Trendy generalne: W ramach prac ICP-Waters kilkakrotnie przeprowadzono analizę 
statystyczną trendów zmian chemicznych wód powierzchniowych. Ostatnia analiza, wykonana 
metodą Mann-Kendalla (Helsen i in., 1992), objęła okres 1994-2004 dla 179 miejsc 
pomiarowych (tabela 42).  

Najważniejszym wynikiem tej analizy jest stwierdzenie powszechnie występującej poprawy 
jakości wody wyrażającej się wzrostem pH, alkaliczności i zdolności neutralizacji kwasu (ANC) 
w jeziorach i rzekach Europy i Ameryki Północnej. Restauracja rozpoczęła się w latach 80-tych, 
wyraźnie postępowała w latach 90-tych XX w., natomiast na początku bieżącego wieku 
szybkość zachodzenia zmian zmniejszyła się w wielu z analizowanych miejsc. Restauracja 
została jednak spowodowana głównie spadkiem depozycji siarki (65% miejsc); nie stwierdzono 
trendu rosnącego siarki w żadnym z monitorowanych miejsc.  

Alkaliczność wzrosła w 30% miejsc, a istotne statystycznie obniżenie zanotowano tylko w 2% 
miejsc. Trendy zmian ANC były podobne do dotyczących alkaliczności: wzrost w 41% miejsc i 
obniżenie w 1%. Tylko w 24% miejsc stwierdzono obniżenie stężeń H+ (czyli wzrost pH) a w 
większości przypadków nie stwierdzono istotnych trendów zmian. 

Tylko 30% miejsc wykazuje obniżenie stężeń kationów zasadowych. Jeżeli spadek ten jest 
mniejszy od spadku stężeń anionów zwykle mamy do czynienia ze zmniejszeniem stopnia 
zakwaszenia. Większość miejsc (65%) nie wykazuje żadnych trendów zmian stężeń kationów 
zasadowych.  
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W 25% monitorowanych wodach stwierdzono istotne statystycznie obniżenie stężeń związków 
azotu, a w 7% podwyższenie. Stężenia azotu w wodach powierzchniowych są generalnie dużo 
niższe od stężeń azotu w opadach. Zazwyczaj około 90% depozycji azotu jest retencjonowane 
przez gleby. Jednak średnie do wysokich depozycje azotu najczęściej powodują podwyższone 
stężenia NO3

- w wodach odpływu ze zlewni. W większości miejsc ICP Waters (68%) nie 
obserwuje się żadnych trendów zmian stężeń azotu. 

Tabela 42 Wyniki analizy trendów zmian chemicznych w wodach powierzchniowych dla 179 
miejsc pomiarowych ICP-Waters dla okresu 1994-2004. W zestawieniu uwzględniono miejsca z 
istotnymi statystycznie zmianami dla poszczególnych parametrów .  

 SO4
2- NO3

- H+ Alk ANC Ca2++Mg2+ DOC 

Europa 

wzrastające 

brak trendu 

malejące 

 

0 

21 

52 

 

10 

48 

15 

 

5 

42 

26 

 

18 

43 

2 

 

25 

40 

0 

 

7 

40 

26 

 

14 

38 

0 

Ameryka Północna 

wzrastające 

brak trendu 

malejące 

 

0 

41 

61 

 

3 

72 

29 

 

3 

86 

17 

 

32 

71 

1 

 

31 

44 

1 

 

1 

59 

19 

 

14 

92 

0 

Suma miejsc  175 177 152 167 141 179 158 

Całość  

wzrastające 

brak trendu 

malejące 

 

9 

62 

113 

 

13 

120 

44 

 

8 

128 

43 

 

50 

114 

3 

 

56 

84 

1 

 

8 

99 

45 

 

28 

130 

0 

% trendów wzrastających 0 7 4 30 40 5 18 

% braku trendów  35 68 72 68 59 65 82 

% trendów malejących 65 25 24 2 1 30 0 

 

W stosunku do poprzedniego ocenianego okresu (1990-2001) obserwuje się spadek ilości 
trendów malejących zarówno w przypadku trendów depozycji jak i trendów zmian stężeń 
związków azotu w wodach (rys. 105). Brak jednolitych trendów zmian stężeń azotu wskazuje na 
wpływ różnorodnych procesów na wymywanie azotu ze zlewni, w przeciwieństwie do 
wymywania związków siarki, zależnego głównie od wielkości depozycji. W tej dziedzinie 
potrzebne są dalsze badania, szczególnie w kontekście przyszłych zmian klimatu. 

 

 

 

 



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  145

 A) 1990-2001 (n=54)   B) 1994-2004 (n=55) 
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Rysunek 105 Trendy stężeń NO3
- w odpływie vs trendy sumy stężeń związków nieorganicznych 

dla miejsc pomiarowych ICP-Waters w Europie w latach 1990-2001 oraz 1994-2004 wyznaczone 
testem Mann-Kendalla. Oznaczenia: + istotny wzrost; - istotne obniżenie (p<0,05) (de Wit i in., 
2007) 

Trendy regionalne: Ponieważ analiza trendów generalnych wykazała, mimo rysujących się 
ogólnych tendencji, duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi miejscami, wykonano 
powtórną analizę, po podzieleniu monitorowanych miejsc na grupy, w zależności od regionu 
geograficznego (rys. 106). Przy podziale opierano się na ich bliskości geograficznej oraz 
podobieństwie tła geologicznego i charakteru depozycji. Jednak w dalszym ciągu uzyskano dużą 
niejednorodność danych w obrębie regionów, szczególnie w przypadku Europy Centralnej. 
Pomimo częstego braku podobieństwa rozpatrywanych miejsc uzyskano dużą zgodność 
odpowiedzi wodnych ekosystemów na zmiany depozycji z atmosfery. 

 

Rysunek 106 Podział Europy na regiony 
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Porównanie trendów zmian depozycji z trendami zmian składu chemicznego wód 
powierzchniowych: Na podstawie porównania nachylenia linii trendów stężeń związków siarki 
w wodach opadowych (miejsca monitoringowe EMEP-u) i powierzchniowych (dla miejsc 
pomiarowych ICP-Waters) stwierdzono, że obniżenie stężeń w wodach powierzchniowych jest 
mniejsze niż w depozycji wskazując na opóźnioną reakcję ekosystemów i prawdopodobnie 
wynika z desorpcji siarki zakumulowanej w glebach zlewni w okresie zwiększonej depozycji. 
Tylko w regionie alpejskim i angielsko-irlandzkim wyniki monitoringu wskazują na bardzo 
bezpośrednią reakcję wód powierzchniowych na zmiany depozycji. Nie stwierdzono istotnej 
statystycznie korelacji między wartościami charakteryzującymi nachylenie linii trendów stężeń 
związków azotu w wodach powierzchniowych i opadach.  

Tabela 43 Wyniki analizy trendów dla europejskich miejsc ICP-Waters w latach 1994-2004. 
Zamieszczone wartości są średnimi (dla poszczególnych regionów) nachyleniami linii trendów, 
wyrażonymi w mval m-3 rok -1. Poziom istotności statystycznej p zaznaczono: n.s. (nieistotny)-
p>0,05;; *- p<0,05; **- p<0.01; ***-p<0,001; N – ilość miejsc.  

Region N SO4
2- p NO3

- p 

Alpejski (Alps) 11 -1,3 *** +0,79 * 

centralno-wschodni (ECEurope) 23 -3,6 *** -1,14 n.s. 

północno-północny (NoNordic) 7 -1,4 ** -0,05 n.s. 

południowo-północny (SoNordic) 15 -4,8 *** -0,04 n.s. 

angielsko-irlandzki (UK/Irland) 5 -1,6 * -0,19 n.s. 

centralno-zachodni (WCEurope) 11 -5,6 *** 0,08 n.s. 

Region N H+ p Alk p 

alpejski (Alps) 11 0,003 * 0,8 ** 

centralno-wschodni (ECEurope) 23 -0,15 * 0,1 n.s. 

północno-północny (NoNordic) 7 -0,02 * 0,9 n.s. 

południowo-północny (SoNordic) 15 -0,05 ** 2,3 ** 

angielsko-irlandzki (UK/Irland) 5 -0,54 ** 0,1 n.s. 

centralno-zachodni (WCEurope) 11 -0,12 ** 3,5 n.s. 

Region N ANC p Ca2++Mg2+ p 

Alpejski (Alps) 11 0,6 n.s. 1,0 n.s. 

centralno-wschodni (ECEurope) 23 4,2 * -1,9 n.s. 

północno-północny (NoNordic) 7 1,1 ** -0,8 ** 

południowo-północny (SoNordic) 15 3,9 *** -2,2 ** 

angielsko-irlandzki (UK/Irland) 5 0,1 n.s. -1,6 n.s. 

centralno-zachodni (WCEurope) 11 7,5 *** -2,5 n.s. 

 

Uzyskane wyniki (tabela 43) wskazują, że cofanie się zmian chemicznych, wywołanych 
zakwaszeniem, zmienia się w czasie, między regionami i między poszczególnymi miejscami w 
regionach w zależności od takich parametrów, jak: wielkość zmian depozycji i charakterystyka 
zlewni. Generalnie jednak zostało udowodnione, że redukcja depozycji związków siarki 
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prowadzi do istotnej poprawy stanu chemicznego zakwaszonych wód powierzchniowych. W 
szczególności: 

− Stężenia SO4
2- obniżyły się we wszystkich 6 regionach europejskich, 

− Przeważnie obniżanie się stężeń SO4
2- w wodach powierzchniowych jest mniejsze niż 

w opadach, co prawdopodobnie jest spowodowane przez opóźniające działanie 
procesów glebowych, 

− Stężenia NO3
- wzrastają istotnie tylko w jednym regionie europejskim (w Alpach), w 

innych nie wykazują wyraźnych tendencji zmian,  

− Obniżenie stężeń kationów zasadowych ma miejsce we wszystkich regionach 
europejskich i północnoamerykańskich, jednak w części przypadków spadek ten nie jest 
istotny statystycznie. Jeżeli spadek ten jest mniejszy od spadku stężeń anionów zwykle 
mamy do czynienia ze zmniejszeniem stopnia zakwaszenia. Taka sytuacja ma miejsce 
w większości rozpatrywanych regionów. 

− Większość regionów wykazuje poprawę w zakresie przynajmniej części ze wskaźników 
zakwaszenia, czyli alkaliczności, ANC czy pH. Jednak tylko dla części z nich są to 
zmiany istotne statystycznie.  

Nachylenia linii trendów dla poszczególnych parametrów wód jezior tatrzańskich (tabela 16) są 
zbliżone do odpowiadającego ich położeniu regionu ECEurope za wyjątkiem trendów azotu, 
który w Tatrach wykazuje istotny statystycznie trend malejący. Także szybkość zmian 
chemizmu wód jezior karkonoskich mieszczą się w zakresie charakteryzującym ten region.  

 

Rola azotu w zakwaszeniu wód 

Istnieje duże zróżnicowanie stężeń NO3
- w wodach ICP-Waters w różnych regionach. Najwyższe 

stężenia występują w zachodniej i wschodniej części Europy i w Alpach (reprezentowanych 
przez pólnocno-zachodnią część Włoch). Najniższe stężenia oznaczono w wodach północnej 
części Europy (rys. 107).  

Wody badanych w ramach niniejszej pracy jezior tatrzańskich zawierają niewielkie stężenia 
NO3

- w porównaniu do średniej charakteryzującej cały region ECEurope (rys. 107).  

Stężenia przewyższające 50 mval/m3 występują w około 40% badanych miejsc europejskich, i 
(w tej grupie jezior znajdował się Długi Staw na początku lat 90-tych XX w.) (rys. 108), przy 
czym geograficzny zasięg tego zjawiska jest znaczny - jedynie w krajach skandynawskich i 
Wielkiej Brytanii i Irlandii nie zanotowano jego występowania. Wskazuje to na istotną rolę azotu 
w kształtowaniu jakości wód powierzchniowych w większości monitorowanych miejsc. Warto 
podkreślić, że z uwagi na sezonowy charakter zmian koncentracji azotu, skutki jego 
zakwaszającego oddziaływania mogą być w wielu przypadkach poważniejsze, niż wynikałoby to 
z wartości stężeń średniorocznych.  
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Rysunek 107 Średnie roczne stężenia NO3
- w różnych regionach Europy w latach 2002-2005 

 

Rysunek 108 Częstotliwość występowania  średnich rocznych stężeń NO3
- dla 72 miejsc ICP-Waters 

w latach 1990-1993, 1996-1999 i 2002-2005  

 

Udział jonu azotanowego w zakwaszeniu może być określony przez stosunek stężenia jonów 
azotanowych do sumy jonów azotanowych i siarczanowych KSN [ mval/m3]: 

KSN = NO3
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-) 

0

20

40

60

80

100

Alps ECEurope NoNordic SoNordic UK/Irland WCEurope

N
O

3- , 
m

va
l/m

3

Długi Staw

Zielony Staw
Wielki Staw
Mały Staw 

0

20

40

60

80

100

Alps ECEurope NoNordic SoNordic UK/Irland WCEurope

N
O

3- , 
m

va
l/m

3

Długi Staw

Zielony Staw
Wielki Staw
Mały Staw 



Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne-Etap III 

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  149

 

 Rysunek 109 Udział jonów NO3
-  w zakwaszeniu wód dla 72 miejsc ICP-Waters w latach 1990-1993, 

1996-1999 i 2002-2005  

W większości miejsc pomiarowych ICP-Waters jon NO3
-odgrywa znaczna rolę w zakwaszeniu 

wód. W latach 2002-2005 KSN był większy od 0,1 dla ponad 70% miejsc ICP. Aż 13% 
przypadków wykazywało KSN >0,5; w tych miejscach udział azotu w zakwaszeniu był większy 
od udziału siarki. Dla większości miejsc ICP-Waters siarka jest w dalszym ciągu jonem 
dominującym w zakwaszeniu wód (rys. 109). Zarówno Długi jak i Zielony Staw znajdują się w 
grupie jezior o dużym udziale jonu NO3

- w zakwaszeniu, jednak obserwowana jest tu wyraźna 
tendencja malejąca, związana z wzrostem retencji azotu przez obie zlewnie. Mały i Wielki Staw 
można zakwalifikować do grupy jezior o średnim udziale jonów NO3

- w zakwaszeniu (NO3
-

/(SO4
2- + NO3

- w grupie o,1-0,25). 

Poziom stężeń metali ciężkich w wodach  

Geograficzny zasięg wyższych stężeń metali ciężkich w wodach powierzchniowych 
nienarażonych na oddziaływanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń pokrywa się ze strefami 
podwyższonych stężeń w opadach atmosferycznych. Wartości średnie stężeń metali ciężkich 
w wodach jezior tatrzańskich i karkonoskich są wyraźnie wyższe od obserwowanych w 
jeziorach skandynawskich i mieszczą się w zakresie charakterystycznym dla jezior 
niemieckich (Skjelkvåle i in., 2005).  

Porównanie stężeń metali ciężkich w wodach monitorowanych w ramach ICP-Waters 
z poziomami krytycznymi (wg kryteriów szwedzkich (Skjelkvåle i in., 1999) wskazuje na częste 
przekroczenia stężeń dopuszczalnych i tym samym zagrożenie dla wrażliwych organizmów 
wodnych.  

Brak jest danych literaturowych opisujących zmiany stężeń metali ciężkich w wodach 
powierzchniowych w wyniku zmian depozycji z atmosfery dla długich okresów czasu. 
Nieliczne udokumentowane badania obejmują najczęściej okresy czasu od 10 do 15 lat wstecz 
od chwili obecnej, a więc nie dają pełnego obrazu historii reakcji zlewni na zmiany depozycji. 
Jednak większość badań długoterminowych pokazuje trend malejący stężeń ołowiu i kadmu 
w ciągu ostatnich 10 lat.  
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Ładunki krytyczne i ich przekroczenia 

Rozwój badań nad zakwaszeniem wód i gleb doprowadził do wypracowania metody 
ilościowego określenia stopnia wrażliwości ekosystemów na zakwaszenie. Koncepcja ładunków 
krytycznych została zaakceptowana jako podstawa dla planowania strategii redukcji emisji 
zanieczyszczeń powietrza. W celu uzyskania informacji o wielkości i zróżnicowaniu 
przestrzennym ładunków krytycznych Organ Wykonawczy Konwencji w Sprawie 
Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości powołał Grupę Zadaniową ds. Ładunków 
Krytycznych działającą w ramach Grupy Roboczej ds. Efektów. Ładunki krytyczne z 
poszczególnych krajów odwzorowywane w postaci map są zbierane i przekazywane w postaci 
raportów przez Centrum Koordynacyjne ds. Efektów. W opartych o koncepcję ładunków 
krytycznych uzgodnieniach, dotyczących wymaganej redukcji emisji kwasogennych 
zanieczyszczeń do atmosfery, założonym celem jest ochrona 95% wszystkich ekosystemów w 
obrębie kwadratów EMEP-u. W praktyce oznacza to, że ładunki krytyczne dla 5% powierzchni 
ekosystemów mogą być przekroczone. 

Model FAB (First-order Acidity Balance – pierwszorzędowy bilans kwasowości) opracowany 
przez Poscha i współpracowników (Posch i in. 1997a) umożliwia równoczesne wyznaczanie 
ładunków krytycznych siarki i azotu oraz ich przekroczeń. W obliczeniach modelowych 
wykorzystuje się bilans masowy w stanie ustalonym, szeroko stosowany przy wyznaczaniu 
ładunków krytycznych dla gleb leśnych (UBA 1996, Posch i in. 1997b).  

Ładunki krytyczne zakwaszenia obliczono w 1998 roku dla 92 wód monitorowanych w ramach  
ICP-Waters (72 w Europie i 20 w Ameryce Północnej) (Henriksen i Posch, 1998), przy użyciu 
danych o składzie chemicznym wody oraz warunkach hydrologicznych.  

46% wód ICP-Waters charakteryzuje się ładunkami krytycznymi mniejszymi od 50 mval/m2 rok, 

a 68% mniejszymi od 100 mval/m2rok (rys.110). Odpowiednie wartości dla miejsc 
północnoamerykańskich wynoszą odpowiednio 35 i 75%. Wskazuje to na dużą wrażliwość 
większości monitorowanych wód na zakwaszenie.  

Rysunek 110 Rozkład częstości występowania ładunków krytycznych kwasowości dla 
europejskich i północnoamerykańskich miejsc pomiarowych ICP-Waters oraz jezior 
skandynawskich (Henriksen i Posch, 1998)  

 

Pomimo, że Długi i Zielony Staw są na tym tle średnio wrażliwe na zakwaszenie (ładunki 
krytyczne w zakresie od 100-150 mval/m2rok), jednak w 1990 r. XX w. należały do jezior o 
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najwyższych przekroczeniach ładunków krytycznych ze względu na duże w tym czasie 
depozycje kwaśne z atmosfery (Henriksen i Posch, 1998). Najbardziej narażone były w tym 
czasie wody niemieckie i holenderskie.  

Przebieg w czasie – modelowanie dynamiczne 

Wykonano obliczenia przy pomocy modeli dynamicznych MAGIC i SMART dla 12 
regionów w Europie. Wyniki wskazują, że w przypadku całkowitego spełnienia wymagań 
protokołu z Göteborga zakwaszenie wód powierzchniowych pozostanie nadal problemem w 
południowej Norwegii i Szwecji, Tatrach Polskich i Słowackich, Włoskich Alpach oraz 
południowych górach Pennińskich w Wielkiej Brytanii (rysunek 111).  
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Rysu
nek 111 Symulowane przy pomocy modelu MAGIC wartości ANC dla 12 regionów w Europie. Trzy klasy ANC 
odpowiadają prawdopodobieństwu przeżycia populacji pstrąga lub innych organizmów wskaźnikowych. Kolor 
czerwony: ANC< 0 µval/l i znaczne ograniczenie lub brak ryb; kolor żółty: ANC 0-20 µval/l i uszkodzenia 
populacji ryb; kolor niebieski: ANC > 20 µeq/l i dobre warunki dla populacji ryb. Symulacje wykonano przy 
zastosowaniu modelu MAGIC (SMART w Finlandii). Pokazano 4 reprezentatywne lata: 1860 okres sprzed 
zakwaszenia; 1980 maksimum zakwaszenia; 2000 stan aktualny; 2016 całkowita implementacja protokołu z 
Goteborga (Wright i in., 2007). 
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Ponad 5% ekosystemów wszystkich rozpatrywanych regionów nie osiągnie wartości ANC 
zapewniającej ochronę wrażliwych organizmów. Symulacje modelowe wskazują, że jak 
można było się spodziewać nasycenie zasadami (% BC) gleb obniżyło się podczas długiego 
okresu zakwaszenia w latach 1860-1980. W latach 1980-2000 znaczna redukcja depozycji 
siarki spowodowała w wielu przypadkach  zatrzymanie spadku nasycenia zasadami, jednak 
ponowny wzrost jak dotychczas jest rzadko notowany.  

 

Stan biologiczny wód 

 O ile precyzyjne określenie zmian parametrów chemicznych jest stosunkowo łatwe, to w 
przypadku danych biologicznych wykrycie niewielkich różnic jest często niemożliwe. 
Systematyczne badania stanu biologicznego wód w ramach ICP-Waters zostały rozpoczęte 
stosunkowo późno, bo dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku.  

Raddum i in. (2004) podaje wyniki analizy trendów zmian biologicznych (dla bezkręgowców) 
dla regionów, gdzie wykonywano analizy biologiczne w wystarczająco długim okresie czasu. 
Wyniki wskazują, że zmiany stopnia zakwaszenia wód powierzchniowych powodują zmiany 
jakościowe i ilościowe populacji  bezkręgowców.  

Istnieje wiele wyników badań potwierdzających zależność między ANC w wodach a stanem 
bytujących w nich organizmów żywych. Najwięcej z nich dotyczy stanu populacji pstrąga 
przy różnych ANC w jeziorach norweskich (Lien i in., 1996). Podobne zależności 
wyznaczono dla innych organizmów, jak skorupiaki w wodach płynących (Lien i in., 1996, 
Raddum, 1999) i okrzemki w jeziorach (Battarbee i in., 1996).  

W jeziorach i rzekach południowej Norwegii potwierdzono wzrost populacji ryb (Wright i in., 
2007). Udokumentowano także poprawę w zakresie liczby i zdrowia ryb, skorupiaków i 
zooplanktonu w Finlandii, Czechach, Szwecji i Wielkiej Brytanii (Raddum i in., 2004). W 
Europie Centralnej zanotowano początki odradzania się wrażliwych gatunków przedstawicieli 
zooplanktonu w jeziorach Lasu Czeskiego. Podobne wyniki otrzymano w Niemczech, 
szczególnie w ich wschodniej części. Jednak na obecnym etapie badań nie można stwierdzić 
jednoznacznego i stabilnego trendu wskazującego na poprawę sytuacji w tym regionie. W 
Kanadzie uzdrowienie uszkodzonych gatunków zooplanktonu występowało w jeziorach, w 
których pH wód wzrosło do wartości  powyżej 6. Odtworzenie bezkręgowców bentosowych 
trwało tam przez od 4 do 8 lat po osiągnięciu przez wodę poziomu stężeń substancji powyżej 
poziomów krytycznych dla poszczególnych gatunków (Snucins, 2003).  

Wyniki większości badań wskazują, że odradzanie się fauny wodnej zaczyna się po upływie 
od kilku do ponad 20 lat od osiągnięcia przez wodę stanu, kiedy nie występują przekroczenia 
poziomów krytycznych dla poszczególnych gatunków. 

17.2. Rewizja Protokołu z Göteborga. 

Sformułowany w 1999 r Protokół Obniżania Zakwaszenia, Eutrofizacji i Ozonu 
Przygruntowego (protokół z Goteborga) do Konwencji w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości wszedł w fazę wdrażania w 2005 roku i jest 
obecnie w trakcie rewizji.   

W związku z tym Grupa Robocza ds. Efektów jest w trakcie opracowywania oceny 
aktualnego stanu skutków przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w 
Europie i Ameryce Północnej na podstawie informacji od poszczególnych 
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Międzynarodowych Programów (ICP). ICP-Waters aktywnie uczestniczy w tych pracach. 
M.in. opracowano wspólny raport ICP Waters i ICP Integrated Monitoring (Monitoring 
Zintegrowany) (Wright i in., 2007). Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonanie 
prognozy stanu zakwaszenia wybranych miejsc ICP-Waters dla 3 scenariuszy przyszłych 
zmian depozycji. W pracach tych uczestniczy także Polska.  

17.3. Plany pracy ICP-Waters na lata następne  

Przyszłość ICP-Waters jest ściśle związana z potrzebami informacji niezbędnych w procesie 
tworzenia dokumentacji skutków implementacji protokołów i tworzenia nowych protokołów, 
w tym będącej w toku rewizji Protokołu z Göteborga. Te informacje można zaliczyć do kilku 
kategorii: 

 
Przyszłe zakwaszenie wód powierzchniowych 

Do chwili obecnej zostały spełnione postanowienia Protokołu z Goteborga dotyczące siarki, 
natomiast redukcja emisji azotu  jest ciągle jeszcze daleka od ustaleń tego protokołu. Oznacza 
to, że obecnie nie stawia się wymagań dotyczących dalszej redukcji emisji siarki  w Europie. 
W Ameryce Północnej redukcja emisji będzie dalej postępowała ale już w mniejszym stopniu 
niż w ostatnich dekadach. Tymczasem wiele jezior i rzek południowej Norwegii i Szwecji, 
wysokogórskich, jak Alpy, Tatry, Karkonosze, gór Penińskich w Wielkiej Brytanii oraz 
terenów wschodniej części Stanów Zjednoczonych i Kanady w dalszym ciągu jest narażone 
na zakwaszenie w stopniu szkodliwym dla żywych organizmów. Modelowanie dynamiczne 
wskazuje, że na tych terenach zakwaszenie pozostanie problemem także w przyszłości. 
Ważnym zadaniem ICP-Waters jest uświadomienie decydentom problemu zakwaszenia na 
tych terenach. Ładunki krytyczne wielu terenów w Europie będą przekroczone po 2010 roku, 
co oznacza postępujące zakwaszenie gleb, co może zagrozić restauracji obecnych tam jezior.  

Obecnie trwają prace nad wykonaniem tzw „ex-post analysis” mającej na celu określenie, 
przy pomocy modelowania dynamicznego, stanu zakwaszenia wybranych miejsc 
monitoringowych ICP-Waters (w tym jezior w Tatrach i Karkonoszach) do 2030 w przypadku 
realizacji różnych scenariuszy redukcji emisji substancji kwasogennych do powietrza. Wyniki 
tej analizy zostaną uwzględnione w pracach nad rewizja protokółu z Göteborga.   

W dalszym ciągu przedmiotem zainteresowania pozostanie depozycja azotu. Trudności w 
przewidywaniu retencji azotu i różnorodne czynniki zakłócające (jak zakwaszenie, klimat, 
naturalne zmienności) wpływające na cykl azotowy powodują, że azot pozostanie czynnikiem 
powodującym niepewności co do przyszłości restauracji ekosystemów wodnych. Wiele prac 
dotyczących azotu w wodach powierzchniowych koncentruje się na jego wpływie na 
zakwaszenie.  

Azot jako substancja pożywkowa 

Ponieważ azot jest substancją pożywkową, podwyższona depozycja azotu powoduje 
zakłócenia równowagi biologicznej w ubogich w składniki pokarmowe (oligotroficznych) 
wodach. Problem eutrofizacji takich wód stal się przedmiotem zainteresowania ICP-Waters.  
 
Odpowiedź biologiczna  
Powszechnie notowana poprawa jakości wód powierzchniowych w przeciągu ostatnich 15-20 lat 
powinna spowodować ich restaurację biologiczną. Jak do tej pory jest na to stosunkowo niewiele 
udokumentowanych przykładów. Wytłumaczeniem może być dynamiczny charakter odpowiedzi 
biologicznej  ale także brak długookresowych serii danych monitoringowych. W ramach ICP-
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Waters kontynuowane będą prace nad rozwojem metod modelowania odpowiedzi biologicznej 
w celu oceny cofania zmian wywołanych zakwaszeniem. Kontynuacja chemicznego i 
biologicznego monitoringu stanowi niezbędny warunek powodzenia tych prac.  
 
Modelowanie dynamiczne i ładunki krytyczne  
Mapowanie ładunków krytycznych substancji jest kluczową aktywnością spośród prac na 
rzecz Konwencji. Przewaga modeli dynamicznych nad ładunkami krytycznymi polega na 
możliwości uzyskania informacji dotyczących skali czasowej reakcji chemicznej na redukcję 
emisji. Modele dynamiczne mogą także być używane do wyznaczenia poziomu depozycji, 
wymaganego do osiągnięcia pożądanego składu chemicznego w określonym czasie, tak więc 
mogą być stosowane bezpośrednio do ustalenia przyszłej redukcji emisji. ICP-Waters bierze 
udział w pracach modelowych w ramach Konwencji poprzez stosowanie modeli 
dynamicznych dla wód powierzchniowych Europy i Ameryki Północnej. Bazy danych ICP-
Waters są przydatne do kalibracji tych modeli.  
 
Metale ciężkie i trwałe związki organiczne (POP) 
Metale ciężkie (szczególnie ołów, kadm i rtęć) oraz trwałe związki organiczne (POP) 
pochodzące z transportu na dalekie odległości są przedmiotem mniejszego zainteresowania 
niż substancje zakwaszające. Trwają wstępne prace nad wykonaniem instrukcji (manualu) 
sposobu monitoringu metali. Planuje się także rozwój metod oceny dawka-odpowiedź oraz 
udział w pracach (w ramach Konwencji) dotyczących metali i POP opartych na ocenie 
skutków ich oddziaływania.   
 
Wpływ zmian klimatu i innych “niewiadomych” 
Trendy cofania zmian wywołanych zakwaszeniem mogą ulegać różnym wpływom 
zakłócającym. Powszechnie uważa się, że klimat ulega długoterminowym zmianom a 
kierunek i stopień tych zmian może istotnie wpływać na ekosystemy wodne i lądowe. 
Kontynuacja monitoringu, w szczególności w połączeniu z modelowaniem dynamicznym jest 
ważna dla rozwoju wiedzy o wpływie zmian klimatu na zakwaszenie.  
 
Wkład wiedzy do działań związanych z ochroną środowiska  
Prace ICP-Waters, bieżący monitoring i długoterminowe bazy danych dostarczają krajom 
biorących udział w pracach Programu ważnych informacji, które mogą być użyte także w 
innych, krajowych i międzynarodowych działaniach związanych z ochroną środowiska. Na 
przykład przy wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej i 
Dyrektywy Habitatowej. ICP-Waters może także odegrać rolę w pracach Konwencji 
Klimatycznej.  
 
Czynniki powodzenia 
Przyszła skuteczność ICP-Waters zależy od tych samych czynników, od jakich zależała w 
przeszłości: zbierania i prezentowania bardzo dobrej jakości danych z wielu krajów; ścisły 
kontakt z decydentami i innymi ICP; dobra współpraca naukowa w ramach programu i z 
innymi międzynarodowymi programami. Prace programu opierają się na najnowszych 
osiągnięciach naukowych, dobrze określonych celach, sprawnym zarządzaniu, częstej ocenie 
danych, dokładnej instrukcji wykonywania monitoringu (manualu) i corocznym 
porównaniom międzylaboratoryjnych.  

Jednak kluczowym działaniem, warunkującym powodzenie przyszłych prac ICP-Waters jest 
kontynuacja badań monitoringowych w poszczególnych krajach i ich udział w corocznych 
chemicznych i biologicznych interkalibracjach międzylaboratoryjnych.  
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18.  Podsumowanie 

W pracy przedstawiono wyniki badań reakcji wybranych jezior tatrzańskich, Długiego i 
Zielonego Stawu oraz dwóch jezior karkonoskich, Małego i Wielkiego Stawu, na zmiany 
depozycji zanieczyszczeń kwasogennych z atmosfery. Obecny skład chemiczny wód wszystkich 
badanych jezior wskazuje na wyraźne efekty znacznie zmniejszonego obciążenia depozycją 
kwaśną w porównaniu do lat 80-tych i 90-tych XX w.  

Oba jeziora tatrzańskie wyraźnie reagują na zmiany depozycji. Stwierdzono, że skład chemiczny 
ich wód uległ od 1992 roku istotnym zmianom. Okazało się, że charakter zmian stężeń 
poszczególnych, istotnych dla stanu zakwaszenia parametrów nie jest bezpośrednim odbiciem 
zmian stężeń w opadach, ale jest wypadkową zmian funkcjonowania całej zlewni, w 
szczególności dotyczy to procesów wymiany jonów w glebie i poboru substancji pokarmowych 
przez roślinność. Wykonana w ramach niniejszej pracy analiza trendów wykazała istotne zmiany 
w składzie chemicznym opadów. Obniżyło się wyraźnie stężenie siarczanów. Dla całego 
analizowanego okresu stężenie jonów wodorowych zmniejszało się ze średnią szybkością 1,64 
mval/m3 rok, prowadząc do wyraźnego zmniejszenia zakwaszenia wód opadowych. Mniej 
wyraźne były zmiany stężeń związków azotu. Niewielkie obniżenie stężenia jonów azotanowych 
oraz jednoczesny wzrost stężeń jonów amonowych spowodował wzrost sumarycznego stężenia 
związków azotu (jednak zmiany te pozostają na poziomie nieistotnym statystycznie). 
Zanotowano także wyraźne, istotne statystycznie zmiany składu chemicznego wód obu jezior, w 
postaci obniżenia stężeń kationów zasadowych, siarczanów i azotanów oraz wzrostu wartości 
ANC. Jednocześnie jednak obserwowano tylko niewielkie zmiany stężeń jonów wodorowych. 
Analiza trendów wykazała także, że szybkość reakcji obu jezior jest różna, a więc, przy 
założeniu dalszej redukcji depozycji, czas, po którym osiągną stan sprzed zakwaszenia może się 
znacznie różnić. ANC rośnie szybciej w wodach silniej zakwaszonego Długiego Stawu (2,36 
mval/m3 rok) niż w Zielonym Stawie (1,74 mval/m3 rok). Znajduje to odbicie w mniejszym 
zróżnicowaniu wartości wskaźników zakwaszenia obu jezior w ostatnich latach w porównaniu z 
latami 90-tymi XX w. Zauważalne jest zmniejszenie tempa zmian chemicznych w wodach obu 
jezior w latach 2000-2010 w porównaniu z wcześniejszym analizowanym okresem. Porównanie 
wyników bilansu ładunków związków kwasogennych w obu zlewniach dla okresu pomiarowego 
2001-2009 z wykonanym dla lat 1992-1997 wykazało zwiększenie się zdolności retencyjnych w 
stosunku do związków azotu oraz niewielkie zmniejszenie retencji siarki w obu zlewniach. 
Wyniki wskazują także na utrzymywanie się większych zdolności retencyjnych zlewni 
Zielonego Stawu w porównaniu ze zlewnią Długiego Stawu zarówno w stosunku do związków 
siarki jak i azotu. Można przypuszczać, że za obniżenie stężeń związków azotu w wodach jezior 
tatrzańskich (i zwiększenie retencji azotu w zlewni) są odpowiedzialne procesy biologiczne, jak 
np. wzrost poboru azotu przez roślinność zlewni w sytuacji mniejszego zakwaszenia. Brak 
jednak bezpośrednich dowodów na potwierdzenie tej hipotezy, ze względu na niedostatek 
odpowiednio ukierunkowanych badań biologicznych. Kierunki zmian zachodzących w 
zlewniach Długiego i Zielonego Stawu oddają tendencje powszechne na całym terenie Tatr 
Wysokich. Parametry morfologiczne i hydrologiczne oraz skład chemiczny wód Długiego i 
Zielonego Stawu należą do typowych dla większych grup jezior tatrzańskich. Potwierdziła to 
analiza wykonana dla dużej populacji jezior. Różnice stopnia zaawansowania i szybkości 
zachodzenia tych procesów są zależne głównie od parametrów charakteryzujących poszczególne 
zlewnie.  

Obszar badań w Karkonoszach jest narażony na znaczną depozycję związków kwasogennych, 
przy czym dominującą rolę w depozycji odgrywają związki azotu. Wody Małego i Wielkiego 
Stawu są zakwaszone, a za ich zakwaszenie odpowiadają głównie związki siarki. Obie 
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zlewnie wykazują bardzo mały stopień retencji siarki oraz znaczną retencję związków azotu. 
Azot amonowy jest prawie nieobecny w wodach jezior z powodu poboru przez roślinność i 
nitryfikacji. Badane jeziora wykazują różnice składu chemicznego i stopnia zakwaszenia, jak i 
przebiegu zmian stężeń zanieczyszczeń w ciągu roku. Zmienność stężeń składników wód 
jezior cechuje regularność związana z powtarzaniem się, co roku podobnych warunków 
meteorologicznych, przy czym zmiany te są dużo mniej wyraźne w Wielkim Stawie z 
powodu długiego czasu retencji jego wód i związanej z tym ograniczonej reakcji na warunki 
meteorologiczne. Uzyskany obraz wskazuje na znaczne różnice w stanie zakwaszenia wód 
badanych jezior. Zlewnie obu jezior są narażone na oddziaływanie podobnie 
zanieczyszczonych opadów atmosferycznych, jednak ich wrażliwość na zakwaszenie jest 
inna, inaczej też reagują na zmiany depozycji. Bardziej zakwaszone są wody Wielkiego 
Stawu. Wartości stężeń składników wód Małego Stawu wykazują dużą zmienność, silnie 
zależą od pory roku i warunków meteorologicznych. Wielki Staw charakteryzuje się dużą 
stabilnością wartości pH i stężeń oznaczanych substancji w cyklu rocznym. Po raz pierwszy 
wykonana analiza trendów zmian w wodach jezior wykazała istotne statystycznie obniżenie 
stężeń kationów zasadowych i jonów siarczanowych. Wzrost wartości ANC jest 
obserwowany w obu jeziorach, jednak istotny statystycznie tylko w Wielkim Stawie. 
Jednocześnie otrzymano bardzo małe zmiany stężeń jonów wodorowych, istotne statystycznie 
tylko w Małym Stawie. W żadnym z jezior nie zanotowano obniżenia stężeń jonów 
azotanowych, jednak  istotny statystycznie wzrost nastąpił tylko w Wielki Stawie. Wydaje 
się, ze jeziora w Karkonoszach reagują na wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia opadów 
atmosferycznych, jednak analiza trendów nie wykazała spójności ich reakcji, być może ze 
względu na stosunkowo jeszcze krótki czas obserwacji.  

W sprawozdaniu przedstawiono także wyniki modelowania zmian składu chemicznego wód 
jezior w wyniku zmian depozycji z atmosfery i zmian klimatu przy pomocy dynamicznego 
modelu MAGIC, wytypowanego przez ICP-Waters jako zalecane narzędzie do ustalania 
strategii ograniczania emisji zanieczyszczeń i przewidywania skutków ich realizacji. 
Obliczenia pozwoliły na rekonstrukcję historii zakwaszenia wszystkich jezior. Zakwaszenie 
wód osiągnęło maksimum w latach 80-tych XX w., w czasie najwyższych emisji 
zanieczyszczeń kwasogennych do atmosfery. Zahamowanie trendu wzrostowego i obniżenie 
kwaśnej depozycji zapoczątkowało cofanie objawów zakwaszenia. Obliczenia modelowe 
potwierdziły stwierdzony w badaniach fakt różnej wrażliwości badanych jezior na depozycję 
kwaśną i różny czas reakcji na zmiany jej wielkości i składu. Prognoza stanu zakwaszenia 
jezior została wykonana dla różnych scenariuszy przyszłych zmian emisji substancji 
kwasogennych do atmosfery, rozpatrywanych przez Organ Wykonawczy Konwencji w związku 
z trwającą obecnie rewizją ustaleń Protokółu z Göteborga. Prognoza zmian składu chemicznego 
wód jezior wskazuje, że w przypadku redukcji emisji do poziomu ustalonego Protokółem z 
Göteborga w ciągu najbliższych 20 lat prawdopodobnie nie nastąpi całkowite odwrócenie 
zaistniałych zmian chemicznych nie tylko z powodu zbyt małej redukcji depozycji, ale także 
w wyniku uszczuplenia puli kationów zasadowych w glebie w okresie wysokiej depozycji 
kwaśnej. Korzystniejsze byłoby zrealizowanie rozpatrywanych obecnie scenariuszy PRIMES 
lub MFR. Model został także zastosowany do symulacji wpływu zmian klimatycznych na 
proces restauracji wód badanych jezior. Zebrano informacje literaturowe dotyczące zmian 
klimatycznych na terenie Tatr i Karkonoszy oraz informacje dotyczące wykonanych dla 
potrzeb Konwencji Klimatycznej prognoz wzrostu temperatury i zmian innych wskaźników 
klimatycznych. Informacje te zostały uzupełnione o dane obserwacyjne dla posterunków 
meteorologicznych IMGW położonych w pobliżu badanych zlewni. Wyniki analizy tych 
danych posłużyły do ustalenia scenariusza do obliczeń modelowych. Obliczenia wykazały, że 
potencjalny wpływ zmian (ocieplenia) klimatu na skład chemiczny wód jezior w 
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perspektywie do 2030 r. jest niewielki i konsekwentnie, dla wszystkich badanych jezior, 
manifestujący się podwyższeniem ANC. Uzyskane rezultaty potwierdzają przydatność tego 
modelu do rekonstrukcji i prognozowania odpowiedzi wód na zmiany depozycji kwaśnej w 
długiej, rzędu dziesięcioleci, skali czasowej. Z zastrzeżeniem bardzo ograniczonej ilości danych 
historycznych dotyczących jakości wód jezior należy stwierdzić, że otrzymano zadawalającą 
zgodność wyników doświadczalnych z wartościami modelowymi.  

Reasumując, otrzymane wyniki wskazują na, spowodowany zmniejszeniem depozycji związków 
kwaśnych z atmosfery, postępujący proces restauracji wód badanych jezior. Mimo wyraźnej 
poprawy, proces ten z całą pewnością nie został jeszcze zakończony. Warunkiem pełniejszego 
odwrócenia zmian jest utrzymanie trendu malejącego stężeń związków siarki w opadach oraz 
osiągnięcie obniżenia depozycji związków azotu.  

Poziom stężeń metali ciężkich w wodach powierzchniowych parków narodowych jest istotny 
głównie ze względu na ochronę unikalnych ekosystemów wodnych. Wyniki analiz wykazały, 
że, za wyjątkiem kadmu, średnie stężenia badanych metali ciężkich, w wodach jezior Tatr i 
Karkonoszy są niższe od poziomów krytycznych (wg kryteriów szwedzkich) oraz, że istnieją 
duże różnice między wartościami minimalnymi a maksymalnymi. Stężenia maksymalne 
wszystkich metali, a szczególnie kadmu i ołowiu, przekraczają poziomy krytyczne i mogą 
stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych. Szczególnie wysokie przekroczenia 
poziomów krytycznych dla stężeń maksymalnych zanotowano w wodach Długiego Stawu.  

Uzyskane wyniki wskazują, że wysokość stężeń metali zależy nie tylko od wielkości samej 
depozycji, ale też od różnych czynników charakteryzujących zlewnie i obiekty wodne. Na 
poziom stężeń w wodach jezior widoczny wpływ ma także zakwaszenie; w warunkach takiej 
samej depozycji zarówno w przypadku zlewni tatrzańskich jak i karkonoskich wyższe 
stężenia metali obserwuje się w wodach jezior bardziej zakwaszonych. Obliczenia bilansowe 
wskazują na zwiększającą się, w sposób ciągły, ilość metali ciężkich zakumulowanych 
w zlewniach.  

Badania wykonywano w ramach prac Międzynarodowego Programu Oceny i Monitoringu 
Zakwaszenia Rzek i Jezior (ICP-Waters), jednego z programów działających na rzecz Organu 
Wykonawczego Konwencji w Sprawie Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości i 
mających na celu monitoring wpływu depozycji kwaśnej na jej receptory, w tym wody 
powierzchniowe i gleby leśne. Prace tych programów stanowią materiał pozwalający na kontrolę 
i korektę programów redukcji zanieczyszczeń kwasogennych do atmosfery w Europie. Wyniki 
obserwacji jezior w Tatrach wraz z innymi wykonywanymi w ramach ICP-Waters są składową 
opracowań stanowiących podstawę naukową kształtowania polityki w zakresie ochrony 
środowiska przed zakwaszeniem. 

20-letni okres prac ICP-Waters zaowocował wydaniem raportu podsumowującego 
dotychczasowe wyniki prac (ICP Waters, 2008), w którym m.in. sformułowano najważniejsze 
ustalenia tego programu. Stwierdzono, że: (1) Wody powierzchniowe terenów wrażliwych na 
zakwaszenie silnie reagują na zmiany kwaśnej depozycji z atmosfery. Skład chemiczny wód 
powierzchniowych jest odbiciem odpowiedzi całej zlewni na zmiany kwaśnej depozycji. Jej 
obniżenie powoduje istotne statystycznie obniżenie stężeń SO4

2- oraz podwyższenie pH i 
zasadowości w przeważającej ilości monitorowanych w ramach ICP-Waters wód 
powierzchniowych Europy i Ameryki Północnej. (2) Restauracja biologiczna wód postępuje 
powoli. Powszechnie występująca poprawa jakości wód powierzchniowych w ostatnich 15-20 
latach powinna spowodować ich restaurację biologiczną. Powrót wrażliwych organizmów 
wodnych nastąpił w części z monitorowanych miejsc ICP-Waters w krajach skandynawskich, 
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Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Republice Czeskiej. Jednak jak do tej pory zostało 
udokumentowanych stosunkowo niewiele takich przypadków. Wytłumaczeniem może być 
charakter dynamiki reakcji biologicznej ale także brak długookresowych serii danych 
monitoringowych. (3) W części regionów nie obserwuje się wyraźnych oznak restauracji wód. 
Mimo redukcji depozycji związków siarki w części monitorowanych wód w nie zanotowano 
oznak ich restauracji. Stężenia siarczanów nie obniżyły się np. w Górach Błękitnych w 
Virginii w Stanach Zjednoczonych oraz Górach Harzu w Niemczech. Prawdopodobnie 
powodem jest desorpcja siarki zaadsorbowanej w glebie w okresie podwyższonych depozycji 
w przeszłości. (4) Mechanizmy przemian azotowych są rozpoznane w niewielkim stopniu. 
Depozycja azotu nie obniża się w tak szerokim zakresie ilościowym i przestrzennym jak 
depozycja siarki. Reakcja wód na zmiany depozycji związków azotu jest bardzo 
zróżnicowana. Większość zdeponowanego azotu jest retencjonowana przez gleby i roślinność 
i nie jest wymywana do wód powierzchniowych. Obniżenie depozycji azotu nie zawsze 
wywołuje wyraźne zmiany w wodach powierzchniowych i odwrotnie: pomimo braku trendu 
malejącego depozycji w niektórych przypadkach obserwuje się istotne obniżenie stężeń NO3

-. 
W większości badane zlewnie są dalekie od osiągnięcia stanu ustalonego w zakresie bilansu 
azotowego. Brak wystarczającej wiedzy dotyczącej kierunków przemian azotowych w 
zlewniach, w tym trudności w przewidywaniu retencji azotu i różnorodne czynniki 
zakłócające jak m.in. zakwaszenie i zmiany klimatu, ograniczają możliwości prognozowania 
przyszłych zmian zakwaszenia wód. Wiadomo jednak, że ciągłe wzbogacanie w azot 
wrażliwych na zakwaszenie ekosystemów zwiększa prawdopodobieństwo zakwaszenia i 
eutrofizacji w przyszłości.  

Część wód powierzchniowych w różnych regionach pozostanie zakwaszonych mimo obniżenia 
kwaśnej depozycji z atmosfery. Do chwili obecnej zostały spełnione postanowienia Protokółu z 
Göteborga w zakresie redukcji emisji siarki w 2010 r., natomiast redukcja emisji azotu  jest 
ciągle jeszcze daleka od ustaleń tego protokołu. Tymczasem wiele jezior i rzek południowej 
Norwegii i Szwecji, wysokogórskich, jak alpejskie, tatrzańskie, karkonoskie, gór Penińskich w 
Wielkiej Brytanii oraz terenów wschodniej części Stanów Zjednoczonych i Kanady w dalszym 
ciągu jest narażonych na zakwaszenie w stopniu szkodliwym dla żywych organizmów. 
Modelowanie dynamiczne wskazuje, że na tych terenach zakwaszenie pozostanie problemem 
także w przyszłości. Ładunki krytyczne wielu terenów w Europie będą przekroczone po 2010 
roku, co oznacza postępujące zakwaszenie gleb, mogące zagrozić restauracji obecnych tam rzek 
i jezior. W ramach toczącej się rewizji postanowień tego protokółu ważnym zadaniem ICP-
Waters jest uświadomienie decydentom problemu zakwaszenia na tych terenach.  
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