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1. MONITORING ŚRODOWISKA NA TERENIE                                
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

Wielkopolski Park Narodowy został utworzony w 1957 roku. Jego powierzchnia wynosi 7584 ha, a otuli-
ny −7256 ha. Położony jest w odległości około 10 kilometrów na południe od Poznania w sąsiedztwie miast 
Puszczykowo, Mosina i Stęszew. Sąsiedztwo miast powoduje wzrost antropopresji. Stąd też konieczny jest 
monitoring środowiska na obszarze WPN. Zadanie to wykonuje m.in. Stacja Ekologiczna Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza, zlokalizowana na terenie Parku w osadzie Jeziory. 

1.1. Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2002 i 2003 roku 
W roku 2002 i 2003 kontynuowano badania monitoringowe opadów atmosferycznych w Stacji Ekolo-

gicznej UAM, rozpoczęte w 1992 roku. Opady zbierane były w odstępach jednodniowych, przy pomocy 
deszczołapów o średnicy 56 cm, na wysokości 1,5 m, ustawionych na polanie leśnej. Ilość opadów określano 
przy pomocy deszczołapu Hellmana. Równolegle, przy pomocy automatycznej stacji meteorologicznej 
i deszczołapu korytkowego, mierzono ilość opadu w sposób ciągły. Wykonywano również pomiary odczynu 
pH, przewodności elektrycznej oraz następujących jonów: Mg+2, Ca+2, Na+, K+, NH+, Cl-, NO3

-, SO4
2-, F-.  

Wysokość opadów 
Roczna wysokość opadów w 2002 roku wyniosła 639 mm i przekroczyła średnią z wielolecia 

[Woś, 1994] o 111 mm. Natomiast rok 2003 był rokiem wyjątkowo suchym, o sumie opadów 338 mm, czyli 
o 190 mm mniejszej niż średnia. Miesięczne sumy opadów znacznie odbiegały od średnich z wielolecia 
(rys. 1.1.). W roku 2002 dla niemal wszystkich miesięcy (prócz czerwca, lipca i września) wysokości opa-
dów przekraczały średnią z wielolecia. Najwyższy opad wystąpił w październiku 2002 i wyniósł 101 mm. 
Natomiast w roku 2003 zanotowano kilka miesięcy o znacznym niedoborze opadów. Ich wysokość była 
w lutym o 20 mm niższa od średniej, w maju o 30 mm, w czerwcu o 38 mm, we wrześniu o 34 mm. Jedynie 
opad lipcowy był bardzo wysoki i wyniósł 99 mm, przekraczając średnią o 28 mm. 

 

Rys. 1.1. Miesięczne wysokości opadów w latach 2003 i 2002 na tle krzywej z wielolecia. 

Odczyn opadów 
W prowadzonych badaniach szczególną uwagę zwracano na odczyn opadów. Ich zmienność w 2002 roku 

kształtowała się od 3,23 do 6,17. Wartość średnia roczna pH, obliczona ze stężeń jonów wodorowych wy-
niosła 4,20, a średnia ważona pH 4,33. Wartości wyższe pH zanotowano w okresie maj−październik, najniż-
sze w styczniu. W 2003 roku wystąpiła znacznie mniejsza ilość analizowanych epizodów opadowych 
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(2002 − n = 71; 2003 − n = 55). Wartości ekstremalne wyniosły 3,43 i 6,96. Średnie pH odpowiednio 4,36 
i 4,47 średnia ważona. Otrzymane wartości świadczą o bardzo silnym zakwaszeniu opadów na terenie WP, 
które utrzymuje się w czasie ponad dziesięcioletnich obserwacji [Walna, Kurzyca 2003]. 

Dla otrzymanych danych obliczono częstotliwości występowania opadów w określonych przedziałach 
pH. Z przedstawionych na rys.1.2. i 1.3. histogramów można odczytać, że przedział wartości pH, w którym 
wystąpiła największa ilość opadów to pH <4,1−4,6> w 2002 roku, oraz <4,6−5,1> w 2003 roku. 

Rys. 1.2. Częstość występowania opadów w danym przedziale pH w 2002 roku. 

Rys. 1.3. Częstość występowania opadów w podanym zakresie pH w roku 2003. 

Przedstawione na wykresach wartości pozwalają zaklasyfikować badane opady do następujących grup 
klasyfikacyjnych według Jansena [Jansen et al. 1988] (Tabela 1.1). 

Tabela 1.1. 
Klasyfikacja opadów w % 

Typ opadów                                                                Rok 2002 2003 
o odczynie podwyższonym  pH>6,5

 

0 4 
lekko podwyższonym            pH 6,1–6,5

 

1 5 
normalnym                             pH 5,1–6,1

 

11 17 
lekko obniżonym                   pH 4,6–5,1

 

23 30 
znacznie obniżonym              pH 4,1–4,6

 

48 24 
silnie obniżonym                    pH<4,1

 

17 20 
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Podsumowując należy stwierdzić, że w latach 2002 i 2003 opady o pH <5,1 stanowiły znaczny udział: 
88 % w 2002 roku i 74 % w 2003 roku. Opady najbardziej niebezpieczne dla środowiska o pH<4,1 to 17 % 
w 2002 roku i 20 % w 2003 roku. Opady o odczynie zasadowym nie występowały. 

Przewodność elektryczna 
Przewodność elektryczna ze względu na zależność od stężenia i rodzaju rozpuszczonych jonów może być 

traktowana z pewnym przybliżeniem jako miara zanieczyszczenia opadów. Pomiar przewodności elektrycz-
nej wykonywano dla każdej próbki opadów i wahała się ona między 11 a 378 µS/cm w 2002 roku oraz po-
między 13 a 294 µS/cm w roku 2003. Wartość średnia arytmetyczna wyniosła 45 µS/cm, średnia ważona 
34 µS/cm w 2002 roku oraz odpowiednio 60 µS/cm i 42  µS/cm w 2003 roku. 

W porównaniu z latami poprzednimi są to wartości nieznacznie wyższe − wynosiły one odpowiednio 
w roku 2001 − 38 µS/cm i 29 µS/cm, w 2000 − 55 i 40 µS/cm, 1999 roku 40 i 32 µS/cm. Opady o najwyższej 
przewodności zanotowano w grudniu i styczniu 2002 oraz w styczniu, marcu i grudniu 2003 roku.  

Najbardziej liczną grupę w 2002 roku stanowią opady o przewodności <15−30 µS/cm> (rys. 1.4.), co po-
zwala zaklasyfikować je do grupy o przewodności lekko podwyższonej.  

Natomiast rozkład przewodności w 2003 roku jest inny. Opady w podobnej ilości % należą do sąsiadują-
cych przedziałów od 15 do 60 µS/cm (rys. 1.5.). W 2003 roku obserwuje się także większy udział opadów 
o dużym zanieczyszczeniu w grupie o przewodności >100 µS/cm wynoszący 15 %, w 2002 roku 6 %. 
W roku 2003 zanotowano jednak dwukrotnie większy udział opadów o bardzo znikomym zanieczyszczeniu 
<15 µS/cm. 

 
Rys. 1.4. Częstość występowania opadów w określonym przedziale przewodności elektrycznej w roku 2002. 

Rys. 1.5. Częstość występowania opadów w określonym przedziale przewodności elektrycznej w 2003 roku. 
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Chemiczna analiza opadów 
Analizy składu chemicznego opadów w roku 2002 i 2003 wykonywano dla każdego zebranego opadu. 

Obejmowały one określenie stężenie jonów azotanowych, siarczanowych, chlorkowych, fluorkowych, amo-
nowych, potasowych, sodowych, wapniowych i magnezowych.  

W tabelach 1.2. i 1.3. przedstawiono średnie arytmetyczne stężeń oznaczanych jonów, średnią ważoną 
oraz wartości maksymalne i minimalne. Wyniki dla dwóch opisywanych lat różnią się znacznie. Rok 2002 
charakteryzuje się znacznie niższymi stężeniami w porównaniu do 2003 roku. Wśród kationów jonem o naj-
większym stężeniu jest jon amonowy w dalszej kolejności obecne są wapń, potas, sód i magnez. Wartości 
średniej ważonej stężeń są zawsze mniejsze od średniej arytmetycznej. Obserwuje się duże zróżnicowanie 
stężeń badanych jonów dla poszczególnych opadów − od zupełnego braku do kilkudziesięciu mg/l. Wartości 
średnich stężeń dla 2003 roku w przypadku sodu, potasu i amonu są trzykrotnie, a w przypadku magnezu 
i potasu dwukrotnie wyższe w porównaniu z 2002 rokiem. W 2003 roku zanotowano także bardzo wysokie 
wartości ekstremalne dla sodu i jonu amonowego. 

Tabela 1.2. 
Stężenia kationów w opadach atmosferycznych w 2002 i 2003 roku 

Stężenia kationów w opadach atmosferycznych 
mg/l 

średnia ważona średnia arytmetyczna maksimum minimum kationy 
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Na 0,25 0,74 0,31 1,17 1,24 22,00 0,01 0,03 
K 0,44 0,77 0,55 0,93 6,80 10,53 0,05 0,03 
Ca 0,74 1,40 0,95 2,04 8,61 12,07 0,05 0,37 
Mg 0,12 0,22 0,16 0,29 1,45 1,75 0,00 0,04 
NH4 0,93 2,74 1,16 3,06 4,48 25,21 0,00 0,17 

Suma kationów wyrażona w milirównoważnikach badanych jonów wyniosła w 2002 roku 0,116 meq/l, 
a w 2003 roku była ponad dwukrotnie wyższa − 0,291 meq/l 

Analiza zawartości badanych anionów w opadach wskazuje na przewagę jonów siarczanowych. Kolej-
nym jonem są azotany, chlorki i fluorki. Podobnie jak w przypadku kationów rok 2003 wykazuje znacznie 
wyższe stężenia w porównaniu z 2002 rokiem. Najwyraźniej obserwuje się wzrost fluorków (12-krotny), 
dwukrotny wzrost stężenia w 2003 roku wykazują azotany i chlorki, siarczany wzrosły o 50 %. Można także 
zauważyć występujące sporadycznie bardzo wysokie stężenia siarczanów i azotanów (rys. 1.6.).  

Tabela 1.3. 
Stężenia anionów w opadach atmosferycznych w 2002 i 2003 roku 

Stężenia kationów w opadach atmosferycznych 
mg/l 

średnia ważona średnia arytmetyczna. maksimum minimum aniony 
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

SO4 3,64 4,04 4,1 6,34 10,24 45,10 1,23 1,14 
NO3 1,57 2,65 1,97 4,16 8,57 37,16 0,00 0,34 
Cl 0,63 1,31 0,80 1,71 2,49 12,7 0,13 0,16 
F 0,003 0,036 0,006 0,056 0,064 0,406 0,000 0,000 

Suma anionów w badanych opadach wyniosła w 2002 roku 0,119 meq/l co odpowiada ilości kationów 
w tych opadach oraz 0,167 meq/l w 2003 roku co jest wartością mniejszą od sumy kationów. 

Roczny przebieg zmiany stężeń wybranych jonów przedstawiony na rys. 6 i 7 wskazuje na takie sytuacje 
meteorologiczne, które kilkakrotnie powodują równoczesne podwyższenie stężeń kilku jonów. Są to jony, 
których pochodzenie łączone jest z produktami spalania, jak i tych pochodzenia komunikacyjnego czy prze-
mysłowego. Opis takiego epizodu opadowego w połączeniu z parametrami meteorologicznym mógłby sta-
nowić informacje o kierunku napływu i prawdopodobnym pochodzeniu zanieczyszczeń. A połączenie tych 
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danych z analogicznymi danymi z terenu aglomeracji miejskiej pozwala wyróżnić zanieczyszczenia lokalne 
i dalekiego przenoszenia [Walna, Kurzyca, Kaczmarek, 2004]. 

Rys. 1.6. Przebieg zmienności stężeń jonów siarczanowych i azotanowych w 2003 roku. 

Rys.1.7. Przebieg zmienności stężeń jonów chlorkowych i fluorkowych w 2003 roku. 

Podsumowanie 
Badania monitoringowe opadów prowadzone w Stacji Ekologicznej UAM Jeziory w 2002 i 2003 roku 

pozwoliły stwierdzić: 
• znaczne zróżnicowanie rocznych sum opadów. W roku 2002 obserwowano wyższą od średniej ilość 

opadów − 639 mm, a w 2003 niespotykaną w ciągu ostatnich 10 lat niską ilość opadów − 338 mm. Zano-
towane znaczne niedobory opadu mogą skutkować niekorzystnymi objawami w wegetacji roślin oraz 
zakłóceniem równowagi ekologicznej; 

• stwierdzono utrzymujące się znaczne zakwaszenie opadów. Średnie roczne pH wyniosło w 2002 roku 
4,33, w 2003 − 4,47;  
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• ważne dla środowiska epizody opadowe o pH< 4,1 stanowiły 16% w 2002 roku, opady o pH < 3,5 wy-
stąpiły tylko raz. W 2003 roku sytuacja była podobna − jeden opad o pH <3,5 i 19 % opadów o pH <4,1; 

• najczęściej występujące w 2002 roku opady (48 %) to opady zaklasyfikowane do grupy o znacznie obni-
żonym pH <4,1−4,6>, a 87 % opadów charakteryzuje pH < 5,1; 

• w 2003 roku najczęściej występujące opady posiadały pH w przedziale <4,6−5,1> oraz <4,1−4,6>, czyli 
w grupie o lekko i znacznie obniżonym pH. Wspólnie te opady stanowiły 54 %. Natomiast opady 
o pH<5,1 to 74 % wszystkich badanych próbek w tym roku; 

• średnia przewodność opadów w 2002 roku była zbliżona do notowanych w latach ubiegłych, natomiast 
w roku 2003 wartości te są wyższe o około 50%, co świadczy o znacząco wyższych stężeniach soli roz-
puszczonych; 

• najczęściej przewodność w 2002 roku mieściła się w przedziale <15−30>µS/cm (41 %). Natomiast 2003 
roku w przedziale <45−60>µS/cm (26 %); 

• należy zauważyć znaczną ilość opadów bardzo zanieczyszczonych o przewodności >100 µS/cm − 
w 2003 roku stanowiły one 16 %, a w 2002 tylko 6 %;  

• w składzie chemicznym opadów wśród kationów dominuje jon amonowy występując średnio na pozio-
mie 0,93 mg/l w 2002 roku oraz 2,74 mg/l w 2003 roku. Pozostałe jony, w kolejności notowanych śred-
nich ważonych stężeń, to wapń 0,74 mg/l (2002), 1,40 mg/l (2003) oraz potas i sód;  

• zwracają uwagę bardzo wysokie wartości ekstremalne obserwowane w 2003 roku np. amon 25 mg/l, 
wapń 12 mg/l; 

• w składzie anionów nadal jonem dominującym jest jon siarczanowy 3,64 mg/l (2002) i 4,04 mg/l (2003). 
W przebiegu rocznym (2003) zanotowano kilka ekstremalnych wartości dla tego jonu z najwyższą 45,10 
mg/l; 

• średnie stężenie jonów azotanowych w roku 2002 wyniosło 1,57 mg/l, a w 2003 2,65 mg/l, z maksimum 
w 2003 roku − 37,16 mg/l; 

• średnie stężenie chlorków wyniosło 0,63 mg/l (2002) i 1,31 mg/l (2003), a fluorków 0,1 mg/l (2002) 
i ,4 g/l (2003). Niepokojące są znaczne wartości ekstremalne zawartości chlorków (12,7 mg/l); 

• roczny przebieg zmian stężeń wybranych jonów pozwala zaobserwować równoczesne występowanie 
niektórych wartości maksymalnych dla siarczanów azotanów i chlorków, co w połączeniu z ogólnym 
niedoborem wilgoci stwarza dodatkowe zagrożenie. 

Obserwacje i badania wykonane w roku 2002 i 2003 roku świadczą o znajdowaniu się Wielkopolskiego 
Parku Narodowego pod znaczną presją antropogenną, która między innym wyraża się w postaci wielokrot-
nego występowania epizodów opadowych szczególnie zanieczyszczonych i negatywnym oddziaływaniu ich 
na geoekosystem Parku.  

 
Barbara Walna 

 Stacja Ekologiczna UAM Jeziory 
Iwona Kurzyca 

 Zakład Analizy Wody i Gruntów UAM 
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