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THE QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR IN THE “BIAŁE ZAGŁĘBIE” IN 2016

Wstęp

Region świętokrzyski posiada bogatą historię przemysłu wydobywczego i przetwór-
czego surowców węglanowych. Największe obiekty tego typu powstały w latach 70. 
XX w. w rejonie tzw. Białego Zagłębia. Położone na niewielkim obszarze zakłady cemen-
towo-wapiennicze (Nowiny, Małogoszcz, Bukowa, Trzuskawica) powodują różnokierun-
kowe przemiany w środowisku przyrodniczym. Obszar ten obejmuje swoim zasięgiem 
550 km2, tworząc nieregularny trójkąt, którego wierzchołki wyznaczają Kielce, Morawica 
i Krasocin1 (rys. 1). 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym zaproponowanym przez J. Kondrackiego2 
teren badań położony jest w południowo-zachodniej części mezoregionu Gór Świętokrzy-
skich na obszarze makroregionu Wyżyny Kieleckiej. 

Wieloletni okres funkcjonowania zakładów w rejonie „Białego Zagłębia” w regionie 
świętokrzyskim spowodował różnokierunkowe zmiany w środowisku przyrodniczym3. 
Przekształceniu uległy zarówno rzeźba terenu, warunki wodne4, szata roślinna5, jak i jakość 
powietrza atmosferycznego6. Wyemitowane do atmosfery pyły, a wraz z nimi dwutlenek 
siarki, tlenki azotu oraz dwutlenek węgla, powstałe w trakcie procesu technologicznego 

1 E. Kosik, A. Malczak, W Białym Zagłębiu, Ekspres Druk, Kielce 1998, s. 8–18.
2 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
3  R. Kozłowski, Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej antropopresji 
na przykładzie gór niskich i pogórza, „Landform Analysis” 2013, vol. 23.
4 T. Biernat, T. Ciupa, Denudacja mechaniczna i chemiczna w zlewniach wyżynnych środkowej Polski, [w:]  
System denudacyjny Polski, red. A. Kotarba, „Prace Geograficzne PAN” 1992, s. 133–148.
5 A. Świercz, Wpływ emisji alkalicznej na gleby i bory sosnowe w „Białym Zagłębiu”, KTN, Kielce 1997.
6  R. Kozłowski, K. Jarzyna, M. Jóźwiak, M. Szwed, Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości 
fizyczno-chemiczne i chemiczne pokrywy śnieżnej na terenie „Białego Zagłębia” w lutym 2012 roku, „Monitoring 
Środowiska Przyrodniczego” 2012, s. 71–80.
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produkcji cementu i wapna, zasadniczo kształtują skład powietrza w tym obszarze oraz 
jego sąsiedztwie.

Rys. 1. Lokalizacja „Białego Zagłębia”
Źródło: R. Kozłowski, Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej 
antropopresji na przykładzie gór niskich i pogórza, „Landform Analysis” 2013, vol. 23.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są długoterminowe okresy z przekroczeniami 
dopuszczalnych norm w strefach zamieszkałych. W określonych warunkach meteoro-
logicznych, w połączeniu z emisją zanieczyszczeń, mogą one powodować smog. Negatyw-
ny wpływ na zdrowie człowieka objawia się przede wszystkim zapaleniem błony śluzowej 
drzewa oskrzelowego, wywołanym przez długotrwałą ekspozycję na pyły zawieszone 
w powietrzu, penetrujące układ oddechowy i dostające się do krwiobiegu. Jednak doleg-
liwości związane z podwyższonymi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu dotyczą nie 
tylko układu oddechowego7, ale także bezpośrednio wpływają na zwiększoną śmiertelność 
i rozwój chorób sercowo-naczyniowych8. Korzystanie z atrakcji turystycznych na otwartym 
powietrzu, w czasie smogu, to narażenie się na działanie niebezpiecznych dla zdrowia 
substancji. Wiedza o stężeniu zanieczyszczeń w danym miejscu i czasie w takim ujęciu 
wydaje się kluczowa dla realizacji przedsięwzięć turystycznych. Celem niniejszej pracy 
jest ocena jakości powietrza na badanym terenie w ciągu roku. 

Według rankingu atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego z 2016 r. obszar 
„Białego Zagłębia” był najchętniej odwiedzanym miejscem przez turystów. Zlokalizowany 

7 WHO, Global urban ambient air pollution da tabase, www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/ 
AAP_database_summary_results_2016_v02.pdf. [15.05.2017].
8 P. Jarosz, Smog okiem lekarza – czy wszyscy jesteśmy „palaczami”, „Puls Biznesu” 2017, nr 52 (4815).
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w gminie Chęciny Zamek Królewski, Park Etnograficzny oraz Jaskinię Raj zwiedziło 
wówczas łącznie ponad 550 tys. osób9. Współistnienie funkcji gospodarczej i turystycznej 
„Białego Zagłębia” stanowi swoisty fenomen i kompromis między przeciwstawnymi formami 
korzystania ze środowiska przyrodniczego. 

Materiały i metody

Oceny jakości powietrza dokonano na podstawie danych WIOŚ w Kielcach w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Automatyczne analizatory jakości powietrza, zastosowane do pomiaru stężenia dwu-
tlenku siarki oraz dwutlenku azotu, wykorzystywały metodę UV fluorescencji i chemi-
luminescencji. Stężenie pyłu PM10 oznaczono za pomocą neflometru oraz absorbcji 
promieniowania beta.

Kierunki napływu mas powietrza określono, wykorzystując model NOAA Hysplit (Hybrid 
Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory).

Opracowania danych meteorologicznych dokonano na podstawie dostępnej serii obser-
wacyjnej dla stacji Kielce z hiszpańskiego portalu meteorologicznego OGIMET. Wykorzy-
stano dane dobowe temperatury powietrza oraz wysokości opadów atmosferycznych. Na 
podstawie algorytmu termicznego Lorenc10 oraz klasyfikacji opadowej według Z. Kaczorow-
skiej11 dokonano klasyfikacji termiczno-opadowej poszczególnych lat z wielolecia 2000–2016.

Wyniki

Przeprowadzona analiza warunków meteorologicznych wykazała, że średnia tempe-
ratura powietrza w badanym okresie wyniosła 8,8oC, zaś średnia roczna suma opadów 
536,5 mm. Najniższą średnią miesięczną temperaturę stwierdzono w styczniu – -3,2 oC, 
najwyższą w lipcu – 18,8oC. Najwyższe temperatury dobowe powietrza występowały 
w lipcu, najniższe w styczniu. Na podstawie klasyfikacji termiczno-opadowej określono 
rok 2016 jako suchy i lekko ciepły.

Jakość powietrza atmosferycznego w „Białym Zagłębiu” kształtuje przede wszystkim 
rodzaj gospodarki prowadzonej w jego obrębie. Największym źródłem emisji jest przemysł 
wydobywczo-przetwórczy surowców skalnych, ale dodatkowo sektor komunalno-bytowy 
oraz transport kołowy. Dodatkowym obciążeniem mogą być okresowo zalegające masy 
powietrza z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a nawet czeskich Moraw12.

9 http://www.radio.kielce.pl/pl/post-51745 [15.05.2017].
10 H. Lorenc, Ocena stopnia realizacji programu „Obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w syste-
mie zintegrowanego monitoringu środowiska” oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994–1997, 
[w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów 
Polski, red. A. Kostrzewski, IX Sympozjum ZMŚP, „Biblioteka Monitoringu Środowiska” 1998, s.113–119.
11 Z. Kaczorowska, Opady w Polsce w przekroju wieloletnim, „Prace Geogr. IG PAN” 1962.
12  R. Kozłowski, Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej antropopresji 
na przykładzie gór niskich i pogórza, „Landform Analysis” 2013, s. 24–33.
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Rys. 2. Wielkość emisji pyłów cementowo-wapienniczych w „Białym Zagłębiu” w latach 2002–2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

W strukturze emisji pyłów do atmosfery największy udział miały Zakłady Przemysłu 
Wapienniczego Trzuskawica zlokalizowane w centralnej części „Białego Zagłębia”, które 
średnio rocznie w latach 2002–2016 wyemitowały 136,9 Mg pyłów, oraz Cementowania 
Lafarge w Małogoszczy ze średnią 124,2 Mg. W analizowanym okresie jedynie w cemen-
towni w Bukowej zmniejszyła się wielkość emisji. W pozostałych zakładach notowane 
były zarówno spadki, jak i wzrosty wielkości emisji wynikające m.in. z wielkości produkcji 
(rys. 2). W 2016 r. łącznie do atmosfery dostało się 263,3 Mg pyłów z monitorowanych 
w „Białym Zagłębiu” cementowni.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) dopusz-
czalny poziom pyłu w powietrzu o frakcji 10 mikronów – pył (PM10), wynosi 50 µg.m-3 
(średnia dobowa), a limit dopuszczalnych przekroczeń w ciągu roku – 35 dni. Dopusz-
czalny poziom roczny wspomnianego wskaźnika osiąga 40 µg.m-3. Analiza stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 ze stacji WIOŚ w „Białym Zagłębiu”, danych meteorologicznych oraz 
modelu NOAA Hysplit wykazała, że:
 – średnie roczne stężenie pyłu PM10 za 2016 r. dla Nowin wyniosło 34,66 µg.m-3 oraz 

17µg.m-3 dla Małogoszczy;
 – odnotowano 57 dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu 50 µg.m-3 w Nowinach 

oraz 10 dni z przekroczeniami w Małogoszczy;
 – wartości powyżej dopuszczalnego poziomu oraz najwyższe wartości zanotowano 

w półroczu chłodnym;
 – maksymalna wartość stężenia pyłu PM10 na obu stacjach (180,2 µg.m-3 w Nowinach 

i 94,92 µg.m-3 w Małogoszczy) przypadła na 23 i 24 stycznia 2016 r., z temperaturą 
minimalną w tych dniach odpowiednio: -19oC oraz -19,7oC (rys. 3);

 – negatywna sytuacja polegająca na zaleganiu maksymalnych ilości zanieczyszczeń 
w „Białym Zagłębiu” wystąpiła w okresie napływu powietrza z kierunku południowo-za-
chodniego (rys. 4).
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Wartości godzinowe dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w całym analizowanym okresie 
nie przekroczyły wartości dopuszczalnych na obu stacjach pomiarowych WIOŚ: Nowiny 
oraz Małogoszcz (rys. 3, 4). W przypadku dwutlenku siarki oraz pyłu zaznacza się wy-
raźny podział na półrocze zimne z wyższymi oraz półrocze ciepłe z niższymi wartościami 
stężeń. Podwyższone wartości w okresie zimowym mogą być związane z uwalnianiem 
zanieczyszczeń z domowych instalacji grzewczych (niska emisja) oraz napływem powietrza 
z lokalnych oraz dalszych źródeł emisji przemysłowych.

Rys.3. Stężenie pyłu PM10 w „Białym Zagłębiu” w 2016 r. na tle temperatury powietrza
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

Rys. 4. Wykres trajektorii wstecznych dla „Białego Zagłębia” wyznaczonych za pomocą modelu Hysplit 
w dniu najwyższego stężenia pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym
Źródło: https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php [15.05.2017].
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Rys. 5. Średnie godzinowe wartości stężeń dwutlenku siarki na stacjach w Nowinach i Małogoszczy 
w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

Dla dwutlenku siarki godzinowy poziom dopuszczalny wynosi 350 µg.m-3, poziom 
alarmowy 500 µg.m-3, zaś dla dwutlenku azotu odpowiednio 200 µg.m-3 i 400 µg.m-3.

Rys. 6. Średnie godzinowe wartości stężeń dwutlenku azotu na stacjach w Nowinach i Małogoszczy 
w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

Średnie roczne stężenie zanieczyszczeń wraz z wartościami minimalnymi i maksymal-
nymi odnotowanymi na stacjach Nowiny i Małogoszcz prezentuje tabela 1. Zanotowane 
na stacji w Nowinach wartości (zarówno średnie, jak i maksymalne) są wyraźnie wyższe 
(w przypadku pyłu i dwutlenku azotu o ok. 50%) od tych zarejestrowanych w tym samym 
czasie w Małogoszczy. Wyznaczona trajektoria wsteczna (ryc. 4) potwierdza obecność 
nad „Białym Zagłębiem” mas powietrza z kierunku południowo-zachodniego, mogącego 
zawierać zanieczyszczenia z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Moraw, przyczynia-
jąc się do osiągnięcia maksymalnych stężeń w ciągu roku. Wyniki te pozostają w zgodzie 
z obserwacjami R. Kozłowskiego13.

13 Ibidem.
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Tab.1. Stężenia zanieczyszczeń powietrza w „Białym Zagłębiu” w 2016 r.

Stacja  
pomiarowa

Nowiny
Φ 50,823108  
λ 20,533506

Małogoszcz
Φ 50,808305  
λ 20,271141

SO2 NO2 PM10 SO2 NO2 PM10

µg.m-3 µg.m-3

Min. 1 2 0 0 0 0

Max. 60,0 91,0 180,0 54,8 55,9 94,9

Średnia 8,3 17,6 34,7 5,37 8,5 17,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych WIOŚ Kielce.

Podsumowanie

Jakość powietrza w obrębie „Białego Zagłębia” w 2016 r. ulegała sezonowym zmianom 
uwarunkowanym zmienną presją antropogeniczną w ciągu roku. Zlokalizowane tu zakłady 
cementowo-wapiennicze znacznie przyczyniły się do obniżenia jakości powietrza i stanowiły 
główne źródło emisji pyłów do atmosfery, powodując przekroczenia dopuszczalnych norm. 
Negatywną sytuację w okresie maksymalnych stężeń w okresie zimowym dodatkowo pogarszał 
napływ mas powietrza z sektora południowo-zachodniego, stwierdzonego na podstawie wyzna-
czonych trajektorii wstecznych. Pasmowy przebieg wzniesień i obniżeń Gór Świętokrzyskich, 
przebiegających na kierunku NWN-ESE, sprzyja tu depozycji zanieczyszczeń z atmosfery.

Ruch turystyczny w największych atrakcjach turystycznych województwa świętokrzy-
skiego (Zamek Królewski w Chęcinach, Park Etnograficzny w Tokarni, Jaskinia Raj) wy-
kazywał się dużą sezonowością w ciągu roku, z największym natężeniem przypadającym 
na okres letni, kiedy, na szczęście, nie notowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń powietrza.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono podstawowe charakterystyki zanieczyszczeń powietrza w obrębie funk-
cjonowania przemysłu cementowo-wapienniczego w Górach Świętokrzyskich, na tle warunków 
meteorologicznych. Badany obszar, wyróżniający się koncentracją zakładów tworzących „Białe Za-
głębie”, posiada na swoim terenie największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego.

Słowa kluczowe: „Białe Zagłębie”, zanieczyszczenie powietrza, atrakcje turystyczne

Abstract

This paper presents the basic characteristics of air pollution within the cement-lime industry in 
the Świętokrzyskie Mountains, against meteorological conditions. The area of interest, distin-
guished by the concentration of establishments forming the “Białe Zagłębie”, has in its territory 
the region’s greatest tourist attractions. The author tries to evaluate the coexistence of both 
functions: economic and touristic of the region.

Key words: “Białe Zagłębie”, air pollution, tourist attractions
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