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1. Wprowadzenie 

Ekspozycja inhalacyjna, zaraz po narażeniu pokarmowym, jest najistotniejszą drogą 

wprowadzania toksyn do organizmu. Najważniejszymi źródłami aerotoksyn we wszystkich 

zurbanizowanych i zindustrializowanych regionach są te same gałęzie gospodarki: przemysł, 

transport lądowy, powietrzny i budownictwo. W regionach położonych blisko morza 

dodatkowym źródłem jest transport morski. W ujęciu skali oddziaływań podczas tranzytu po 

akwenach jest on niemal niezauważalny. Wprost przeciwnie do wpływu portów morskich, 

gdzie z uwagi na kumulację oddziaływań staje się istotnym czynnikiem kształtującym jakość 

powietrza. Jednym z istotniejszych źródeł toksyn emitowanych do powietrza jest również 

sektor rolniczy. Obszary upraw roślinnych otaczające duże aglomeracje stają się w okresach 

zabiegów agrotechnicznych i zbioru plonów głównym dostawcą pozostałości 

chloroorganicznych pestycydów. Związki te w aerozolach przemieszczają się zależnie od 

warunków synoptycznych na bliskie i dalekie dystanse ale też ulegają alokacji z udziałem 

ptaków wędrownych. Ich obecność stwierdzana jest nawet w rejonie Arktyki, gdzie nigdy nie 

były stosowane (Blais i in., 2005; Su i in., 2006; deWit i in., 2009). 

Badania nad koncentracją aerotoksyn i ich i zmiennością prowadzone były w okresie od 

stycznia do grudnia 2012 roku w centrum Gdyni, na stałej stacji zlokalizowanej na dachu budynku 

Instytutu Oceanografii UG w odległości 300 metrów od linii brzegowej morza. Próbki 

kolekcjonowano z użyciem dwukanałowego próbnika typu FAI (Hydra Dual Sampler). Bezpośredni 

pomiar stężenia rtęci gazowej odbywała się na analizatorze TEKRAN 2537B. Zakup obu urządzeń 

został dofinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku w ramach niniejszego projektu. 

1.1 Hipoteza badawcza i cel projektu 

Głównym celem projektu jest określanie wpływu aerotoksyn na jakość wdychanego powietrza 

w Trójmieście. Badania dostarczą informacji o poziomie stężenia związków i pierwiastków 

toksycznych w dużych oraz małych aerozolach, które przenikają bezpośrednio do płuc i do układu 

krwionośnego. Autorzy stawiają hipotezę, że w sezonie chłodnym skład chemiczny powietrza nad 

Trójmiastem modyfikują lądowe źródła emisji toksyn, podczas gdy w sezonie ciepłym wzrasta udział 

reemisji gazów i aerozoli z morza w tym również pierwiastków toksycznych takich jak rtęć. 

Autorzy projektu wyznaczyli sobie kila zadań badawczych, z których najistotniejsze to:  

- poznanie zagrożenia występującego we wdychanym powietrzu, w którym są obecne 

substancje o najwyższym poziomie toksyczności z uwzględnieniem ich zmienności dobowej i 

sezonowej, 
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- wskazanie potencjalnych źródeł emisji aerotoksyn przenoszonych w skali lokalnej, 

regionalnej, a także na dalekie odległości (poprzez analizę parametrów meteorologicznych i trajektorii 

wstecznych ruchu mas powietrza), 

-  określenie przyczyn i rozmiarów epizodów wysokich stężeń aerozoli w różnych klasach 

wielkości cząstek wraz z wnikliwą analizą ich składu chemicznego, 

- wyznaczenie wkładu substancji chemicznych pochodzenia morskiego w masę aerozoli nad 

Trójmiastem i określenie ich roli w epizodach wysokich koncentracji cząstek. 

Szczególną wagę mają badania małych frakcji aerozoli, w których określenie stężeń 

masowych wraz z wybranymi metalami i toksycznymi związkami organicznymi umożliwi pogłębioną 

ocenę jakości powietrza. Wyznaczenie wartości wskaźnika OC/EC może być z kolei nowym 

narzędziem do określenia pochodzenia aerozoli i ich transformacji.  

2. Metodyka pomiarowa 

Próbki PM1 i PM2,5 kolekcjonowano na filtrach kwarcowych o średnicy 47 mm oraz średnicy 

porów 2,2 μm. Sączki przed użyciem prażono w 550°C przez minimum 6h, a następnie ważono z 

dokładnością 10
-5

 g, w temperaturze 23±2°C, przy wilgotności powietrza 40 ±5%. Po zebraniu próbek 

ponownie ważono filtry, a z różnicy wag otrzymano masę aerozoli w µg na powierzchnię sączka 

(WMO/GAW, 2003). Ostateczny wynik podany w µg·m
-3

 uwzględniał przepływ powietrza przez 

sączek w czasie jego ekspozycji. Granica wykrywalności metody została ustalona na poziomie 0,17 

μg·m
-3

, a błąd metody przy założeniu przedziału ufności na poziomie 99% wyniósł 4,1%. Do analizy 

błędów wzięto pod uwagę 28 ślepych próbek. 

Analizę na obecność wszystkich frakcji węgla prowadzono na analizatorze termo-optycznym 

(Sunset Laboratory Dual-Optical Carbonaceous Analyzer). Metoda ta umożliwia selektywne 

oznaczenie stężenia węgla organicznego (OC), elementarnego (EC) oraz całkowitej frakcji węgla w 

aerozolach z dokładnością do 1 µg C·m
-3

. Do analizy wycinano prostokątny fragment sączka o 

powierzchni 1,5 cm
2
 i umieszczano go w piecu kwarcowym w celu dwuetapowej analizy (Schmid i 

in., 2001; ten Brink i in., 2004; Lewandowska, 2011).Limit detekcji metody (wyznaczony dla 72 

próbek) ustalono na 2 g, a błąd analizy wynosił <6% dla EC oraz <10% dla OC (dla przedziału 

ufności na poziomie 99%). Wszystkie wyniki pomniejszono o wartości ślepych próbek (0,02 μg·m
-3

). 

Dla węgla elementarnego wartość ta była poniżej limitu detekcji metody. Wyznaczenie stężeń 

poszczególnych frakcji węgla poprzedzono szeregiem działań o charakterze analitycznym, które wraz 

z metodą analizy przeprowadzono zgodnie z wytycznymi opisanymi w CEPA (2002). Ostateczny 

wynik [µg·m
-3

] uwzględniał przepływ powietrza przez sączek oraz pole powierzchni fragmentu 

wyciętego do analizy termo-optycznej.   

Do oznaczenia B(a)P, BPA, OP, NP pobierano fragment sączka o średnicy 15 mm. Ekstrakcję 

pobranych próbek wykonano mieszaniną acetonitrylu i dichlorometanu (3:1 v/v) w łaźni 
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ultradźwiękowej (Periera i in., 2001; Halek i in., 2006). Proces rozdzielania chromatograficznego 

przeprowadzono na chromatografie cieczowym Dionex UltiMate 3000 z detektorem fluorescencyjnym 

(wzbudzenie: λ=296 nm, emisja: λ=408 nm w przypadku oznaczania B(a)P oraz wzbudzenie: λ = 275 

nm, emisja: λ = 300 nm w przypadku oznaczania BPA, OP i NP) i kolumną chromatograficzną 

Thermo Scientific HYPERSIL GOLD C18 PAH (250 cm/4,6 µm) oraz gradientu fazy ruchomej: 

acetonitryl: woda (Staniszewska i in., 2008).  

Wartości tła metody dla ślepej próbki były w przypadku B(a)P, BPA, OP niże od granicy 

oznaczalności, a dla NP mniejsze od 0,06 ng∙m
-3

. Odzysk B(a)P wyznaczony względem materiału 

referencyjnego (SRM-2585) wyniósł 86%. Odzyski względem sączków impregnowanych znaną 

zawartością wzorca dla bisfenolu A, 4-nonylofenolu oraz 4-tert-oktylofenolu były na poziomie: 93%, 

96% i 84%, odpowiednio.  Granica oznaczalności dla B(a)P, BPA, OP, NP wyniosła 0,3 ng∙m
-3

; 0,01 

ng∙m
-3

; 0,01 ng∙m
-3

 i 0,03 ng∙m
-3

, odpowiednio. Ostateczny wynik podany w ng·m
-3

 powietrza 

uwzględniał przepływ powietrza przez sączek oraz pole powierzchni fragmentu wyciętego do analizy. 

Stężenie całkowitej gazowej rtęci mierzono z zastosowaniem analizatora TEKRAN 2537B, w 

sposób ciągły z częstotliwością co 5 minut. Próbki aerozoli pobierano dwukanałowym pobornikiem 

pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM1, z automatycznym zmienianiem filtrów co 24 godziny, każdego 

dnia o 9:00 rano. Materiał zbierano na wyprażonych filtrach z włókna szklanego o średnicy 47 mm. 

Przepływ powietrza był stabilny ok. 2,3 m
3
 ∙ h

-1
. 

Stężenie rtęci w aerozolach pomierzono z zastosowaniem analizatora rtęci AMA254. Precyzja 

i dokładność badań były kontrolowane poprzez analizę certyfikowanego materiału referencyjnego 

(NIST Standard Reference Material 2584): RSD = 3%. Granicę oznaczalności wyznaczono na 

poziomie 0,05 pg∙g
-1

. 

Próbki aerozoli na TZO dostarczone do laboratorium poddano procesowi ekstrakcji. W celu 

doboru najbardziej efektywnej metody odzysku analitów do ich specyfiki proces ekstrakcji 

prowadzono różnymi sposobami z wykorzystaniem mieszaniny różnych rozpuszczalników 

ekstrakcyjnych. Proces oczyszczania i zatężania analitów zastosowano dla wszystkich spośród 

oznaczanych związków. 

Do badań pozostałości pestycydów i fungicydów chloroorganicznych zastosowano wzorce 

firmy AccuStandard (czystość GC area ≥ 99.8%). Wzorce bromoorganicznych opóźniaczy spalania: 

HBCD (izomery α-, β- γ-HBCD) oraz TBBP-A (czystość HPLC area ≥ 99.3%  – 100%) również 

zakupiono w AccuStandard. Do badań pozostałości s-triazyny oraz WWA zastosowano wzorce  firmy 

Supelco (czystość HPLC area ≥ 99.5%). W procedurze zastosowano: kolumienki do SPE z 

wypełnieniem z krzemianu magnezu (Florisil) marki Thermo Scientific HyperSep; gilzy ekstrakcyjne 

celulozowe okrągłodenne firmy Whatman. Korzystano z gazów technicznych firmy Linde: tlen oraz 

hel o czystości 99,995% i azot o czystości 99,994%. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne (aceton, n-heksan, 
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n-tetradekan, toluen, metanol) a także faza ruchoma w analizie HPLC (acetonitryl, metanol, woda 

wysokiej czystości, octan amonu) zakupiono w firmie MERCK. 

Odzysk analitów z grupy organicznych związków bromu oraz związków chloroorganicznych 

może być realizowany wspólnie z zastosowaniem ekstrakcji i oczyszczania próbek (de Boer, 2001). 

Wobec tego w naszych badaniach zastosowano wspólną ekstrakcję i oczyszczanie próbek aerozoli 

przeznaczonych do oznaczenia chloroorganicznych fungicydów oraz pestycydów cyklodienowych a 

także bromoorganicznych opóźniaczy spalania. Ekstrakcję tych grup związków przeprowadzono 

metodą Soxhleta. Jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego użyto mieszaniny n-haksan:aceton w stosunku 

1:1. Do procesu wymywania stosowano 250 cm
3
 rozpuszczalnika, który wzbogacano w 2.5 cm

3
 n-

tetradekanu. Suplementacja w n-tetradekan miała za zadanie zatrzymanie w mieszaninie ekstrakcyjnej 

bardziej lotnych pestycydów (Falandysz i in,. 1999). Proces wymywania prowadzono przez 6 godzin z 

częstotliwością 6-8 cykli na godzinę (Hyötyläinen i Hartonen, 2002; Al-Shwafi i in., 2009; Witczak, 

2009). Otrzymane ekstrakty zatężono do 5 cm
3
 z wykorzystaniem wyparki rotacyjnej. 

Proces wymywania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z próbek aerozoli 

prowadzono metodą Soxhleta. Rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym (250 cm
3
) była mieszanina 

toluen:metanol w stosunku 1:1. Ekstrakcję prowadzono z częstotliwością 6-8 cykli na godzinę przez 8 

godzin. Otrzymane ekstrakty zatężono do 5 cm
3
 z wykorzystaniem wyparki rotacyjnej (Rynö i in., 

2006). 

Próbki aerozoli przeznaczone do oznaczenia pochodnych s-triazyny ekstrahowano metodą 

sonikacji w temperaturze pokojowej. Próbki zalano metanolem do objętości 30 cm
3
 i poddawano 

działaniu ultradźwięków przez 30 minut. Po tym czasie ekstrakty zatężono do 5 cm
3
 w strumieniu 

azotu (Muñoz i Rosés, 2000; McLaughlin i in., 2008; Fenoll i in., 2011). 

Zatężone ekstrakt  (5 cm
3
) oczyszczano metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) na złożach z 

wypełnieniem z krzemianu magnezu (Florisil). Jako eluentów użyto rozpuszczalników 

wykorzystywanych w procesie ekstrakcji odpowiednio dla każdej z grup związków. Eluent, przed 

końcowym oznaczeniem, zatężono do 1 cm
3
 w atmosferze azotu (Cederberg i in., 2000; Hyötyläinen i 

Hartonen, 2002; Guerra i in., 2009). 

Badania chemiczne (fungicydy, cyklodieny) 

Pestycydy chlorooorganiczne z grupy fungicydów i związków cyklodienowych zostaną 

poddane analizie z wykorzystaniem chromatografu gazowego wyposażonego w detektor wychwytu 

elektronów 
63

Ni (GC-ECD firmy Varian 450-GC). Rozdział przeprowadzony będzie na kolumnie 

kapilarnej firmy Varian (fused silica) o dł. 50 m, grubości filmu 0.25 µm, średnicy wewnętrznej 0.53 

mm i zewnętrznej 0.70 mm). Jako gaz nośny zastosowany będzie hel (prędkość przepływu 5 cm
3
·min

-

1
). Temperaturę detektora zostanie ustawiona na 300°C, zastosowany zostanie program temperaturowy 

przedstawiony przez Vorkamp i in. (2004) z modyfikacją temperatury iniekcji do 250°C (Falkowska i 

in.,2013). 
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Badania chemiczne (Bromoorganiczne opóźniacze zapłonu - BFRs) 

Oznaczenie HBCDD wykonano z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC) zgodnie z metodyką opisaną przez Köppen et al. (2008) na aparacie Agilent serii 1200 

wyposażonym w detektor DAD. Rozdział przeprowadzono na kombinowanej kolumnie 

chromatograficznej: Zorbax Eclipse XDB C18, firmy Agilent i kolumnie chiralnej NUCLEODEX β-

PM. Jako fazę ruchomą w analizie chromatograficznej zastosowano roztwór acetonitryl:woda 

wysokiej czystości w stosunku 8:2. 

Badania chemiczne (pochdne s-triazyny) 

Badania pochodnych s-triazyny wykonano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC) na aparacie Agilent serii 1200 wyposażonym w detektor DAD i RID. Rozdział analitów z 

grupy pochodnych s-triazyny przeprowadzono na kolumnie Fusion 5µm Phenomenex. Faza ruchoma 

był acetonitryl: 0.1M octan amonu w stosunku 33:67 w warunkach izokratycznych (Tekel i 

Kovačičová, 1993; Pinto i Jardim, 2000; Özhan i in., 2005). 

Badania chemiczne (Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA) 

Oznaczenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych również przeprowadzono 

metodą HPLC na aparacie Agilent serii 1200 wyposażonym w detektor DAD i RID, przy czym 

rozdział przeprowadzono na kolumnie ACE 5 C18. Warunki analizy gradientowe z fazą ruchoma 

metanol:woda wysokiej czystości (Li i in., 2010; Huang i in., 2013; Prieto-Blanco i in., 2013). 

Kontrola jakości badań 

W analizie trwałych zanieczyszczeń organicznych zastosowano efektywne mycie naczyń i 

pojemników mających kontakt z próbkami oraz ich prażenie w 150°C przez 12 godzin (El-Mekkawi i 

in., 2009). W procedurze analitycznej, dla każdego z badanych związków, zastosowano oznaczanie 3-

krotne próbki ślepej. Procedurę powtarzano przy każdorazowej zmianie któregokolwiek z 

odczynników lub materiałów pomocniczych. Wstępne wyniki dowiodły, iż na etapie przygotowania i 

oczyszczania próbki nie wprowadzono żadnych spośród analizowanych związków. 

Odzysk pochodnych s-triazyny przeprowadzono poprzez dodatek znanego stężenia wzorców 

analizowanych substancji do badanej próbki przed jej ekstrakcją. Uzyskano odzysk analitów na 

poziomie od 79.5% do 99.0%. Otrzymane wyniki z losowo wybranych próbek sprawdzono w 

laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 17025. 

Przeprowadzone badania porównawcze potwierdziły rezultaty otrzymane przez Nasz zespół. 

W przypadku bromoorganicznych opóźniaczy zapłonu oraz WWA zastosowana metoda 

analityczna pozwalała na osiągnięcie odzysku w zakresie 86.3% - 90.1% dla sumy izomerów HBCD 

oraz 78.5% - 87.0% dla TBBPA oraz 69.4% - 91.7% dla WWA. Wyniki badań BFRs oraz WWA 

wymagają jednak uwiarygodnienia poprzez wykonanie równoległych badań wybranych próbek w 

laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 17025. 
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W przypadku fungicydów chloroorganicznych, pestycydów cyklodienowych oraz WWA 

przyjęta metodyka badawcza wymaga walidacji i sprawdzenia. Szacuje się, że do końca roku 2013 

metodyka zostanie ostatecznie zwalidowana i sprawdzona a wyniki badań ostatecznie opracowane. 

W trakcie badań, na obu stacjach pomiarowych, kontrolowano parametry meteorologiczne: 

temperaturę powietrza, wilgotność względną powietrza, prędkość wiatru, wysokość opadu oraz 

radiację słoneczną. Do wyznaczenia wstecznych trajektorii mas powietrza skorzystano z modelu 

NOAA Hybrid, GDAS: http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html (Draxler i Rolph, 2012; Rolph, 

2012).    

3. Rezultaty badań 

3.1. Aerozole PM1 i PM2,5 w powietrzu nad Gdynią w 2012 roku 

W celu oznaczenia stężenia PM1 i PM2,5 pobierano aerozole w cyklu dobowym, w 

okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (Rys. 3.1). Łącznie pobrano i oznaczono masę 

296 próbek PM1 i 292 próbki PM2,5. Od 15 sierpnia do końca września ze względu na 

zepsute pompy nie pobierano próbek obydwu frakcji.   

Analiza zebranych danych pozwoliła stwierdzić wysokie stężenia PM1 i PM2,5 w 2012 

roku nad Gdynią (Rys. 3.1). W całym okresie pomiarowym wartość średnia stężenia PM1 nad 

Gdynią wyniosła 27,4±12,4 µg·m
-3

 a PM2,5 32,8±13,0 µg·m
-3 

(Tablica 3.1).  

 

 

 

 

Rys. 3.1 Zmienność stężenia aerozoli PM1 i PM2,5 [µg·m
-3

] w roku 2012 w Gdyni 
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Tablica 3.1  

Charakterystyka statystyczna stężeń aerozoli  PM1 i PM2,5 w 2012 roku nad Gdynią  
Estymator PM1 [g∙m

-3
] PM2,5 [g∙m

-3
] 

średnia roczna 

SD 

(min-max) 

N 

27,5 

12,4 

(4,5-106,7) 

296 

32,8 

13,0 

(7,6-109,4) 

292 

średnia sezon grzewczy * 

SD 

(min-max)  

N 

28,8 

13,4 

(4,5-106,7) 

196 

34,2 

14,0 

(8,5-109,4) 

196 

średnia sezon niegrzewczy ** 

SD 

(min-max)  

n 

25,2 

9,7 

(5,8-61,2) 

100 

29,8 

10,3 

(7,6-68,1) 

96 

średnia styczeń 

SD 

(min-max)  

n 

29,6 

11,4 

(4,5-54,3) 

30 

35,4 

12,0 

(13,0-58,8) 

30 

średnia luty 

SD 

(min-max)  

n 

37,5 

18,1 

(12,9-106,7) 

28 

43,0 

18,4 

(15,9-109,4) 

28 

średnia marzec 

SD 

 (min-max)  

liczba pomiarów 

26,6 

12,3 

(8,0-62,1) 

30 

32,2 

13,8 

(8,5-70,1) 

30 

średnia kwiecień 

SD 

(min-max)  

n 

32,7 

11,6 

(21,0-71,7) 

28 

38,7 

11,6 

(26,3-75,5) 

28 

średnia maj 

SD 

(min-max)  

liczba pomiarów 

31,5 

9,7 

(18,8-61,2) 

29 

37,4 

10,6 

(23,0-68,1) 

29 

średnia czerwiec 

SD 

(min-max)  

n 

29,4 

7,1 

(14,8-38,7) 

28 

32,8 

6,6 

(17,5-41,3) 

28 

średnia lipiec 

SD 

(min-max)  

n 

18,8 

7,0 

(5,8-29,2) 

29 

22,4 

7,1 

(7,6-33,3) 

29 

średnia sierpień 

SD 

(min-max)  

n 

16,8 

3,9 

(12,3-27,2) 

14 

21,3 

3,8 

(17,4-30,6) 

10 

średnia październik 

SD 

(min-max)  

n 

20,1 

5,6 

(7,8-31,9) 

26 

24,0 

6,5 

(10,5-34,8) 

26 

średnia listopad 

SD 

(min-max)  

n 

21,7 

6,7 

(10,5-33,9) 

26 

28,4 

7,0 

(18,1-42,0) 

26 

średnia grudzień 

SD 

(min-max)  

N 

32,2 

15,0 

(13,2-70,7) 

28 

36,7 

15,6 

(17,6-82,8) 

28 

Symbole: *sezon grzewczy (I-IV, X-XII), **sezon niegrzewczy (V-IX), SD- odchylenie standardowe, (min-

max)- wartość minimalna i maksymalna, n- liczba pomiarów 
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Obie wartości były wyższe niż zaproponowana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (2008/50/WE) z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości i czystszego powietrza dla 

Europy wartość dopuszczalna średniorocznego stężenia aerozoli PM2,5 (25 µg·m
-3

). Termin 

osiągnięcia wartości docelowej wyznaczono na 1 stycznia 2015 roku. Do tego czasu poziom 

dopuszczalny może być przekraczany o wartość marginesu tolerancji 

(http://sojp.wios.warszawa.pl). W niniejszym opracowaniu wartość 25 µg·m
-3

 potraktowano 

jako graniczną także dla aerozoli PM1, dla których norma nie została do tej pory wyznaczona. 

Podczas prowadzonych nad Gdynią pomiarów średniodobowe stężenie masowe aerozoli 

przekroczyło wartość 25 µg·m
-3

 w przypadku PM1 aż 149 razy (50,3% wszystkich danych), a 

w przypadku PM2,5 aż 203 razy (69,5% wszystkich danych) (Rys. 3.1). Wartości 

normatywne rzadziej były przekraczane latem niż w pozostałych sezonach, jednak w każdym 

miesiącu pomiarowym, tak dla PM1 jak i PM 2,5 wartość maksymalna była wyższa od 25 

µg·m
-3

 (Tablica 3.1). 

PM1 średnio stanowiło 83,3% PM2,5. Najmniejszy udział PM1 w PM2,5 stwierdzono 

w listopadzie 2012 roku, a największy w czerwcu 2012 roku. Nie zaobserwowano istotnej 

różnicy między sezonem grzewczym i ciepłym często w celu porównawczym nazywanym 

niegrzewczym (84,6% i 83,6%, odpowiednio). Jednak stężenia maksymalne  PM1 i PM2,5 

zanotowano w sezonie grzewczym i wyniosły one odpowiednio 106,7 µg·m
-3

 i 109,4 µg·m
-3

 

dla (4-5.02.2012). W przypadku PM1 wartość maksymalna była prawie 4 razy wyższa niż 

średnia z okresu grzewczego. Dla PM2,5 stanowiła ona ponad trzykrotność średniej z okresu 

grzewczego (Tablica 3.1).  

Średnie stężenia niższe od 25 µg·m
-3

 obserwowano w okresie od lipca do listopada 2012 

roku w przypadku PM1 i od lipca do października w przypadku PM2,5. Jednak wartości 

maksymalne były w przypadku obydwu frakcji wyższe od 25 µg·m
-3

 bez względu na miesiąc 

pomiarowy. 

3.2 Węgiel organiczny (OC) w PM1 i PM2,5 w powietrzu nad Gdynią w 2012 roku 

W zanieczyszczeniu powietrza nad Trójmiastem duże znaczenie odgrywa, obok związków 

azotu i siarki, węgiel elementarny (EC) oraz organiczny (OC), który obejmuje szereg 

substancji toksycznych, w tym benzo(a)piren – B(a)P. Węgiel organiczny może pochodzić ze 

źródeł pierwotnych i wtórnych. Pierwotny OC związany jest z procesami spalania, w tym 

spalania benzyny czy biomasy ale także z aktywnością rolniczą. Węgiel organiczny może być 

ponadto emitowany do atmosfery jako zarodniki, pyłki kwiatowe czy cząstki z gleby. Wtórna 
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emisja węgla organicznego do atmosfery to konwersja gazów w cząstki, kondensacja lotnych 

związków organicznych (VOC) oraz fizyczna i chemiczna adsorpcja (Fermo i in. 2006).  

W aerozolach PM1 i PM2,5 pobieranych w cyklu dobowym nad Gdynią w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2012 roku oznaczono stężenie węgla organicznego. Łącznie 

oznaczono stężenie OC w 259 próbkach PM1 i 244 próbkach PM2,5. Wyższe stężenia 

występowały zazwyczaj w miesiącach chłodnych (Rys.3.2). 

 

  

Rys. 3.2 Zmienność stężenia węgla organicznego (OC) w aerozolach PM1 i PM2,5 [µg·m
-3

] 

w roku 2012 w Gdyni 

 

Od 15 sierpnia do końca września ze względu na zepsute pompy nie pobierano próbek 

obydwu frakcji.  Dodatkowo węgla organicznego nie oznaczano w próbkach z okresu od 7 

kwietnia do 21 maja 2012 roku, które zostały poddane analizie na chlorooorganiczne środki 

agrotechniczne, bromoorganiczne opóźniacze spalania i wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne. 

 W roku 2012 w powietrzu nad Gdynią średnie stężenie OC w cząstkach PM2,5 

(9,0±6,8 µg·m
-3

) i stężenie OC w cząstkach PM1 (5,8±4,1 µg·m
-3

) były porównywalne do 

stężeń uzyskanych we frakcji PM10 przez Lewandowską (2011) w latach  2008 i 2009 (6,5 i 

9,7 µg·m
-3

, odpowiednio). Ponieważ w latach 2008 i 2009 warunki synoptyczne były 

odmienne niż w roku 2012, a jednoczesnych pomiarów wszystkich frakcji nie prowadzono, 

nie można szczegółowo określić jaki jest średni udział OC w aerozolach o średnicy poniżej 

2,5 mikrometra w cząstkach największych (PM10). Stwierdzono natomiast, że w roku 2012 

węgiel organiczny w PM1 nad Gdynią stanowił 21,1%, a w PM2,5 aż 28%. Wyższy udział w 

aerozolach obydwu frakcji miał miejsce w okresie grzewczym (21,9% masy PM1 i 29,8% 

masy PM2,5)  niż niegrzewczym (17,9% masy PM1  i 21,1% masy PM2,5) (Tablica 3.2).  



11 

 

Tablica 3.2  

Charakterystyka statystyczna stężeń węgla organicznego (OC) w aerozolach PM1 i 

PM2,5 w 2012 roku nad Gdynią  
Estymator OC w PM1 [g∙m

-3
] OC w PM2,5 [g∙m

-3
] 

średnia roczna 

SD 

(min-max) 

N 

5,8 

4,1 

(0,5-33,3) 

259 

9,0 

6,8 

(0,9-47,7) 

244 

średnia sezon grzewczy * 

SD 

(min-max)  

N 

6,3 

4,8 

(0,5-33,3) 

181 

10,2 

7,4 

(0,9-47,7) 

169 

średnia sezon niegrzewczy ** 

SD 

(min-max)  

N 

4,5 

1,4 

(1,2-7,8) 

78 

6,3 

4,1 

(2,6-36,7) 

75 

średnia styczeń 

SD 

(min-max)  

N 

5,4 

2,6 

(1,4-11,6) 

30 

9,0 

5,4 

(3,1-28,9) 

30 

średnia luty 

SD 

(min-max)  

N 

9,0 

7,6 

(1,3-33,3) 

28 

15,5 

11,7 

(2,4-47,7) 

25 

średnia marzec 

SD 

 (min-max)  

liczba pomiarów 

4,9 

3,7 

(1,5-20,4) 

30 

7,8 

5,5 

(3,7-30,2) 

30 

średnia kwiecień 

SD 

(min-max)  

N 

6,4 

4,1 

(2,3-15,0) 

14 

7,4 

3,7 

(4,5-14,0) 

7 

średnia maj 

SD 

(min-max)  

liczba pomiarów 

4,4 

1,8 

(1,2-7,6) 

9 

5,4 

10,6 

(3,0-8,6) 

9 

średnia czerwiec 

SD 

(min-max)  

N 

4,7 

1,3 

(2,7-7,7) 

27 

6,8 

1,9 

(4,2-12,6) 

27 

średnia lipiec 

SD 

(min-max)  

N 

4,3 

1,6 

(1,9-7,8) 

28 

5,7 

2,2 

(2,6-11,1) 

29 

średnia sierpień 

SD 

(min-max)  

N 

4,5 

1,2 

(2,6-7,7) 

14 

7,2 

1,8 

(4,2-9,6) 

10 

średnia październik 

SD 

(min-max)  

N 

5,1 

4,1 

(0,5-17,0) 

26 

6,9 

4,2 

(0,9-17,8) 

26 

średnia listopad 

SD 

(min-max)  

N 

5,3 

2,9 

(0,5-10,4) 

25 

9,3 

4,9 

(2,3-20,4) 

24 

średnia grudzień 

SD 

(min-max)  

N 

8,2 

5,0 

(2,0-22,3) 

28 

14,3 

7,9 

(3,6-35,7) 

27 

Symbole: jak w Tab. 3.1 
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Maksymalne stężenia OC w cząstkach aerozoli  PM1 zanotowano w sezonie grzewczym 

i wyniosło ono odpowiednio 33,3 µg·m
-3

 i 47,7 µg·m
-3

 dla PM1 i PM2,5 (4-5.02.2012). W 

tym samym czasie najwyższe było także masowe stężenie obydwu frakcji aerozoli (Tab. 3.1).  

Średnie stężenia OC w PM1 były niższe w miesiącach ciepłych (maj-sierpień 2012). Jednak 

minimalne wartości ich wartości przypadły na październik i listopad 2012 roku (0,5 µg·m
-3

). 

Wyraźnej różnicy stężeń OC między miesiącami ciepłymi i chłodnymi nie obserwowano w 

PM2,5. Tylko w lipcu 2012 roku stężenie węgla organicznego w PM2,5 było wyraźnie niższe 

niż w pozostałych miesiącach i wyniosło 5,7 µg·m
-3

.Wartość minimalna OC w PM2,5 na 

poziomie 0,9 µg·m
-3 

wystąpiła w okresie 24-25 października 2012 roku (Rys. 3.2). 

3.3 Węgiel elementarny (EC) w aerozolach PM1 i PM2,5 w powietrzu nad Gdynią w 

2012 roku 

 

Węgiel elementarny, zwany też czarnym węglem lub „sadzą” jest niekompletnym 

produktem spalania biopaliw (drewna, nawozu), paliw kopalnych (ropa naftowa, benzyna, 

węgiel drzewny, spalanie odpadów) oraz biomasy. Jest ponadto traktowany jako bezpośredni 

wskaźnik zanieczyszczenia atmosfery ze źródeł komunikacyjnych (Seung i in. 2002).  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w aerozolach PM1 i PM2,5 

pobieranych w cyklu dobowym nad Gdynią, obok węgla organicznego, wyznaczono stężenie 

węgla elementarnego (EC) (Rys. 3.3, Tab. 3.3). Łącznie oznaczono stężenie EC w 258 

próbkach PM1 i 241 próbkach PM2,5.  

  

Rys. 3.3 Zmienność stężenia EC w aerozolach PM1 i PM2,5 [µg·m
-3

] w roku 2012 nad 

Gdynią 

 



13 

 

Tablica 3.3  

Charakterystyka statystyczna stężeń EC w aerozolach PM1 i PM2,5 w 2012 roku nad 

Gdynią  
Estymator EC w PM1 [g∙m

-3
] EC w PM2,5 [g∙m

-3
] 

średnia roczna 

SD 

(min-max) 

n 

1,9 

1,1 

(0,4-6,1) 

258 

2,3 

1,3 

(0,5-7,2) 

241 

średnia sezon grzewczy * 

SD 

(min-max)  

n 

2,1 

1,2 

(0,4-6,1) 

180 

2,5 

1,4 

(0,7-7,2) 

167 

średnia sezon niegrzewczy ** 

SD 

(min-max)  

n 

1,5 

0,6 

(0,4-3,7) 

78 

1,7 

0,8 

(0,5-4,9) 

74 

średnia styczeń 

SD 

(min-max)  

n 

2,0 

1,0 

(0,6-5,2) 

30 

2,5 

1,4 

(0,8-7,1) 

30 

średnia luty 

SD 

(min-max)  

n 

2,3 

1,5 

(0,5-5,9) 

28 

3,1 

1,7 

(0,7-7,0) 

25 

średnia marzec 

SD 

 (min-max)  

liczba pomiarów 

1,5 

1,0 

(0,4-5,2) 

30 

2,0 

1,2 

(0,7-6,2) 

30 

średnia kwiecień 

SD 

(min-max)  

n 

1,7 

1,0 

(0,5-3,8) 

14 

1,7 

1,1 

(0,8-3,5) 

7 

średnia maj 

SD 

(min-max)  

liczba pomiarów 

1,2 

0,6 

(0,5-2,6) 

9 

1,2 

0,4 

(0,6-1,7) 

8 

średnia czerwiec 

SD 

(min-max)  

n 

1,4 

0,6 

(0,5-3,5) 

27 

1,6 

0,8 

(0,8-4,9) 

27 

średnia lipiec 

SD 

(min-max)  

n 

1,6 

0,8 

(0,5-3,7) 

28 

1,8 

0,8 

(0,5-3,8) 

29 

średnia sierpień 

SD 

(min-max)  

n 

1,4 

0,5 

(0,4-2,2) 

14 

2,2 

0,6 

(1,3-3,6) 

10 

średnia październik 

SD 

(min-max)  

n 

2,3 

1,2 

(0,7-4,5) 

25 

2,6 

1,3 

(0,9-5,5) 

24 

średnia listopad 

SD 

(min-max)  

n 

2,1 

1,3 

(0,6-5,8) 

25 

2,5 

1,5 

(0,7-7,2) 

24 

średnia grudzień 

SD 

(min-max)  

n 

2,4 

1,3 

(0,7-6,1) 

28 

2,9 

1,3 

(1,1-6,4) 

27 

Symbole: jak w Tab. 3.1 
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Średnie stężenie EC w PM 1 wyniosło 1,9±1,1 µg·m
-3 

i było niższe niż w PM2,5 

(2,3±1,3 µg·m
-3

) (Tablica 3.3). Były to stężenia porównywalne do uzyskanych w aerozolach 

nad Gdynią w roku 2008 i 2009 (2,1 i 2,5 µg·m
-3

, odpowiednio) przez Lewandowską (2011).  

Podobnie jak w przypadku węgla organicznego, także stężenia węgla elementarnego w 

obydwu frakcjach aerozoli w powietrzu nad Gdynią wykazywały w roku 2012 wyższe 

stężenia w miesiącach zimowych niż ciepłych (Rys. 3.3, Tab. 3.3). Węgiel elementarny 

stanowił 6,9% całkowitej masy PM1 i 7% całkowitej masy PM2,5. Wyższy udział EC w 

całkowitej masie aerozoli przypadał na okres grzewczy (po 7,5% masy PM1 i PM2,5) niż na 

miesiące ciepłe (6% masy PM1 i 5,7% masy PM2,5). Stwierdzono, że węgiel elementarny w 

PM1 stanowi aż 82,6% udziału węgla elementarnego w PM2,5 i zależy od okresu badań. 

Wyższy był w miesiącach ciepłych (nie grzewczych) (88,2% EC w PM2,5) niż w grzewczych 

(84% EC w PM2,5).  

Maksymalne stężenie zanotowano w sezonie grzewczym i wyniosło ono odpowiednio 

6,1 µg·m
-3

 i 7,2 µg·m
-3

 dla PM1 i PM2,5 (14-15.12.2012 oraz 18-19.11.2012, odpowiednio). 

W sezonie grzewczym wartości stężeń EC powyżej 7 µg·m
-3 

występowały jeszcze w 

aerozolach PM2,5 pobranych w styczniu i lutym 2012 roku (Rys. 3.3; Tablica 3.3). 

Minimalne stężenia EC w PM2,5 miały miejsce wiosną i latem (maj i lipiec 2012 roku) i były 

na poziomie 05-0,6 µg·m
-3

. W przypadku EC w PM1 tak niskie wartości występowały przez 

cały rok, a okresowo spadały do 0,4 µg·m
-3

 (marzec i sierpień 2012 roku). 

3.4 Benzo(a)piren (B(a)P) w aerozolach PM1 i PM2,5 w powietrzu nad Gdynią w 2012 

roku 

 

Benzo(a)piren zakwalifikowany został przez Międzynarodową Agencję Badań nad 

Rakiem (ang. IRAC) do związków wykazujących prawdopodobne działanie rakotwórcze dla 

ludzi. Jest on składnikiem mieszaniny rakotwórczej, złożonej z sadzy, smoły węglowej, oleju 

i dymu tytoniowego. Benzo(a)piren dostaje się do środowiska w wyniku niecałkowitego 

spalania, głównie węgla. Pozostałe źródła B(a)P w powietrzu to przemysł ciężki, elektrownie, 

elektrociepłownie, niekontrolowane pożary i spalanie odpadów zawierających tworzywa 

sztuczne (Konieczyński i in., 2003). 

W celu oznaczenia benzo(a)pirenu pobierano aerozole w cyklu dobowym, w okresie od 

1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Łącznie pobrano i oznaczono B(a)P w 294 próbkach 

PM1 i 257 próbkach PM2,5 (Rys. 3.4).  
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Rys. 3.4 Zmienność stężenia B(a)P w aerozolach PM1 i PM2,5 [ng·m
-3

] w roku 2012 w 

Gdyni 

 

W całym okresie pomiarowym wartość średnia stężenia benzo(a)pirenu w aerozolach 

nad Gdynią wyniosła 2,41 ng∙m
-3

 (we frakcji PM1) oraz 4,60 ng∙m
-3

  (we frakcji PM2,5) (Tab. 

3.4) i była wyższa od średniorocznej wartości dopuszczalnej wynoszącej 1 ng∙m
-3

 

wyznaczonej dla PM10 (Dyrektywa 2004/107/WE). Maksymalne stężenia dochodziły nawet 

do 40 ng∙m
-3

 we frakcji PM2,5 (Rys. 3.4). Przekroczenia stężenia B(a)P powyżej wartości 

normatywnej odnotowano głównie w sezonie zimowym. Łącznie w całym okresie 

pomiarowym stężeń B(a)P powyżej 1 ng∙m
-3

odnotowano 141  w PM1 (w tym 136w sezonie 

grzewczym) oraz 169 w PM2,5 (w tym 167 w sezonie grzewczym).  

Wartość średnia stężenia benzo(a)pirenu w aerozolach nad Gdynią w sezonie 

grzewczym wyniosła 3,53 ng∙m
-3

 (we frakcji PM1) oraz 6,29 ng∙m
-3

 (we frakcji PM2,5). 

Najwyższe wartości średnie stężenia B(a)P odnotowano zwłaszcza w listopadzie i grudniu 

Natomiast w sezonie ciepłym odnotowane średnie stężenie benzo(a)pirenu w PM1 i PM2,5 

było niższe od 1 ng∙m
-3

 (Tab. 3.4). 
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Tablica 3.4 

 Charakterystyka statystyczna stężeń B(a)P w aerozolach PM1 i PM2,5 w 2012 roku 

nad Gdynią  
Estymator B(a)P w PM1 [ng∙m

-3
] B(a)P w PM2,5 [ng∙m

-3
] 

średnia roczna 

SD 

(min-max) 

n 

2,41 

3,55 

(<0,01-22,13) 

294 

4,60 

6,11 

(<0,01-39,73) 

257 

średnia sezon grzewczy * 

SD 

(min-max)  

n 

3,53 

3,88 

(<0,01-22,13) 

196 

6,29 

6,52 

(0,03-39,73) 

182 

średnia sezon niegrzewczy ** 

SD 

(min-max)  

n 

0,17 

0,32 

(<0,01-1,92) 

98 

0,49 

1,03 

(<0,01-5,81) 

75 

średnia styczeń 

SD 

(min-max)  

n 

3,94 

2,92 

(0,65-14,67) 

30 

5,71 

5,60 

(1,08-28,12) 

30 

średnia luty 

SD 

(min-max)  

n 

3,18 

(0,35-12,84) 

4,01 

28 

5,52 

5,04 

(0,62-17,84) 

28 

średnia marzec 

SD 

 (min-max)  

liczba pomiarów 

2,28 

2,77 

(0,46-12,40) 

30 

2,94 

3,32 

(0,58-13,62) 

29 

średnia kwiecień 

SD 

(min-max)  

n 

0,91 

1,15 

(<0,01-5,44) 

28 

1,94 

2,26 

(0,03-7,26) 

15 

średnia maj 

SD 

(min-max)  

liczba pomiarów 

0,44 

0,50 

(<0,01-1,92) 

28 

0,71 

1,07 

(<0,01-3,19) 

9 

średnia czerwiec 

SD 

(min-max)  

n 

0,03 

0,04 

(<0,01-0,16) 

28 

0,29 

0,49 

(<0,01-1,95) 

28 

średnia lipiec 

SD 

(min-max)  

n 

0,07 

0,06 

(<0,01-0,28) 

29 

0,62 

1,42 

(0,03-5,81) 

29 

średnia sierpień 

SD 

(min-max)  

n 

0,07 

0,05 

(<0,01-0,17) 

13 

0,47 

0,73 

(0,09-2,20) 

9 

średnia październik 

SD 

(min-max)  

n 

2,21 

2,19 

(<0,01-6,89) 

27 

3,59 

3,40 

(0,30-14,46) 

27 

średnia listopad 

SD 

(min-max)  

n 

3,43 

2,55 

(0,34-9,93) 

26 

12,33 

9,92 

(2,43-39,73) 

26 

średnia grudzień 

SD 

(min-max)  

n 

8,96 

4,89 

(2,67-22,13) 

27 

10,62 

5,05 

(2,44-25,70) 

27 

Symbole: jak w Tab. 3.1 
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3.5 Bisfenol A (BPA), 4-tert-oktylofenol (OP) i 4-nonylofenol (NP) w aerozolach PM1       

i PM2,5 w powietrzu nad Gdynią w 2012 roku 

 

Bisfenol A (BPA) i alkilofenole: 4-tert-oktylofenol (OP), 4-nonylofenol (NP) należą do 

związków endokrynnych zaburzających równowagę działania układu hormonalnego. 

Prowadzi to u kręgowców do zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, zaburzeń 

dojrzewania i płodności, otyłości, a nawet nowotworów złośliwych. U ludzi endokrynne 

pochodne fenolu powodują nieprawidłowy rozwój zwłaszcza męskich narządów rozrodczych 

(feminizacja), wzrost zachorowalności na raka narządów płciowych: jąder, prostaty, piersi 

(Woźniak i Murias 2008). 

Głównym źródłem bisfenolu a i alkilofenoli w atmosferze obszarów zurbanizowanych są 

procesy niekontrolowanego spalania, zwłaszcza odpadów plastikowych. Są one bowiem 

wykorzystywane jako dodatki w tworzywach sztucznych. Inne ich zastosowanie to niejonowe 

środki powierzchniowo czynne (ECHA 2008; David i in. 2009).  

Na świecie istnieje niewiele prac dotyczących obecności i przemian BPA, OP i NP w 

atmosferze. W Polsce nie ma w ogóle takich badań. Staniszewska i Falkowska (2011) 

wskazały na problem występowania alkilofenoli w wodach powierzchniowych oraz 

organizmach (dane niepublikowane) strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej. Obecność tych 

związków została potwierdzona, nawet w rejonach „czystych”. Nad Morzem Północnym ich 

stężenia w powietrzu dochodziły nawet do kilkuset pg∙m
-3 

(Ebindhaus i Xie 2006). W 

literaturze dotyczącej rejonu południowego Bałtyku nie ma dotychczas żadnych 

publikowanych wyników stężeń bisfenolu A (BPA), 4-tert-oktylofenolu (OP), 4-nonylofenolu 

(NP) w aerozolach. 

 

Rys. 3.5 Zmienność stężenia BPA w aerozolach PM1 i PM2,5 [ng·m
-3

] w roku 2012 w Gdyni 
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 Rys. 3.6 Zmienność stężenia OP w aerozolach PM1 i PM2,5 [ng·m
-3

] w roku 2012 w Gdyni 

 

Rys. 3.7 Zmienność stężenia NP w aerozolach PM1 i PM2,5 [ng·m
-3

] w roku 2012 w Gdyni 

 

W celu oznaczenia bisfenolu A (BPA), 4-tert-oktylofenolu (OP), 4-nonylofenolu (NP) 

pobierano aerozole PM1 i PM2,5 w cyklu dobowym, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2012 roku. Łącznie pobrano i oznaczono BPA, OP i NP w 294 próbkach PM1 i 257 próbkach 

PM2,5 (Rys. 3.5-3.7).  

W całym okresie pomiarowym wartość średnia stężenia bisfenolu A i alkilofenoli w 

aerozolach nad Gdynią wyniosła 0,12-0,53 ng∙m
-3

 (PM1) oraz 0,32-0,92 ng∙m
-3

  (PM2,5) 

(Tablica 3.5). Najwyższe średnie stężenia w obu frakcjach zanotowano dla 4-nonylofenolu. 

Natomiast jednorazowe najwyższe stężenia zmierzone dla BPA dochodziły nawet do 9 ng∙m
-3

 

we frakcji PM2,5. Dla wszystkich związków zaobserwowano wyższe stężenia w sezonie 

grzewczym. Były one od 2 do 6 razy wyższe niż w sezonie niegrzewczym. Najwyższe 

podwyższenie stężeń w sezonie grzewczym zaobserwowano dla BPA (Tablica 3.5). 
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Tablica 3.5 

Charakterystyka statystyczna stężeń bisfenolu A i alkilofenoli w PM1 i PM2,5 w 2012 roku nad Gdynią 
 BPA 

[ng∙m-3] 

OP 

[ng∙m-3] 

NP 

[ng∙m-3] 

Estymator PM1 PM2,5 PM1 PM2,5 PM1 PM2,5 

średnia roczna 

SD 

(min-max) 

N 

0,12 

0,19 

(<0,01-1,24) 

294 

0,32 

0,49 

(<0,01-3,50) 

257 

0,36 

0,73 

(<0,01-8,24) 

294 

0,65 

1,24 

(<0,01-9,02) 

257 

0,53 

0,45 

(<0,03-4,44) 

294 

0,92 

0,96 

(<0,03-6,67) 

257 

średnia sezon grzewczy * 

SD 

(min-max)  

N 

0,16 

0,21 

(<0,01-1,24) 

196 

0,42 

0,55 

(<0,01--3,50) 

182 

0,47 

0,87 

(<0,01-8,24) 

196 

0,85 

1,41 

(<0,01-9,02) 

182 

0,64 

0,49 

(<0,3-4,44) 

196 

1,11 

1,07 

(<0,03-6,67) 

182 

średnia sezon niegrzewczy * 

SD 

(min-max)  

N 

0,05 

0,08 

(<0,01-0,36) 

98 

0,08 

0,11 

(<0,01-0,43) 

75 

0,15 

0,17 

(<0,01-0,99) 

98 

0,18 

0,32 

(<0,01-2,20) 

75 

0,32 

0,27 

(<0,03-2,26) 

98 

0,45 

0,26 

(<0,03-1,18) 

75 

średnia styczeń 

SD 

(min-max)  

N 

0,08 

0,12 

(<0,01--0,56) 

30 

0,22 

0,21 

(<0,01-0,67) 

30 

0,20 

0,28 

(<0,01-0,98) 

30 

0,81 

1,80 

(<0,01-7,71) 

30 

0,55 

0,24 

(10-1,15) 

30 

0,85 

0,41 

(0,35-1,97) 

30 

średnia luty 

SD 

(min-max)  

N 

0,20 

0,25 

(<0,01--0,98) 

28 

0,62 

0,72 

(0,05--2,94) 

28 

1,13 

1,92 

(<0,01-8,24) 

28 

1,68 

2,42 

(<0,01-9,02) 

28 

0,63 

0,53 

(0,05-2,26) 

28 

0,95 

0,64 

(0,13-2,92) 

28 

średnia marzec 

SD 

(min-max)  

N 

0,09 

0,12 

(<0,01-0,54) 

30 

0,23 

0,48 

(<0,01-2,50) 

29 

0,26 

0,51 

(<0,01-2,49) 

30 

0,70 

1,13 

(<0,01-4,67) 

29 

0,41 

0,26 

(<0,01-0,95) 

30 

0,59 

0,43 

(0,08-1,74) 

29 

średnia kwiecień 

SD 

(min-max)  

N 

0,01 

0,02 

(<0,01--0,08) 

28 

<0,01 

0,00 

(<0,01-<0,01) 

15 

0,49 

0,33 

(0,06-1,69) 

28 

0,70 

0,47 

(0,10-1,79) 

15 

0,58 

0,26 

(0,23-1,13) 

28 

0,80 

0,25 

(0,33-1,25) 

15 

średnia maj 

SD 

(min-max)  

N 

0,11 

0,13 

(<0,01--0,36) 

28 

0,15 

0,13 

(<0,01--0,40) 

9 

0,33 

0,13 

(0,06-0,57) 

28 

0,39 

0,20 

(0,08-0,65) 

9 

0,37 

0,19 

(0,10-1,01) 

28 

0,46 

0,28 

(0,24-1,18) 

9 

średnia czerwiec 

SD 

(min-max)  

N 

0,04 

0,03 

(<0,01--0,07) 

28 

0,13 

0,12 

(<0,01--0,43) 

28 

0,08 

0,05 

(0,02-0,23) 

28 

0,28 

0,46 

(<0,01-2,20) 

28 

0,27 

0,15 

(0,11-0,68) 

28 

0,36 

0,20 

(0,14-0,89) 

28 
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średnia lipiec 

SD 

(min-max)  

N 

0,02 

0,03 

(<0,01-0,08) 

29 

0,01 

0,07 

(<0,01--0,35) 

29 

0,08 

0,18 

(<0,01-0,99) 

29 

0,03 

0,07 

(<0,01--0,40) 

29 

0,29 

0,40 

(<0,03-2,26) 

29 

0,45 

0,26 

(0,11-0,95) 

29 

średnia sierpień 

SD 

(min-max)  

N 

0,01 

0,03 

(<0,01-0,10) 

13 

0,04 

0,05 

(<0,01-0,14) 

9 

0,04 

0,02 

(0,02-0,08) 

13 

0,11 

0,10 

(0,02-0,37) 

9 

0,39 

0,22 

(0,08-0,90) 

13 

0,72 

0,27 

(0,21-0,96) 

9 

średnia październik 

SD 

(min-max)  

N 

0,20 

018 

(<0,01-1,03) 

27 

0,29 

0,29 

(<0,01-1,36) 

27 

0,07 

0,08 

(<0,01-0,39) 

27 

0,17 

0,29 

(<0,01-1,18) 

27 

0,41 

0,19 

(0,08-0,77) 

27 

0,48 

0,20 

(0,15-1,10) 

27 

średnia listopad 

SD 

(min-max)  

liczba pomiarów 

0,20 

0,27 

(<0,01-1,03) 

26 

0,89 

0,79 

(0,09-3,50) 

26 

0,47 

0,48 

(0,05-1,83) 

26 

0,98 

0,80 

(0,23-3,69) 

26 

0,87 

0,85 

(0,16-4,44) 

26 

2,76 

1,84 

(0,12-6,67) 

26 

średnia grudzień 

SD 

(min-max)  

N 

0,36 

0,25 

(<0,01-1,24) 

27 

0,58 

0,32 

(<0,01-1,20) 

27 

0,68 

0,61 

(0,02-2,24) 

27 

0,84 

0,84 

(0,08-3,87) 

27 

1,10 

0,37 

(0,30-2,01) 

27 

1.31 

0,35 

(<0,03-1,95) 

27 

Symbole: *sezon grzewczy (I-IV, X-XII), **sezon niegrzewczy (V-IX), SD- odchylenie standardowe, (min-max)- wartość minimalna i maksymalna, n- liczba pomiarów 
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3.6 Całkowita gazowa rtęć (TGM) w powietrzu nad Gdynią w 2012 roku 

Stężenie całkowitej gazowej rtęci w powietrzu było mierzone z zastosowaniem 

automatycznego analizatora gazowej rtęci TEKRAN 2537B. Pomiary były wykonywane w 

trybie ciągłym z częstotliwością co pięć minut (12 pomiarów na godzinę). Badania 

wykonywano od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 na stacji pomiarowej w Gdyni. 

Powietrze do analizy było pobierane z wysokości 13 m n.p.m.  

Średnie roczne stężenie całkowitej gazowej rtęci TGM (Total Gaseous Mercury)  

z 99 552 pomiarów wynosiło w 2012 roku 1,5 ng m
-3

, przy odchyleniu standardowym 0,3 

ng∙m
-3

 (Tablica 3.6).  

Tablica 3.6 

Statystyczna charakterystyka wyników stężenia całkowitej gazowej rtęci w powietrzu w 2012 

roku, na stacji pomiarowej w Gdyni 
Okres pomiarowy średnia SD max min n 

Średnia roczna 1,5 0,3 17,3 0,8 99 552 

sezon grzewczy* 1,5 0,3 17,3 0,9 57 936 

 

sezon niegrzewczy** 1,4 0,4 14,6 0,8 41 616 

Styczeń 1,5 0,4 10,9 1,0 8 432 

luty 1,6 0,3 3,9 1,0 7 888 

marzec 1,5 0,3 13,5 1,1 8 432 

kwiecień 1,5 0,2 2,7 0,9 8 160 

maj 1,5 0,3 3,0 0,9 8 432 

czerwiec 1,4 0,3 3,7 0,9 8 160 

lipiec 1,6 0,7 14,6 1,0 8 432 

sierpień 1,3 0,3 4,5 0,8 8 432 

wrzesień 1,3 0,3 2,5 0,9 8 160 

październik 1,4 0,3 6,2 0,9 8 432 

listopad 1,5 0,3 17,3 1,0 8 160 

grudzień 1,5 0,3 3,3 1,1 8 432 

zima 1,5 0,3 13,5 1,0 24 752 

wiosna 1,5 0,3 3,7 0,9 24 752 

lato 1,4 0,4 14,6 0,8 25 024 

jesień 1,5 0,3 17,3 0,9 25 024 

Symbole: *sezon grzewczy (I-IV, X-XII), **sezon niegrzewczy (V-IX), SD- odchylenie standardowe, (min-

max)- wartość minimalna i maksymalna, n- liczba pomiarów 
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Najniższe stężenie Hg wynoszące 0,8 ng m
-3

  pomierzono 16.08.2012 o godzinie 

00:10, natomiast najwyższą wartość 17,3 ng m
-3

 zarejestrowano 22.11.2012 o godzinie 11:00. 

W żadnym przypadku nie odnotowano przekroczenia normy dopuszczalnego stężenia rtęci w 

powietrzu. 

Biorąc pod uwagę poszczególne miesiące, najniższe średnie miesięczne stężenie TGM 

oznaczono w sierpniu i wrześniu, natomiast najwyższe w lutym oraz lipcu. Odchylenie 

standardowe nie przekraczało wartości 1 ng m
-3

, kształtowało się od 0,2 ng m
-3

 w kwietniu do 

0,7 ng m
-3 

w lipcu (Tablica 3.6). 

W poszczególnych sezonach, najniższą wartość średnią sezonową wyliczono latem 

oraz w sezonie grzewczym: 1,4 ng m
-3

, natomiast w pozostałych porach roku i sezonie 

ciepłym była to średnia 1,5 ng m
-3

.  

3.7 Rtęć w PM1 i PM2,5 w roku 2012 w powietrzu nad Gdynią 

 

Rtęć w aerozolach [Hg] pochodzi głównie z bezpośredniej emisji antropogenicznej – 

zwłaszcza ze spalania węgla oraz transformacji gazowej rtęci w atmosferze (Fang i in., 2001; 

Xiu i in., 2005). Dominującą reakcją prowadzącą do powstania rtęci w aerozolach jest 

utlenianie formy gazowej Hg(0) w obecności ozonu, nadtlenku wodoru a także rodników 

hydroksylowych oraz reakcja z jonami azotanowymi (Wang i in., 1998; Lin i Pekhonen, 

1999). Nad obszarem mórz i oceanów istotną rolę w powstawaniu rtęci w aerozolach 

odgrywają również reakcje Hg(0) z różnymi formami chloru oraz innymi halogenkami 

(Sommar i in., 1997; Hedgecock i Pirrone, 2001).  Powodują one przejście mało reaktywnej i 

lotnej rtęci gazowej do formy jonowej (RGM) - nielotnej, bardzo reaktywnej oraz 

biodostępnej. Łatwość z jaką RGM może łączyć się zarówno z parą wodną jak i z aerozolami 

morskimi, przyczynia się do znaczącego wzrostu depozycji rtęci (Lindberg i Strattyon, 1998, 

Liu i in., 2007).   

Spośród krajów Nadbałtyckich Polska jest wskazywana jako główne źródło 

atmosferycznej rtęci (Bartnicki in., 2008). Ilość i rodzaj źródeł emisji, regionalna chemia 

atmosfery oraz przygruntowe warunki mikrometeorologiczne w dużym stopniu wpływają na 

rozmieszczenie stężeń rtęci gazowej i aerozolowej nad terytorium Polski. W rejonie bardzo 

uprzemysłowionego  regionu Górnego Śląska  notuje się stężenia Hg 10-100 razy wyższe niż 

w strefie brzegowej Bałtyku (Zielonka i in., 2005). 
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Wyznaczono stężenie rtęci (Hg) w aerozolach PM1 i PM2,5 (Rys. 3.8) pobieranych w 

cyklu dobowym nad Gdynią w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Łącznie 

stężenie rtęci oznaczono w 292 próbkach PM1 i 251 próbkach PM2,5.  

 

Rys. 3.8 Zmienność stężenia Hg w aerozolach PM1 i PM2,5 [pg·m
-3

] w roku 2012 w Gdyni 

 

Średnie stężenie Hg w okresie pomiarowym wyniosło 12,7±16,7 pg∙m
-3

 w cząstkach 

PM1 i 13,5±20,3 pg∙m
-3

 w cząstkach PM2,5. Są to wartości charakterystyczne dla środkowej 

Europy (Wangberg i in. 2001, Wangberg i in. 2003) (Tablica 3.7).  

Wartość średnia stężenia rtęci w aerozolach nad Gdynią w sezonie grzewczym wyniosła 

17,5 pg∙m
-3

 we frakcji PM1 oraz 18,6 pg∙m
-3

 we frakcji PM2,5. Podobne stężenia dla sezonu 

zimnego uzyskali Bełdowska i in. (2010) w roku 2009 na tym samym obszarze badań dla 

PM10. Stężenie Hg było wyższe w sezonie grzewczym aż ośmiokrotnie w aerozolach PM1 i 

dwunastokrotnie w PM2,5 w porównaniu z sezonem nie grzewczym. W ciepłych miesiącach 

roku wartości często były niższe od granicy wykrywalności (Rys. 3.8).  

Maksymalne stężenie zaobserwowano w sezonie grzewczym i wyniosło ono 146,4 

pg·m
-3

 w PM1 (10-11.12.2012) i 202,3 pg·m
-3

 w PM2,5 (8-9.12.2012).  
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Tablica 3.7  

Charakterystyka statystyczna stężeń Hg w aerozolach PM1 i PM2,5 w 2012 roku nad 

Gdynią  
Estymator Hg w PM1 [pg∙m

-3
] Hg w PM2,5 [pg∙m

-3
] 

średnia roczna 

SD 

(min-max) 

N 

12,7 

16,7 

(<LD-146,4) 

292 

13,5 

20,3 

(<LD-202,3) 

251 

średnia sezon grzewczy * 

SD 

(min-max)  

N 

17,5 

18,1 

(<LD-146,4) 

193 

18,6 

22,3 

(<LD-202,3) 

176 

średnia sezon niegrzewczy ** 

SD 

(min-max)  

N 

2,1 

2,7 

(<LD-21,1) 

99 

1,5 

0,9 

(<LD -5,3) 

75 

średnia styczeń 

SD 

(min-max)  

N 

10,7 

8,3 

(2,6-35,8) 

30 

15,0 

14,0 

(3,5-65,0) 

30 

średnia luty 

SD 

(min-max)  

N 

18,1 

20,5 

(1,0-96,5) 

28 

23,5 

27,8 

(3,2-134,9) 

27 

średnia marzec 

SD 

 (min-max)  

liczba pomiarów 

17,7 

15,9 

(3,2-66,4) 

30 

13,4 

8,1 

(3,6-39,8) 

30 

średnia kwiecień 

SD 

(min-max)  

N 

13,2 

10,7 

(1,0-30,0) 

28 

25,1 

13,9 

(12,5-71,8) 

16 

średnia maj 

SD 

(min-max)  

liczba pomiarów 

2,2 

1,0 

(0,1-4,3) 

29 

1,1 

0,7 

(0,2-2,3) 

9 

średnia czerwiec 

SD 

(min-max)  

N 

2,7 

4,3 

(<LD-21,1) 

27 

1,9 

1,1 

(0,4-5,3) 

27 

średnia lipiec 

SD 

(min-max)  

N 

0,6 

0,5 

(<LD-1,5) 

29 

1,2 

0,9 

(<LD-2,9) 

29 

średnia sierpień 

SD 

(min-max)  

N 

1,2 

0,8 

(<LD-2,4) 

14 

1,3 

0,4 

(0,7-2,2) 

10 

średnia październik 

SD 

(min-max)  

N 

18,0 

13,1 

(<LD-40,4) 

26 

7,2 

7,1 

(<LD-25,6) 

26 

średnia listopad 

SD 

(min-max)  

N 

1,7 

3,4 

(<LD-9,3) 

24 

6,5 

5,3 

(<LD-21,9) 

20 

średnia grudzień 

SD 

(min-max)  

N 

32,9 

26,4 

(7,7-146,3) 

27 

37,3 

36,5 

(5,5-202,3) 

27 
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3.8 Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne 

Pestycydy posiadają wysokie powinowactwo do materii zawieszonej w powietrzu 

(Kosikowska i in., 2011). Aerozole o średnicy do 2,5µm należą natomiast do cząstek 

respirabilnych. Cecha ta w kontekście okresowych epizodów wysokich stężeń aerozoli w 

powietrzu zwiększa potencjalne ryzyko ekspozycji inhalacyjnej na ksenobiotyki. 

Wcześniejsze badania nanocząstek dowodzą obecności szeregu toksyn organicznych 

zawartych w aerozolach (deWit, 2002; Remberger i in., 2004; Xie i in.,m 2006; Klejnowski i 

in., 2010). Ocena jakości powietrza w Gdańsku w latach 1991-1992 potwierdziła obecność 

niektórych pestycydów chloroorganicznych (Falandysz i in., 1999). Aktualnie stężenia 

niektórych spośród badanych pestycydów nadal stwierdzane są w powietrzu nad Gdańskiem 

(Kosikowska i in., 2011). 

Halogenki chloroorganiczne stosowane kilka dekad temu jako środki agrotechniczne 

dzisiaj stanowią trwałe zanieczyszczenie wielu komponentów środowiska. Obecne w 

morskim łańcuchu troficznym ulegają kumulacji i magnifikacji, co czyni te związki 

szczególnie niebezpiecznymi dla zdrowia i życia człowieka (Lundstedt-Enkel, 2006; Hario i 

Nuutinen, 2010; HELCOM, 2010; Falkowska i in., 2013; Reindl i in., 2013). 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne należące do substancji odpornych na 

degradację, którym przypisuje się silne działanie mutagenne, rakotwórcze i toksyczne. 

Ksenobiotyki te bezwzględnie związane są z przemysłem petrochemicznym ale także 

spalaniem paliw węglowodorowych. Szczególnie istotnym może być transport morski, gdzie 

skalę emisji potęguje jakość wykorzystywanego paliwa, a kumulacja oddziaływania 

obserwowana będzie w portach. Węglowodory aromatyczne obecne są we frakcjach aerozoli 

o średnicy nawet 1µm. Literatura przedmiotu dowodzi również, iż w skutek depozycja 

aerozoli dochodzi do wzbogacenia środowiska wodnego w te związki (Maliszewska-

Kordybach, 1999; Klejnowski i in., 2010; Lubecki i Kowalewska, 2012).  

Pochodne s-triazyny należą do grupy chloroorganicznych herbicydów i 

wykorzystywane były w zabiegach agrotechnicznych jako związki o działaniu kontaktowym. 

Stosowanie tych związków w Unii Europejskiej jest zabronione, głównie z uwagi na dobrą 

rozpuszczalność w wodzie, przez co zdolność ich przenikania do wód gruntowych. Herbicydy 

te nadal wykorzystywane są w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niektóre z grupy tych 

związków zaburzają pracę układu hormonalnego i indukują rozwój nowotworów. Ich 

obecność stwierdzono różnych komponentach środowiska Bałtyku ale również depozytach 

mokrych w Gdańsku (Pempkowiak i in., 2000; Grynkiewicz i in., 2001). 
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Od około 30 lat na dużą skalę wykorzystuje się bromoorganiczne opóźniacze zapłonu 

(BFRs). Istnieją obawy, że BFRs, jako substancje trwałe w atmosferze również mogą być 

transportowane na dalekie odległości (Law i in., 2006). Obecne są w powietrzu i 

ekosystemach wodnych, gdzie poprzez ich lipofilność akumulują się w rybach, skąd trafiają 

do organizmów wyższych poziomów troficznych (Bignert i in., 2011). Trwałość w 

środowisku, odporność na degradację i zdolność do kumulacji w organizmach łańcucha 

troficznego czyni te związki potencjalnie niebezpiecznymi dla ludzi. Obecność niektórych 

polibromowanych eterów difenylowych stwierdzana jest w mleku kobiet karmiących 

(Kakimoto et al., 2008). 

Podjęte badania prowadzone były w skali pilotażowej a ich zadaniem było wskazanie 

możliwości i kierunków dalszych prac nad rozpoznaniem problematyki aerotoksyn w 

respirabilnych cząstkach powietrza aglomeracji trójmiejskiej. Badania obejmowały 

oznaczenie trzech różnych grup związków. Pierwszą z nich są chloroorganiczne środki 

agrotechniczne, kolejną bromoorganiczne opóźniacze spalania a ostatnią wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne.  

W grupie chloroorganicznych środków agrotechnicznych badaniami objęto dwadzieścia 

dwa związki należące do trzech grup:  

 fungicydy chloroorganiczne: trichlorobenzen (TCBz), pentachlorobenzen (PCBz), 

heksachlorobenzen (HCBz); 

 pestycydy cyklodienowe: aldryna, dieldryna, izodryna, endryna, metoksychlor, 

izomery pp’-DDT, -DDD oraz –DDE, izomer α- oraz β-endosulfanu a także siarczanu 

endosulfanu i heksachlorobutadienu; 

 pochodne s-triazyny: symazyna, atrazyna, prometon, ametryn, propazyna, prometryn 

oraz terbutryn.  

Oznaczenia bromoorganicznych opóźniaczy zapłonu obejmowały dwa związki: 

heksabromocyklododekan (HBCD) oraz tetrabromobisfenol-A (TBBPA). 

Badania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) swoim zakresem 

obejmowały oznaczenie zawartości szesnastu zwiazków: naftalenu, acenaftylenu, acenaftenu, 

fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo(a)antracenu, kryzenu, 

benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h) antracenu, 

benzo(g,h,i) perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenu. 

Badania trwałych zanieczyszczeń organicznych w aerozolach o średnicy cząstek 

mniejszej bądź równej 2,5µm przeprowadzono w próbkach pobieranych w cyklach 
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dobowych. Do badań przeznaczono próbki pobrane w okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 20 

maja 2012 r. Oznaczenia wykonano łącznie w 28 próbkach pojedynczych oraz 4 próbkach 

zbiorczych. Zakres dotychczas wykonanych oznaczeń w pobranych próbkach aerozoli 

zestawiono w tablicy 3.8.  

Planowane jest również wzbogacenie bazy danych o wyniki badań próbek aerozoli 

pobranych na obszarze Puszczy Boreckiej. Rozszerzenie badań o tereny niezurbanizowane 

ujawnić może znaczenie industrializacji w kształtowaniu jakości powietrza, ale również istotę 

transportu eolicznego. 

Tablica 3.8 

Zakres wykonywanych oznaczeń TZO w 2012 roku w aerozolach PM2,5 nad Gdynią 

NR PRÓBKI DATA POBIERANIA ZAKRES WYKONYWANYCH OZNACZEŃ 

1.  16-17.04.2012  

 

 

 

 

 

symazyna, atrazyna, prometon, ametryn, propazyna, prometryn, terbutryn, 

 

naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, 

benzo(a)antracen, kryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

benzo(a)piren, dibenzo(a,h) antracen, benzo(g,h,i) perylen oraz indeno(1,2,3-

c,d)piren. 

 

2.  17-18.04.2012 

3.  18-19.04.2012 

4.  19-20.04.2012 

5.  20-21.04.2012 

6.  22-23.04.2012 

7.  23-24.04.2012 

8.  24-25.04.2012 

9.  25-26.04.2012 

10.  26-27.04.2012 

11.  28-29.04.2012 

12.  29-30.04.2012 

13.  30.04.-01.05.2012 

14.  01-02.05.2012 

15.  02-03.05.2012 

16. Z* 03-06.05.2012 

17. Z* 06-09.05.2012 

18. Z* 09-12.05.2012 

19. Z* 12-19.05.2012 
* - oznacza próbkę zbiorczą 

NR PRÓBKI DATA POBIERANIA ZAKRES WYKONYWANYCH OZNACZEŃ 

20.  20-23.04.2012  

trichlorobenzen (TCBz), pentachlorobenzen (PCBz), heksachlorobenzen 

(HCBz); 

 

aldryna, dieldryna, izodryna, endryna, metoksychlor, izomery pp’-DDT, -

DDD, -DDE, izomer α-, β-endosulfanu, siarczanu endosulfanu, 

heksachlorobutadien; 

 

heksabromocyklododekan (HBCD), tetrabromobisfenol-A (TBBPA). 

21.  23-25.04.2012 

22.  25-27.04.2012 

23.  27-30.04.2012 

24.  30.04-02.05.2012 

25.  02-04.05.2012 

26.  04-07.05.2012 

27.  07-09.05.2012 

28.  09-11.05.2012 

29.  11-14.05.2012 

30.  14-16.05.2012 

31.  16-18.05.2012 

32.  18-21.05.2012 
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4. Podsumowanie 

Stężenia masowe aerozoli PM1 i PM2,5 przekraczały poziom 25 g∙m
-3

, rekomendowany w 

dyrektywie CAFE  jako stężenie dopuszczalne dla PM2,5, odpowiednio przez 50,3% i 69,5% czasu 

(Tablica 3.1). Niekorzystną sytuację stanu aerosanitarnego dla zdrowia mieszkańców w rejonie 

Trójmiasta należy wiązać z oddziaływaniem niskiej emisji (spalanie spalin), wtórnych produktów 

przemian gazowych prekursorów zanieczyszczeń w powiązaniu z niekorzystną sytuacją 

meteorologiczną i wysokim tłem imisji antropogenicznej (przemysłowej jak i komunikacyjnej).  

Obie frakcje materii zawieszonej (PM1 i PM2,5) pochodziły z tego samego źródła, o czym 

świadczy uzyskana, istotna statystycznie zależność między obydwoma związkami (R
2
=0,93) (Rys. 

4.1a). Wspólne pochodzenie stwierdzono także w przypadku węgla organicznego i elementarnego w 

PM1 i PM2,5 (Rys. 4.1 b). Jednak zależności te były już na niższym poziomie istotności, ze względu 

na różnorodność źródeł pochodzenia obydwu związków w różnych porach roku. Węgiel organiczny 

może pochodzić ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Pierwotne procesy emisji OC to na przykład 

procesy spalania, w tym spalanie benzyny bezołowiowej, spalanie biomasy i aktywność rolnicza (np. 

palenie traw, spalanie kompostu itd.) (Duan i in., 2004). Węgiel organiczny może być ponadto 

emitowany do atmosfery jako zarodniki roślin, pyłki kwiatowe czy organiczne cząstki z gleby. Wtórne 

procesy emisji OC do atmosfery to konwersja gazów w cząstki, kondensacja lotnych związków 

organicznych oraz fizyczna i chemiczna adsorpcja (Fermo i in., 2006).  

a) b)  

Rys. 4.1 Zależność między stężeniem masowym PM1 i PM2,5 [g∙m
-3

] oraz węglem 

organicznym i elementarnym w aerozolach PM1 i PM2,5 [g∙m
-3

]  w roku 2012 nad Gdynią 

 

Istotnie statystyczne zależności ustalono także między stężeniami B(a)P, BPA, OP i NP w PM1 

i ich stężeniami w PM2,5 w całym okresie pomiarowym jak i okresie grzewczym (Tablica 4.1). 

Sugeruje to wspólne pochodzenie tych związków w PM1 i PM2,5 w sezonie grzewczym, 

najprawdopodobniej z procesów spalania związanych z ogrzewaniem budynków. Potwierdzają to 

ponadto znacznie wyższe wartości współczynnika korelacji miedzy stężeniami B(a)P, BPA, OP i NP 

w PM1 i ich stężeniami w PM2,5 w masach powietrza znad lądu niż znad morza (Tablica 4.1).  
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Tablica 4.1 

Współczynniki korelacji (R
2
) dla B(a)P, BPA, OP i NP w aerozolach PM1 i  PM2,5 w 2012 roku 

nad Gdynią   
 Współczynnik korelacji (R

2
)  

Zakres danych B(a)P BPA OP NP. 

Wszystkie dane     0,72 0,52 0,76 0,55 

Okres grzewczy 0,65 0,47 0,75 0,52 

Okres ciepły 0,14 0,34 0,12 0,40 

Masy powietrza 

znad lądu 

0,74 0,56 0,82 0,59 

Masy powietrza 

znad morza 

0,60 0,35 0,49 0,50 

 

Korelacja pomiędzy Hg w PM1 i w PM2,5 nie była istotnie statycznie (r=0,03), co świadczy o 

różnych źródłach pochodzenia tego związku w obydwu frakcjach aerozoli.  

W celu wskazania potencjalnych źródeł emisji aerotoksyn zastosowano podział kierunków 

adwekcji na trzy typy (Rys. 4.2). Szczegółowy opis klasyfikacji znajduje się w publikacji 

Lewandowska i in. (2010).  

 

Rys. 4.2 Klasyfikacja mas powietrza. 1-adwekcja morska, 2- zmodyfikowane masy powietrza 

pochodzenia kontynentalnego, 3- zanieczyszczone masy powietrza (Hess et al., 1998, zmodyfikowana 

przez Lewandowska i in., 2010) 

 

Dla każdego pojedynczego dnia pomiarowego wyznaczono trajektorie ruchu mas powietrza 

korzystając z modelu NOAA Hybrid, GDAS: http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html (Draxler i 

Rolph, 2012; Rolph, 2012).  Pierwszy typ mas powietrza odpowiada adwekcji morskiej i oceanicznej 

(1), drugi to zmodyfikowane masy powietrza z sektora wschodniego (2),  a trzeci to zanieczyszczone 

masy powietrza z południa (3) (Rys. 4.2). W połączeniu ze znajomością prędkości wiatru i wysokości 

warstwy mieszania takie narzędzie pozwala określić czy zanieczyszczenia przenoszone były nad stację 

pomiarową w skali lokalnej, regionalnej, czy ze źródeł odległych. W roku 2012 w Gdyni prędkość 

wiatru była wyższa w sezonie grzewczym niż w ciepłych miesiącach i nie wykazywała istotnej 

zmienności w zależności od kierunku napływu mas powietrza (Rys. 4.3). Tylko przy adwekcji 

południowej (3 typ) prędkości były nieznacznie niższe (średnio o 0,2-0,3 m∙s
-1

). 



30 

 

 

Rys. 4.3 Zmienność prędkości wiatru w sezonie grzewczym i niegrzewczym w roku 2012 nad Gdynią 

w zależności od kierunku adwekcji (1,2,3-opis jak w rys. 4.2) 

 

Wszystkie wyniki pogrupowano zgodnie z klasyfikacją omówioną powyżej  i stwierdzono, że 

ksenobiotyki w najmniejszych cząstkach respirabilnych (<1 μm i <2,5 μm) dominowały zazwyczaj 

zimą (Tablice 3.1-3.7), gdy ze źródeł lokalnych, regionalnych i odległych przenoszone były z 

transportem atmosferycznym produkty spalania paliw oraz odpadów. W regionach położonych blisko 

morza dodatkowym źródłem zanieczyszczeń w powietrzu są porty, stocznie oraz transport morski. 

Rola transportu morskiego w emisji zanieczyszczeń do powietrza rośnie jednak w okresie ciepłym, 

gdyż to ruch pasażerski w największym stopniu odpowiedzialny jest za emisję związków węgla i PMx 

do atmosfery (HELCOM, 2012). 

W obydwu sezonach (grzewczym i nie grzewczym) stężenie PM1 i PM2,5 nie zmieniało się 

istotnie w zależności od kierunku adwekcji (Rys. 4.4). Jedynie przy adwekcji od morza w ciepłych 

miesiącach roku 2012 nieznacznie wzrastało stężenie PM2,5 (28,7 g∙m
-3

). Może to wskazywać na 

rolę morza w kształtowaniu stężenia tych aerozoli w atmosferze nad Gdynią w omawianym okresie 

pomiarowym. Z kolei w chłodnych miesiącach roku wyższe było nieznacznie (średnio o 5 g∙m
-3

) 

stężenie PM1 i PM2,5 przy adwekcji od lądu (2 i 3 typ).  

 

a) b)  

Rys. 4.4 Zmienność stężenia PM1 i PM2,5 [g∙m
-3

] w zależności od kierunku adwekcji  

w sezonie niegrzewczym (a) i grzewczym (b) (1,2,3-opis jak w rys. 4.2) 
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W przypadku węgla organicznego i elementarnego w PM1 i w PM2,5 w obydwu sezonach 

(grzewczym i niegrzewczym) stężenia były niższe, gdy nad rejon badań napływały morskie masy 

powietrza (Rys. 4.5). Stężenia B(a)P w okresie niegrzewczym były w obydwu frakcjach aerozoli 

dwukrotnie wyższe przy adwekcji morskiej (1 typ) niż przy pozostałych typach (Rys. 4.5 c). W 

miesiącach chłodnych najwyższe stężenia tego związku w PM1 i PM2,5 miały miejsce gdy napływały 

lądowe masy powietrza, zwłaszcza z południa (3 typ), co wskazuje na największe znaczenie sektora 

komunalno-bytowego.  

a) b) c)  

d) e) f)  

Rys. 4.5 Zmienność stężenia OC, EC i B(a)P w PM1 i w PM2,5 [g∙m
-3

] w zależności od kierunku 

adwekcji w sezonie niegrzewczym (a-c) i grzewczym (d-f). (1,2,3-opis jak w rys. 4.2) 

 

Stężenie bisfenolu A (BPA) i alkilofenoli (OP i NP.) wykazywało większą zmienność niż związki 

opisane powyżej (Rys. 4.6). Stężenia BPA i OP w aerozolach nad Gdynią wzrastały przy adwekcji 

lądowej. W okresie niegrzewczym wzrost stężenia obydwu związków w aerozolach nad Gdynią był 

największy, gdy masy powietrza nanoszone były ze wschodu (2 typ), a w okresie grzewczym z 

południa (3 typ). Tylko w przypadku OP w PM1 stwierdzono wzrost stężenia, gdy napływały morskie 

i oceaniczne masy powietrza (Rys. 4.6b). Stężenie NP. wydaje się być w najmniejszym stopniu 

zależne od kierunku napływu mas powietrza, tak w miesiącach ciepłych jak i zimnych. 
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a) b) c)  

d) e) f)  

Rys. 4.6 Zmienność stężenia BPA, OP i NP w PM1 i w PM2,5 [g∙m
-3

] w zależności od kierunku 

adwekcji w sezonie niegrzewczym (a-c) i grzewczym (d-f). (1,2,3-opis jak w rys. 4.2) 

 

Stężenie rtęci w obu frakcjach aerozoli były najwyższe, zarówno w sezonie grzewczym jak i w 

miesiącach ciepłych, gdy masy powietrza napływały znad lądu (Rys. 4.7). Wartości Hg w PM1 

charakteryzowały się najwyższymi wartościami w całym okresie pomiarowym przy masach powietrza 

z południa (typ 3) (Rys. 4.6a). W przypadku rtęci w aerozolach o średnicy mniejszej niż 2,5µm w 

sezonie niegrzewczym wzrost stężenia występował przy masach powietrza z południa, a w sezonie 

grzewczym ze wschodu (typ 2) (Rys. 4.6b). Wskazuje to, że rtęć w aerozolach pochodziła głównie z 

bezpośredniej emisji antropogenicznej.  

a) b)  

Rys. 4.7 Zmienność stężenia rtęci (Hg) w PM1 i w PM2,5 [g∙m
-3

] w zależności od kierunku adwekcji 

w sezonie niegrzewczym (a) i grzewczym (b). (1,2,3-opis jak w rys. 4.2) 
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Biorąc pod uwagę kierunek adwekcji i powyższe spostrzeżenia stwierdzono, że najwyższe stężenia 

wszystkich analizowanych związków odnotowano w sezonie grzewczym, gdy napływały wiatry od 

lądu (Tablica 4.2).  

Tablica 4.2 

Zmienność stężenia analizowanych związków w aerozolach nad Gdynią w 2012 roku przy 

lądowej i morskiej adwekcji mas powietrza 

Frakcja 

aerozoli 

Związek 

  

Okres grzewczy Okres letni 

Adwekcja 

od lądu 

adwekcja 

od morza 

adwekcja  

od lądu 

adwekcja  

od morza 

 

PM1 [g∙m
-3

] 30,5 25,7 23,0 23,4 

 

OC [g∙m
-3

] 7,3 4,7 4,6 4,0 

 

EC [g∙m
-3

] 2,3 1,7 1,5 1,3 

PM1 B(a)P [ng∙m
-3

] 4,4 2,7 0,1 0,1 

 BPA [ng∙m
-3

] 0,2 0,1 0,03 0,03 

 OP [ng∙m
-3

] 0,6 0,3 0,1 0,2 

 NP [ng∙m
-3

] 0,7 0,6 0,3 0,3 

 Hg(a) [pg∙m
-3

] 20,4 15,7 2,0 1,1 

 

PM2,5 [g∙m
-3

] 36,1 31,1 26,7 28,7 

 

OC [g∙m
-3

] 11,6 8,1 6,4 5,6 

 

EC[g∙m
-3

] 2,8 2,2 1,7 1,6 

PM2,5 B(a)P [ng∙m
-3

] 7,5 4,3 0,4 0,9 

 BPA [ng∙m
-3

] 0,5 0,2 0,1 0,1 

 OP [ng∙m
-3

] 1,0 0,6 0,2 0,2 

 NP [ng∙m
-3

] 1,2 0,9 0,5 0,5 

 Hg(a) [pg∙m
-3

] 21,4 14,0 1,5 1,1 

Parametr T [°C] 3,4 4,0 18,0 16,7 

meteorologiczny Rh [%] 62,5 57,7 51,5 53,0 

 

Vw [m∙s-1] 3,1 3,2 2,5 2,7 

 

Sugeruje to istotną rolę procesów spalania paliw kopalnych w sezonie zimowym w 

kształtowaniu stężeń analizowanych związków. W sezonie niegrzewczym uzyskane stężenia 

badanych związków były porównywalne w masach powietrza znad lądu i morza. Tylko dla 

benzo(a)pirenu i OP zaobserwowano wyraźnie wyższe stężenia przy adwekcji lądowej 

(Tablica 4.2). W przypadku stężeń rtęci zanotowano widoczne wyższe stężenia przy napływie 

mas powietrza od strony lądu zarówno w okresie grzewczym jak i w miesiącach ciepłych. 

Jedynie stężenia Hg w PM2,5 w okresie niegrzewczym były na zbliżonym poziomie przy obu 

rodzajach adwekcji.  

Wpływ warunków synoptycznych na stopień zanieczyszczenia powietrza aerozolami PM1 i 

PM2,5; węglem organicznym i elementarnym, B(a)P i rtęcią w aerozolach obydwu frakcji ujawnił się 

zwłaszcza w przypadku temperatury powietrza (Rys. 4.7 do 4.11). 
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Rys. 4. 7 Zmienność stężenia aerozoli PM1 i PM2,5 na tle zmian temperatury powietrza (fragment 

zacieniony wskazuje sezon ciepły) 

 

 

Rys. 4. 8 Zmienność stężenia OC w aerozolach PM1 i w PM2,5 na tle zmian temperatury powietrza 

(fragment zacieniony wskazuje sezon ciepły) 

 

 
 

Rys. 4. 9 Zmienność stężenia EC w aerozolach PM1 i w PM2,5 na tle zmian temperatury powietrza 

(fragment zacieniony wskazuje sezon ciepły) 
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Rys. 4. 10 Zmienność stężenia B(a)P w aerozolach PM1 i w PM2,5 na tle zmian temperatury 

powietrza (fragment zacieniony wskazuje sezon ciepły) 

 

Także stężenie BPA, OP, NP w aerozolach nad Gdynią było uzależnione od temperatury 

powietrza. Największy wzrost stężeń tych zanieczyszczeń następował gdy drastycznie spadała 

temperatura powietrza i wzmożone było spalanie paliw kopalnych w sektorze prywatnym i 

przemysłowym. Stężenia endokrynnych pochodnych fenolu, w okresie gdy spalanie paliw 

kopalnych osiągało maksimum osiągały wartości nawet kilku ng∙m
-3

.  

W przypadku rtęci wyraźną zależność z temperaturą zanotowano w szczególności w 

okresie grzewczym. W obydwu frakcjach aerozoli korelacja między Hg a temperaturą 

wyniosła r=0,6.  

 
Rys. 4. 11 Zmienność stężenia Hg w aerozolach PM1 i w PM2,5 na tle zmian temperatury powietrza 

(fragment zacieniony wskazuje sezon ciepły) 

 
Temperatura powietrza średnio była wyższa tak w sezonie grzewczym jak i nie grzewczym, gdy 

napływały masy powietrza z południa (3 typ). W zimnych miesiącach roku średnia temperatura 
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najniższa była przy adwekcji wschodniej (Rys. 4.12a). Wilgotność powietrza była najniższa w okresie 

grzewczym i najwyższa w miesiącach ciepłych przy adwekcji morskiej (Rys. 4.12b). 

a)  b)  

Rys. 4.12 Zmienność temperatury powietrza T [°C] a) i jego wilgotności Rh [%] b)  w sezonie 

grzewczym i ciepłym w roku 2012 nad Gdynią w zależności od kierunku adwekcji (1,2,3-opis jak w 

rys. 4.2) 

 

Najniższym temperaturom powietrza, które miały miejsce w okresie od 25 stycznia do 17 lutego 

2012 roku (Rys. 4.7-4.11) towarzyszył bardzo duży wzrost stężenia wszystkich analizowanych 

związków. Było to najbardziej widoczne w okresie z 4 na 5 lutego 2013 roku. Wówczas temperatura 

spadła do -18,5°C, a stężenia PM1, PM2,5 i ich składowych osiągnęły wartości maksymalne w całym 

roku badawczym. W tym czasie niska była prędkość wiatru (2,4 m∙s
-1

), a zanieczyszczenia nanoszone 

były z południa i związane były przede wszystkim z sektorem komunalno-bytowym. Przez 70% czasu 

w okresie, gdy odnotowywano wysokie stężenia (od 25 stycznia do 17 lutego 2012 roku) 

zanieczyszczenia związane były jednak z nanoszeniem mas powietrza z zachodu i południowego 

zachodu przy wiatrach o sile wyższej od 5 m∙s
-1

, co sugeruje regionalne pochodzenie  zanieczyszczeń
 

(Lewandowska, 2011).  Zlokalizowane są tam powiaty objęte programem naprawczym ze względu na 

zbyt wysoką ilość przekroczeń dopuszczalnego 24 godzinnego stężenia PM10 w konsekwencji 

niekontrolowanego spalania węgla i drewna w sektorze komunalno-bytowym (WIOŚ, 2006; PMŚ, 

2009). W skali przestrzennej rzędu kilkudziesięciu kilometrów źródło to odgrywa znacznie większą 

rolę w kształtowaniu jakości powietrza niż źródła komunikacyjne (Salvador i in, 2007). Wysokie 

stężenia, zwłaszcza PM1 i PM2,5 pod koniec roku (od 2 grudnia 2012 roku) były ponownie wywołane 

spadkiem temperatury. Jednak w tym przypadku nie był on tak duży jak na przełomie stycznia i lutego  

(minimalne temperatury nie przekroczyły -13°C), stąd i stężenia nie były tak wysokie jak na początku 

roku. 

Również o poziomie stężenia rtęci w aerozolach PM1 i PM2,5 w okresie zimowym, w strefie 

brzegowej Zatoki Gdańskiej, decydowała temperatura powietrza oraz pochodzenie mas powietrza. 

Kilkunastostopniowe mrozy przyczyniły się do intensywniejszego spalania paliw kopalnych, co 

doprowadziło średnio do dziesięciokrotnego wzrostu stężenia Hg w aerozolach w porównaniu z 
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okresem, gdy dominowały dodatnie temperatury powietrza. Najwyższe stężenia wystąpiły przy 

adwekcji znad lądu. Powietrze przemieszczające się znad morza charakteryzowało się kilkukrotnie 

mniejszymi stężeniami tego metalu w porównaniu z kontynentalnymi masami powietrza.  

Zmiany temperatury powietrza, które wpływają na intensywność spalania paliw kopalnych 

zwłaszcza w indywidualnych paleniskach domowych miały większy wpływ na poziom stężenia Hg 

związanej z małymi z aerozolami niż gazowej rtęci. 

Lokalne źródła zanieczyszczeń bogate w węgiel elementarny związane były z nakładającym się 

wpływem sektora komunalno-bytowego i źródeł komunikacyjnych. Ich udział zaznaczył się 

najwyraźniej w okresie grzewczym, przy niższej wysokości warstwy mieszania i niskich prędkościach 

wiatru (Rys. 4.13). W atmosferze nad Gdynią słaba była wówczas dyspersja zanieczyszczeń, co 

przejawiało się zwłaszcza wzrostem stężenia węgla elementarnego w aerozolach PM1 i PM2,5.  

a) b)  

Rys. 4.13 Wpływ prędkości wiatru na stężenie węgla elementarnego w aerozolach PM1 i PM2,5  

w sezonie grzewczym (a) i nie grzewczym w roku 2012 w powietrzu nad Gdynią  

 

Wysokie stężenia EC sięgające 5,2 µg·m
-3 

i 7,1 µg·m
-3 

w aerozolach PM1 i PM2,5, odpowiednio, 

obserwowano, gdy napływały masy powietrza z zachodu i południa, gdzie zlokalizowane są 

obwodnica, pobliskie trakcje komunikacyjne oraz liczne paleniska przydomowe. Zaznaczyło się to 

najwyraźniej na przełomie stycznia i lutego 2012 roku przy najniższych temperaturach powietrza 

(dochodzących do -19,5°C) i prędkości wiatru nie przekraczającej 2,4 m∙s
-1

. W tym samym czasie 

wysokie wartości osiągały także stężenia węgla organicznego, dochodzące do 33,3 µg·m
-3 

i 47,7  

µg·m
-3 

w PM 1 i PM2,5, odpowiednio (4-5.02.2013) oraz stężenia B(a)P osiągające wartości 10,0 

µg·m
-3 

i 20,1 µg·m
-3 

w PM1 i PM2,5, odpowiednio. Podobną sytuację odnotowano w grudniu 2013 

roku. Stwierdzono dodatkowo, że wzrost stężeń wszystkich związków następował gdy przez minimum 

dwie doby nie występowały opady deszczu. 

Wentylacyjne właściwości wysokich prędkości wiatru zaobserwowano w drugiej połowie lutego 

2012 roku. Na skutek wzrostu prędkości wiatru nawet powyżej 20 m∙s
-1

 (24-25.02.2012) spadły 

stężenia wszystkich analizowanych związków. Stężenia EC i OC w PM1 i PM2,5 były niższe od 1  

µg·m
-3

, a stężenia OC nie przekraczały 5 µg·m
-3

. 

Najwyższe wartości stężeń rtęci, jak podobnie w przypadku pozostałych związków występowały w 

lutym i grudniu 2012 roku. Najwyższe stężenie Hg w PM1 odnotowano 10-11.12.2012 i wyniosło ono 
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146,4 pg·m
-3

. Masy powietrza napływały wówczas znad lądu (typ 3). Zanotowano w tym okresie niską 

prędkość wiatru (1,0 m∙s
-1

), co świadczy o lokalnych źródłach antropogenicznych rtęci, przede 

wszystkim w sektorze komunalno-bytowym. We frakcji PM2,5 maksymalne stężenie Hg (202,3  

pg·m
-3

) wystąpiło kilka dni wcześniej tj. 8-9.12.2012. Średnia prędkość wiatru wynosiła wówczas 2,1 

m∙s
-1

.
 

W okresie tym dominowała adwekcja lądowa (2 typ mas powietrza ze wschodu). 

Prawdopodobnym powodem był mający miejsce w nocy 7-8.12.2012 pożar domu mieszkalnego w 

Gdyni Orłowie, zlokalizowanej 3,5km na południowy wschód od stacji pomiarowej.  

W czasie kiedy wystąpiły maksymalne stężenia Hg w aerozolach nie występowały opady, a 

temperatura utrzymywała się poniżej 0
o
C. Przy prędkościach wiatru powyżej 4 m∙s

-1
 stężenie rtęci nie 

przekraczały zazwyczaj 10 pg·m
-3

, nawet gdy masy powietrza napływały znad lądu, co świadczy o 

dobrej dyspersji zanieczyszczeń. W przypadku, gdy zanieczyszczenia były nanoszone z północy z duż 

siłą wiatru zdarzały się sytuacje wzrostu stężenia rtęci, nawet do wartości 66,1 pg·m
-3 

w PM1 (2-

3.03.2012). Źródłem rtęci mogły być w takich sytuacjach paleniska przydomowe w miejscowościach 

takich jak Reda, Rumia, Wejherowo, czy Puck. Na północ od stacji pomiarowej znajduje się również 

rejon portów i stoczni, których codzienna aktywność mogła wpływać na wzrost stężenia Hg w 

aerozolach. W okresie 13-15.01.2012 zanotowano jednoczesny wzrost masy aerozoli.  

Dotychczas przeprowadzone badania TZO w ramach niniejszego projektu pozwalają jedynie 

wskazać, iż w próbkach aerozoli średnicy do 2,5µm mogą być obecne wszystkie spośród zbadanych 

związków. Tym niemniej wskazanie poziomów stężeń wymaga walidacji metodyki badawczej. 

Również dla potrzeb rzetelnego przedstawienia danych badawczych zespół planuje wykonać badania 

porównawcze na wybranych próbkach ekstraktów w laboratorium posiadającym wdrożony system 

zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 17025. W raporcie tym przedstawiono jedynie informację o 

związkach jakie udało się stwierdzić w pobranych próbkach aerozoli. 

Wszystkie spośród 15 przebadanych próbek pojedynczych oraz 4 próbek zbiorczych nie zawierały 

pochodnych s-triazyny. Wysoki poziom odzyski analitów oraz tożsamy  wynik otrzymany w 

laboratorium zewnętrznym potwierdziły, że w próbkach aerozoli o średnicy do 2.5µm pobranych w 

Gdyni pochodne s-triazyny nie występują. Otrzymane wyniki potwierdza są zgodne z oczekiwanymi, 

gdyż pochodne s-triazyny należą do związków dobrze rozpuszczalnych w wodzie i stwierdzone 

zostały w opadach mokrych (Grynkiewicz i in., 2001). 

Spośród pestycydów chloroorganicznych w powietrzu atmosferycznym nad Gdańskiem w latach 

1991-1992 stwierdzono obecność HCBz, γ-HCH oraz DDT i jego metabolitów (Falandysz i in., 1999). 

Późniejsze badania powietrza w Gdańsku potwierdziły obecność m.in. α-endosulfanu (Kosikowska i 

in., 2011). Przeprowadzone badania aerozoli z sezonu wiosennego pobranych w 2012 roku w Gdyni 

wskazały na stałą obecność HCBz, γ-HCH, heksachlorobutadienu, endosulfanu oraz izomerów pp’-

DDT oraz pp’DDD mimo że ich stosowanie zostało zabronione ponad 30 lat temu. W próbkach 

aerozoli stwierdzono także obecność badanych bromoorganicznych opóźniaczy spalania (HBCD, 
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TBBPA). Tym niemniej, jak zostało już wskazane wcześniej, wyniki te wymagają walidacji 

certyfikowanymi metodami analitycznymi. 

Badania w zakresie oznaczenia poziomu stężeń węglowodorów aromatycznych w próbkach 

aerozoli o średnicach <2.5µm ujawniły obecność wszystkich szesnastu oznaczanych związków: 

naftalenu, acenaftylenu, acenaftenu, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, 

benzo(a)antracenu, kryzenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h) 

antracenu, benzo(g,h,i) perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenu. 

5. Zestawienie publikacji i konferencji, podczas których zaprezentowano uzyskane  

w ramach projektu rezultaty badań 

5. 1 Publikacje 

 
 Bełdowska M., Falkowska L., Lewandowska A., 2012, Mercury in particulate matter over 

polish zone of the Southern Baltic Sea, Atmospheric Environment, Vol. 46, 397-404. 

 Lewandowska A.U., L.M.Falkowska, 2013, High concentration episodes of PM10 in the air 

over the urbanized coastal zone of the Baltic Sea (Gdynia — Poland), Atmospheric Research, Vol. 

120–121, 55–67. 

 Lewandowska A.U., L.M. Falkowska, A. Witkowska, M. Bełdowska, 2013,  Fluoride in 

aerosols of the coastal zone- fluorki w aerozolach strefy brzegowej morza, recenzowane materiały 

pokonferencyjne, IV Pomorska Konferencja „Jakość Powietrza”, Gdańsk, 05-07.06.2013  

 Lewandowska A.U., Falkowska L.M., Jóźwik J., 2013, Factors determining the fluctuation 

of fluoride concentrations in PM10 aerosols in the urbanized coastal area of the Baltic Sea (Gdynia, 

Poland), Environ Sci Pollut Res, Vol. 20, 6109–6118. 

 Bełdowska M., Falkowska L., Lewandowska A., 2012, Wpływ warunków 

meteorologicznych na fluktuacje stężeń i przemiany rtęci gazowej i związanej w drobnych cząstkach 

w zurbanizowanym obszarze nad Zatoką Gdańską, Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, 23-26. 

 Lewandowska A., Staniszewska M., Falkowska L., Bełdowska M., Machuta M., Mróz D. 

2012, Węgiel elementarny i organiczny, benzo(a)piren oraz alkilofenole w funkcji rozmiarów cząstek 

aerozoli w zurbanizowanej strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej, Ochrona powietrza w teorii i praktyce, 

Zakopane, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, 181-191. 

 Publikacje w przygotowaniu: 

- Związki węgla (OC, EC i B(a)P) w funkcji rozmiarów cząstek aerozoli w zurbanizowanej strefie 

brzegowej Zatoki Gdańskiej, 

- Alkilofenole w najmniejszych cząstkach aerozoli w powietrzu nad obszarem przybrzeżnym 

południowego Bałtyku, 
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- Oddziaływanie lądowych i morskich źródeł emisji na stężenie rtęci i związków węgla  

w drobnych frakcjach aerozoli.  

5.2 Konferencje, na których zaprezentowano wstępne wyniki badań prowadzonych w 

ramach niniejszego projektu 

Konferencja Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, Sopot, 18.10.2012 w 

formie 2 posterów 

Konferencja Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, Zakopane, 24-26.10.2012 w formie 2 

prezentacji ustnych oraz 2 publikacji 

Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Poznań, 8.12.2012- 

1 prezentacja 

III Konferencja Rtęć w Środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka, 

Gdynia, 8-10.05.2013- 2 prezentacje 

IV Pomorska Konferencja „Jakość Powietrza”, Gdańsk, 05-07.06.2013 r.- 2 prezentacje  

The 9th Baltic Sea Science Congress, 26-30 August, 2013, Klaipėda, Lithuania -poster 

5.3 Prezentowanie tematyki związanej z aerotoksynami podczas Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki 

W ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki na pikniku naukowym 26 maja 2012 

wystawione było stanowisko dotyczące „Aerotoksyn we wdychanym powietrzu”. Przez cały 

dzień trwała akcja uświadamiająca dorosłych i dzieci o niebezpieczeństwie z nimi 

związanym, odbywały się konkursy z nagrodami, rozdawane były ulotki dla dorosłych i 

przeprowadzane doświadczenia naukowe. Na pikniku zaprezentowano także poster dotyczący 

obecności „Aerotoksyn we wdychanym powietrzu”.  

Wszystkie materiały dotyczące BFN oraz konferencji, w jakich brały udział autorki 

projektu dołączono do sprawozdania w formie załączników. 

5.4 Zobowiązanie 

Autorzy niniejszego opracowania zobowiązują się do zamieszczenia go na stronie 

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wszelki sprzęt zakupiony z funduszy 

WFOŚiGW w Gdańsku zostanie zaopatrzony w informację o fundatorze. Jednocześnie 

autorzy zastrzegają sobie prawo do pierwszeństwa publikowania danych zawartych w 

niniejszym opracowaniu i poszanowania ich praw autorskich. 
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