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ABSTRACT

Air pollution is a significant risk factor reducing the standard of living and health of people. An important sector of the economy that 
has a negative impact on the environment is mining, especially the extraction of rock raw materials. In the Świętokrzyskie region, 
rock, carbonate and siliceous raw materials are a valuable resource. The aim of the study is to assess air pollution with dust from the 
exploitation of rock materials. The research was carried out in the Łagów commune and in the city of Łagów. Air pollution with dust 
was assessed on the basis of the material collected on cardboard covered with petroleum. It was found that the air in Łagów and its 
vicinity is very dusty. The greatest dustiness was at the cemetery. In three months, 1.525 kg per square meter of dust fell there. The 
least dust was in the Market Square. The commune of Łagów, where rock is mined in 8 mines, is very threatened with degradation 
of the natural environment.
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Wprowadzenie

Zanieczyszczenie powietrza stanowi istotny czynnik 
ryzyka obniżający poziom życia i zdrowia ludzi. Sza-
cuje się, że z tego powodu Europejczycy żyją średnio 
o dziewięć miesięcy krócej (Europejska Agencja Środo-
wiska 2012). Szacunki Europejskiej Agencji Środowi-
ska (EEA) wskazują, że ponad 90% mieszkańców za-
mieszkujących tereny miejskie w krajach Unii Europej-
skiej narażonych jest na stężenia drobnoziarnistego pyłu 
zawieszonego (PM 10, PM 2,5) oraz ozonu (O3), prze-
kraczające wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia 

(Greenpeace 2013). Polska należy do ścisłej czołówki 
krajów UE, jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłami za-
wieszonymi (Europejska Agencja Środowiska 2012a). 
Źródeł tego zanieczyszczenia jest kilka. Jako głównych 
emitentów szkodliwych substancji na terenie naszego 
kraju wymienia się: tzw. niską emisję (zanieczyszcze-
nia pochodzące z domowych kotłów i pieców), transport 
oraz przemysł i energetykę opartą na spalaniu węgla.

W Polsce aż 85% energii elektrycznej produkowanej 
jest z węgla. Według raportu Krajowego Ośrodka Bilan-
sowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) elektrownie 
zlokalizowane na terenie naszego kraju odpowiadają za: 

Acta Juvenum vol. 5: s. 125-130, 2020
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie

im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej
w Kielcach



126

11% emisji pyłu pierwotnego PM 2,5, 51% emisji dwu-
tlenku siarki oraz 31% emisji tlenków azotu. 

Drugą ważną dziedziną gospodarki, która ma nega-
tywny wpływ na środowisko jest górnictwo, szczegól-
nie pozyskiwanie surowców skalnych. Szacuje się, że 
na świecie produkuje się ok. 20 mld ton, co stanowi ok. 
2/3 wydobycia ogółem surowców stałych (Kozioł, Czaja 
2010). Najwięcej kruszyw mineralnych produkuje się w 
Unii Europejskiej (ponad 3,5 mld ton). Do największych 
producentów kruszyw mineralnych w UE należą: Niem-
cy (470 mln ton/rok), Hiszpania (430 mln ton/rok), Fran-
cja (ok. 400 mln ton/rok), Włochy (350 mln ton/rok), 
Wielka Brytania (200 mln ton/rok), Polska (200 mln ton/
rok). W Polsce produkcja i zużycie kruszyw na 1 miesz-
kańca wynosi ok. 5,5 ton. Dla porównania najwięcej 
produkuje się w Irlandii – ok. 20 ton na mieszkańca. W 
UE na jednego mieszkańca produkuje się ok. 7 ton. 

Kruszywa mineralne są bardzo potrzebne w gospo-
darce. Wykorzystywane są głównie do produkcji beto-
nów, dróg i wielu innych obiektów i zastosowań (asfalty, 
zaprawy i kleje, wyroby prefabrykowane, makroniwe-
lacje, infrastruktura sportowa, podsadzka górnicza, ob-
wałowania itd. (Ney 2007). Drobne piaski, zawierające 
krzem, stosowane są niemal w całej współczesnej elek-
tronice (telefony komórkowe, komputery, telewizory, 
panele słoneczne itp.), ostatnio stosowane są również 
do budowy i utrzymania pól golfowych, do wydobycia 
gazu i ropy ze złóż łupkowych i w wielu innych zastoso-
waniach (Kozioł 2009).

Wydobycie i produkcja kruszyw w Polsce przecho-
dziła różne fazy rozwoju. Po okresie dużego wzrostu 
wydobycia w latach 1970–1985, związanego z roz-
wojem przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo), a 
także budownictwa mieszkaniowego (fabryki domów), 
drogowego i innych, w latach 80. nastąpiła stagnacja. 
Dopiero od 2003 r., a szczególnie po wstąpieniu Polski 
do UE, rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju pro-
dukcji tych materiałów (Ney 2007).

W regionie świętokrzyskim od zarania dziejów su-
rowce skalne, węglanowe i krzemionkowe były cennym 
bogactwem. W pradziejach najcenniejszym był krze-
mień. Na Przedgórzu Iłżeckim bogate złoża wapieni 
krzemienionośnych występowały w tzw. Wschodnio-
-Świętokrzyskim Okręgu Pradziejowej Eksploatacji 
Krzemienia Pasiastego (WSOPEKP) datowane na okres 
neolitu (Bąbel 2015). Liczne przekształcenia górnicze w 
postaci szybów, jam i hałd na polach górniczych sprzed 
5000 lat pozostały do dzisiaj (Podgórska, Jóźwiak 2020). 
Wydobycie surowców skalnych w Górach Świętokrzy-
skich i na Przedgórzu Iłżeckim metodą odkrywkową 
rozwinęło się w średniowieczu, szczególnie na potrzeby 
budownictwa. Skałę wapienną jako topnik wykorzysty-

wały także licznie działające w regionie świętokrzyskim 
kuźnice i od polowy XVII w. wielkie piece. Najstarsze 
elementy budowlane z wapienia pińczowskiego znane 
są z X wieku z Wiślicy (Doroz 2016). Symbolem gór-
nictwa świętokrzyskiego stała się również ustawiona w 
Warszawie w 1643 r. kolumna króla Zygmunta III Wazy, 
wykonana pierwotnie ze zlepieńca permskiego, pocho-
dzącego z rejonu Czerwonej Góry koło Kielc.

Po II wojnie światowej górnictwo surowców skal-
nych w Górach Świętokrzyskich rozwinęło się na 
ogromną skalę. W południowo zachodniej części Gór 
Świętokrzyskich w otoczeniu Chęcin spowodowało gi-
gantyczne zmiany środowiska przyrodniczego, a region 
zyskał miano „Białego Zagłębia” (Barga-Więcławska 
1997). Eksploatowane wapienie dewońskie w okolicach 
Łagowa, szczególnie po roku 2005, przyniosły i na-
dal przynoszą także bardzo duże, niekorzystne zmiany  
w środowisku (Łagów 2015).

Celem pracy jest ocena zanieczyszczenia powietrza 
pyłami pochodzącymi z eksploatacji surowców skal-
nych.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na terenie gminy Łagów i w 
mieście Łagów. Celem pozyskania materiału wytypowa-
no 21 punktów poboru pyłu. Kartoniki o powierzchni 40 
cm2 oznaczano numerem i pokryto cienką warstwą wa-
zeliny, co zwiększało przyczepność powierzchni (fot. 1).

Fot. 1. Kartonik przygotowany do 
ekspozycji (Fot. K. Łach)
Photo 1. Cardboard prepared for 
exposition (Photo K. Łach)

Kartoniki rozwieszano w zależności od możliwości 
na różnych przedmiotach: siatka ogrodzeniowa (fot. 2), 
gałęzie drzew (fot. 3), balustrada balkonu (fot. 4), w 
trzech terminach: listopad i grudzień 2019 r. oraz sty-
czeń 2020 r. Ekspozycja trwała 1 miesiąc. Kartoniki 
po ekspozycji przewożono do pracowni biologicznej, 
gdzie leżały przez miesiąc w temperaturze pokojowej 
w celu ustabilizowania wilgotności (fot. 5).
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Kolejnym etapem było ważenie kartoników i ob-
serwacja z wykorzystaniem mikroskopu stereosko-
powego. Uzyskane wyniki zestawiono tabelarycznie 
i przedstawiono graficznie. W celu przedstawienia 
stopnia zróżnicowania wartości zmiennej obliczono 
współczynnik zmienności, przyjmując, że powyżej 
10% zmienność cechy jest istotna statystycznie, poni-
żej 10% zmienność cechy nie jest istotna statystycznie. 

Opis terenu badań

Gmina Łagów zajmuje powierzchnię 113 km2. Na 1 
km2 mieszkają 62 osoby. Gmina graniczy z 7 gminami 
województwa świętokrzyskiego, a w jej skład wchodzi 
19 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa 
74 oraz droga wojewódzka 756, co stwarza dogodne po-
łożenie komunikacyjne. 

Gmina Łagów położona jest w obrębie Gór Świę-
tokrzyskich, będących częścią Wyżyny Kielecko-San-
domierskiej. Na kształt obecnej rzeźby terenu mia-
ły wpływ najmłodsze ruchy górotwórcze (alpejskie), 
zróżnicowanie litologii podłoża, a także rzeźbotwórcza 
działalność rzek i cieków. Na terenie gminy dominują 
wydłużone wyniesienia rozciągające się z południowe-
go wschodu na północny zachód oraz leżące pomiędzy 
nimi obniżenia dolinne, z których najgłębsza jest dolina 
rzeki Łagowicy. Jest to charakterystyczny dla obszaru 
Gór Świętokrzyskich układ dolin i wzniesień nazywa-
ny „układem rusztowym”. Położoną w centrum gminy 
Nieckę Łagowską tworzą płaskie wyniesienia i rozległe 
formy nieckowate, powstałe na mało odpornych łupkach 
dewońskich i karbońskich. Wzniesienia te są zbudowane  
z wapieni i dolomitów dewońskich. Niecka Łagowska 
od północy graniczy ze wschodnią częścią Pasma Ły-
sogór, zachodnią skrajną częścią Pasma Jeleniowskiego 

Fot. 2. Siatka ogrodzeniowa – miejsce ekspozycji kartonika 
(Fot. K. Łach)
Photo 2. Fence mesh – place cardboard exposition (Photo 
K. Łach)

Fot. 3. Gałęzie drzew – miejsce ekspozycji kartonika (Fot. 
K. Łach)
Photo 3. Branches of trees – place cardboard exposition 
(Photo K. Łach)

Fot. 4. Balkon – miejsce ekspozycji kartonika (Fot. K. Łach)
Photo 4. Balcony in the house – place cardboard exposition 
(Photo K. Łach)

Fot. 5. Kartonik po ekspo-
zycji (Fot. K. Łach)
Photo 5. Cardboard after 
exposition (Photo K. Łach)
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Ryc. 1. Lokalizacja kopalń surowców skalnych na terenie gminy Łagów
Fig. 1. Location of rock mines in the Łagów commune
Żródło/Source: Plan ochrony środowiska dla gminy Łagów na lata 2018–2023 z perspektywą do 2028 roku.

oraz Pasmem Małacentowskim z izolowanym wznie-
sieniem – Kobylą Górą. Od południa Nieckę otacza 
południowo-wschodni skłon Pasma Orłowińskiego ze 
szczytem Kiełki. Występujące w obszarze Pasma Orło-
wińskiego lessy o znacznej miąższości, bardzo podatne 
na erozję, wydatnie wpływają na wzbogacenie rzeźby 
terenu w tej części gminy.

Miasto Łagów zajmuje powierzchnię 8,2 km2 i za-
mieszkuje w nim 1650 osób. Pierwszego stycznia 2018 
r. Łagów odzyskał prawa miejskie, które nadano mu w 
1375 r., a które utracił w 1870 r. Centrum miasteczka 
stanowi Rynek z remizą strażacką i kościołem. 

Krajobraz gminy jeszcze kilka lat temu można było 
zaliczyć do typowego krajobrazu wiejskiego z luźną za-
budową, gdzie większość terenu stanowiły użytki rolne, 
łąki i lasy. Ogromny wpływ na kształtowanie krajobrazu 
gminy ma obecnie działalność górnicza. 

Na terenie gminy występuje 10 udokumentowanych 
złóż wapieni dewońskich i dolomitów, które położone 
są na wschód od miejscowości Łagów oraz 1 złoże pia-
skowców dolnodewońskich (Plan ochrony gm. Łagów). 

Aktualnie prowadzona jest eksploatacja złóż dolo-
mitów dewońskich i wapieni dewońskich przez 8 za-
kładów: ZG Łagów II, ZG Łagów – Zagościniec, ZG 

Łagów III, ZG Łagów IV, ZG Łagów V, ZG Nowy Staw, 
ZG Komorniki I i ZG Winna.

Wyniki

Przeprowadzone badania stopnia zapylenia powie-
trza z wykorzystaniem kartoników pokrytych wazeliną 
wskazują, że powietrze na terenie miasta i okolic jest 
bardzo zapylone. Największą immisję pyłu stwierdzo-
no przy cmentarzu. W ciągu trzech miesięcy opadło 
tam 1,525 kg na metr kwadratowy (ryc. 2). Najmniej-
sze zapylenie występowało w Rynku (1,275 kg*m2). 
Obliczony współczynnik zmienności, który był naj-
większy był w miesiącach listopad i styczeń nie prze-
kraczał 10%, co wskazuje, że zmienność cechy nie jest 
istotna statystycznie (tab. 1).

Na podstawie koloru nalotu osadzonego na karto-
nikach, z dużym prawdopodobieństwem można przy-
puszczać, że jest to pył pochodzący z kopalni surowców 
mineralnych. Potwierdzają to badania przeprowadzone 
w 2016 r. przez Katedrę Ochrony i Kształtowania Śro-
dowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach na zlecenie gminy Łagów (Raport 2017).



129

Zakończenie 

Eksploatacja surowców skalnych w gminie Łagów 
odbywa się metodą odkrywkową, co potęguje zmiany 
w środowisku przyrodniczym. Wyraźnie zaznaczają się 
dwa rodzaje oddziaływania: oddziaływanie bezpośred-
nie, prowadzące do zmiany dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania powierzchni terenu wskutek zmniej-
szenia powierzchni biologicznie czynnej (wyrobiska  
i zwałowiska, budowa nowych obiektów przemysłowo-
-administracyjnych), zanieczyszczenie powietrza oraz 
oddziaływanie pośrednie, będące skutkiem odwod-
nienia obszaru objętego eksploatacją (oddziaływanie 
na wody podziemne i powierzchniowe, odkształcanie 
powierzchni terenu, spadek plonowania upraw, zanik 
wody w ujęciach), zmian naprężeń w skałach (wstrząsy 
sejsmiczne). Kopalnie odkrywkowe wpływają również 

Ryc. 2. Ilość pyłu zgromadzonego na kartonikach w Łago-
wie
Fig. 2. The amount of dust accumulated on cardboard boxes 
in Łagów

Tabela 1. Zestawienie wyników 
Table 1. Summary of the results 

Miejsce ekspo-
zycji

XI 2019 XII 2019 I 2020

Przy kopalni 0,500 0,475 0,500

Rynek ogród 0,425 0,425 0,425

Rynek balkon 0,425 0,425 0,425

Cmentarz 0,525 0,475 0,525

Rondo 0,450 0,425 0,450

Droga 0,425 0,425 0,425

Średnia 0,458 0,442 0,458

min 0,425 0,425 0,425

max 0,525 0,475 0,525

Współczynnik 
zmienności 
(CV)

9,6 5,8 9,6

negatywnie na krajobraz gminy. Szczególnie odczu-
walne jest to w rejonie Wąwozu Dule oraz Jaskini Zbó-
jeckiej, która jest szczególnie narażona na oddziały-
wanie pyłu. Około 200 metrów od jaskini znajduje się 
kopalnia dolomitu urabiająca materiał za pomocą robót 
strzałkowych. Ma to wpływ na niszczenie unikatowej 
szaty naciekowej jaskini oraz na chronioną faunę paję-
czaków i nietoperzy w niej zamieszkujących. 

Rozumiejąc potrzebę eksploatacji surowców skal-
nych, które są niezbędne do rozwoju gospodarczego 
kraju i regionu, nie można tolerować dewastacji śro-
dowiska. Konieczny jest w tym względzie kompromis 
pomiędzy racjami środowiska przyrodniczego i wydo-
bywczego. 

Wobec postępującej degradacji i dewastacji śro-
dowiska przyrodniczego oraz negatywnego wpływu 
działalności górniczej, polegającej na pozyskiwaniu 
surowców skalnych, a mającej bezpośredni wpływ na 
życie i zdrowie ludzi zamieszkujących w sąsiedztwie 
kopalń, należy podjąć pilne działania zmierzające do 
ograniczenia negatywnych skutków już występujących 
oraz zaproponować rozwiązania, których celem będzie 
znalezienie nowego zastosowania dla terenów silnie 
przekształconych.

Wnioski
 
Na podstawie przeprowadzony badań oraz obser-

wacji w terenie sformułowano następujące wnioski:
1. Działalność górnictwa odkrywkowego surowców 

skalnych w bardzo dużym stopniu negatywnie wpływa 
na środowisko przyrodnicze. Zmienia krajobraz, zmie-
nia sposób zagospodarowania terenu, niszczy glebę, 
niszczy roślinność, zmienia stosunki wodne.

2. Gmina Łagów, gdzie w 8 kopalniach eksploato-
wany jest surowiec skalny, jest bardzo zagrożona de-
gradacją środowiska przyrodniczego. 

3. Do największych emitorów zanieczyszczeń po-
wietrza atmosferycznego na terenie gminy Łagów na-
leży zaliczyć emisje pyłów z kopalń kruszyw i ruch 
samochodowy 

4. Opad pyłu w Łagowie i w otoczeniu miasta nie 
jest równomierny. Największą immisję zanotowano  
w okolicy cmentarza.

5. Opad pyłu ma negatywny wpływ na rośliny. Ogra-
nicza proces fotosyntezy i wymianę gazową. Wpływa 
również na wartości odżywcze roślin użytkowych.

6. Degradacja środowiska przyrodniczego na tere-
nie gminy Łagów wymaga działań bieżących, polega-
jących na zabezpieczeniu dróg, po których przewożony 
jest surowiec skalny, poprzez ich zraszanie, co pozwoli 
ograniczyć zapylenie powietrza.



130

Literatura

Barga-Więcławska J., 1997: Sukcesja ślimaków na hał-
dach regionu świętokrzyskiego. WSP, Kielce, 152.

Bąbel J.T., 2015: Krzemionki Opatowskie. Monu-
ment prahistorii Europy. Kopalnie Krzemienia 
Pasiastego. Muzeum Historyczno-Archeologiczne  
w Ostrowcu Świetokrzyskim, s. 240.

Doroz W., 2016: Świętokrzyskie wiodącym regionem 
wydobycia surowców w Polsce, Mat. Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Europejska Agencja Środowiska 2012: Air quality in 
Europe - report,

Kopenhaga 2012, s. 24, [on-line:] http://www.eea.eu-
ropa.eu/publications/airquality-in-europe-2012/
at_download/file (dostęp: 22.05.2013).

Europejska Agencja Środowiska, 2012a: The European 
Pollutant Release and

Transfer Register, [on-line:] http://prtr.ec.europa.eu/
FacilityLevels.aspx. 

Greenpeace, 2013: Węgiel zabija. Analiza kosztów 
zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego 
sektora energetycznego, Fundacja Greenpeace Pol-
ska, ISBN 978-83-927871-2-9.

Jóźwiak M., 2017: Ocena wpływu kopalń kruszyw na 
zapylenie powietrza w gminie Łagów, Mat. Gm. 
Łagów.

Kozioł W., 2009. Produkcja kruszyw naturalnych na 
przełomie XX i XXI w., Nowoczesne Budownic-
two Inżynieryjne Maj – Czerwiec, s. 76-80.

Kozioł W., Czaja P., 2010: Górnictwo skalne w Polsce 
 stan obecny, perspektywy i uwarunkowania roz-
woju, Górnictwo i Geologia, 5(3), 41-58.

Ney R., 2007: Surowce mineralne Polski. Surowce 
skalne – kruszywa mineralne. Wyd. IGSMiE PAN, 
Kraków.

Podgórska M., Jóźwiak M., 2020: Impact of Former 
Iron Ore Mining on Soil Cover in the Northern Fo-
reland of Poland’s Świętokrzyskie Mountains, Pol. 
J. Environ. Stud. Vol. 29, No. 4 (2020), 1-10.

Program ochrony środowiska dla gminy Łagów na lata 
2007–2015, Mat. Gminy Łagów.

STRESZCZENIE

Zanieczyszczenie powietrza stanowi istotny czyn-
nik ryzyka obniżający poziom życia i zdrowia ludzi. 
Ważną dziedziną gospodarki, która ma negatywny 
wpływ na środowisko jest górnictwo, szczególnie po-
zyskiwanie surowców skalnych. W regionie święto-
krzyskim surowce skalne, węglanowe i krzemionkowe 
są cennym bogactwem. Celem pracy jest ocena zanie-
czyszczenia powietrza pyłami pochodzącymi z eksplo-
atacji surowców skalnych. Badania przeprowadzono 
na terenie gminy Łagów i w mieście Łagów. Zanie-
czyszczenia powietrza pyłem oceniono na podstawie 
materiału zgromadzonego na kartonikach pokrytych 
wazeliną. Stwierdzono, że powietrze na terenie Łago-
wa i okolic jest bardzo zapylone. Największe zapyle-
nie występowało przy cmentarzu. W ciągu trzech mie-
sięcy opadło tam 1,525 kg na metr kwadratowy pyłu. 
Najmniejsze zapylenie występowało w Rynku. Gmina 
Łagów, gdzie w 8 kopalniach eksploatowany jest suro-
wiec skalny, jest bardzo zagrożona degradacją środo-
wiska przyrodniczego. 


