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JAKO ŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Powietrze jest mieszaniną gazów, z których składa się atmosfera ziemska. Głównymi jego składnikami 
są: azot, tlen i argon. Poza stałymi składnikami, w powietrzu atmosferycznym występuje cały szereg innych 
składników emitowanych do atmosfery w wyniku procesów zachodzących w przyrodzie bądź w wyniku 
działalności człowieka. Wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe obecne w powietrz, ale nie będące 
jego naturalnymi składnikami, lub teŜ substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porów-
naniu z naturalnym składem powietrza uznawane są za zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł; z uwzględnieniem 
przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.  

Stan jakości powietrza moŜe wpływać na zdrowie ludzi, oddziaływuje równieŜ na systemy oddechowe ro-
ślin, zmiany odczynu gleby i wód powierzchniowych. 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stę-
Ŝeń substancji zanieczyszczających w powietrzu i ograniczaniu ilości lub eliminowaniu wprowadzania do po-
wietrza tych substancji.  

Elementy klimatu kształtujące proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
Romana Koczorowska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu 

Warunki meteorologiczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w województwie wielkopolskim, scharak-
teryzowano, podobnie jak w latach ubiegłych, analizując rozkład czasowo-przestrzenny elementów klimatu 
określających własności termiczne (temperatura), mechaniczne (prędkość i kierunek wiatru) oraz fizyczno-
chemiczne atmosfery (wilgotność względna, opady atmosferyczne).  

Wartości uwzględnionych elementów klimatu uzyskano z pomiarów prowadzonych na stacjach IMGW, 
rozmieszczonych w miarę równomiernie na terenie województwa.  

Tło, dla podanych w tabeli elementów klimatu w roku 2006, ograniczonych, jedynie do wartości mierzo-
nych w Poznaniu-Ławicy, stanowią średnie miesięczne z wielolecia 1971–2000, przedstawione w Atlasie 
Klimatu Województwa Wielkopolskiego.  

Wybrane elementy klimatu, determinujące proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w Wielkopolsce, 
w roku 2006 cechuje: 
• średnia roczna temperatura powietrza wyŜsza od przeciętnej z lat 1971–2000 na terenie całej Wielko-
polski. W Poznaniu dodatnia anomalia temperatury wyniosła 1,4°°C, w Kole 0,6°C. Według klasyfikacji 
IMGW rok 2006 był rokiem lekko ciepłym. 

O tak znacznej wartości dodatniej anomalii temperatury średniej rocznej, mimo mroźnej zimy zadecydo-
wało upalne lato oraz ciepła, długotrwała jesień. W kolejnym czterech miesiącach roku (wrzesień, paździer-
nik, listopad i grudzień) dodatnie odchylenie temperatur średnich miesięcznych od normy, w Poznaniu 
wyniosło około 4°C. Mroźna zima, zwłaszcza styczeń 2006 roku, zmniejszyła jedynie wartość dodatniego 
odchylenia. 

W styczniu panowała pogoda mroźna i sucha. Szczególnie mroźne były dwie ostatnie dekady miesiąca, 
kiedy nad Polskę dotarło mroźne, kontynentalne powietrze ze wschodu, związane najpierw z niŜem, a potem 
z wyŜem znad Rosji. Zanotowana w Poznaniu minimalna temperatura powietrza wynosiła -26,4°C, w Kole -
27,9°C, na granicy zachodniej województwa w Gorzyniu -27,1°C. Temperaturę niŜszą od normy notowano 
na całym obszarze Wielkopolski, przy czym na wschodzie regionu, ujemne odchylenie od średniej osiągało 
nawet 6,0°C.  
Średnia miesięczna temperatura lutego była niŜsza, a w niektórych punktach regionu znacznie niŜsza od 

normy. Najchłodniej było w pierwszych dniach, oraz w końcu miesiąca, kiedy nad Polskę napływało mroźne 
powietrze arktyczne. Temperatura minimalna powietrza w lutym osiągnęła w Poznaniu -16,3°C, w Kole -
15,1°C, w Gorzyniu -17,3°C. Temperatury niŜsze od przeciętnej, średniej miesięcznej o 1–2°C, notowano na 
terenie całego województwa. 

Lipiec w całej Wielkopolsce, znajdującej się początkowo pod wpływem słonecznego wyŜu i ciepłego 
powietrza kontynentalnego, a następnie niŜu z powietrzem zwrotnikowym, był zdecydowanie cieplejszy od 
normy. W okolicach Poznania dodatnia anomalia temperatur osiągnęła aŜ 6°C, na pozostałym obszarze wo-
jewództwa 5–5,5°C. Przez większą cześć lipca temperatura minimalna była wyŜsza od 10°C, a temperatura 
maksymalna przekroczyła 30°C. Temperatury wszystkich dekad tego miesiąca, wykazywały znaczne dodat-
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nie odchylenie od średniej z wielolecia, wyŜsze od 2°C. Maksymalna temperatura lipca w Poznaniu osiągnę-
ła 35°C, w Kole 33,6°C, w Gorzyniu 35,6°C. 

W całym województwie, jedne z najcieplejszych w Polsce, wyŜsze od przeciętnych były temperatury 
wszystkich dekad września, a zwłaszcza dwie ostatnie, kiedy Polska znajdowała się pod wpływem wyŜu 
początkowo z Holandii, a następnie z południa. W zachodniej części regionu wraz z Poznaniem, dodatnia 
anomalia średniej września przekroczyła 3,5°C. Temperatura maksymalna września w Poznaniu wyniosła 
28,1°C, w Kole 27,0°C, na zachodzie województwa 27,5°C. 

Pogodę października kształtowały niŜe przemieszczające się znad Atlantyku, przez Skandynawię, nad 
Rosję. Średnia miesięczna temperatura w całym regionie była wyŜsza od normy z wielolecia. Dodatnia ano-
malia przekroczyła przeciętną o 2–2,5°C na wschodzie regionu i 2,5–3,0°C na zachód od Poznania. Zanoto-
wana w pierwszych dniach października temperatura maksymalna w Poznaniu, Kole i Gorzyniu 
przekroczyła 20°C. 

Listopad, pod wpływem niŜy w I dekadzie i wyŜy z powietrzem polarnomorskim w II połowie miesiąca, 
był ciepły lub bardzo ciepły. Cała Wielkopolska znajdowała się w obszarze o dodatniej anomalii w wysoko-
ści 3°C, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach. Temperatura maksymalna w całym województwie przekro-
czyła 16°C. 
Średnie miesięczne temperatury grudnia, głównie pod wpływem wyŜów i wilgotnego powietrza polarno-

morskiego, utrzymywały się w przedziałach od 3,5°C na południu regionu, do 4,5°C na północy. Temperatu-
ry minimalne nie osiągnęły -5,0°C, a maksymalne przekroczyły 13°C. Średnie dekadowe całego miesiąca 
przekroczyły normę co najmniej o 2°C. 

Najchłodniejszym miesiącem roku był styczeń, kiedy zanotowano, niespotykaną od kilku lat ujemną 
średnią miesięczną, niŜszą od -5,0°C. 

Najcieplejszym miesiącem roku, po raz kolejny, był lipiec, uznany przez klimatologów za jeden z najcie-
plejszych w historii pomiarów instrumentalnych. 

Ciepła i długotrwała jesień, a takŜe anomalnie ciepły grudzień zimy 2006/2007 naleŜą równieŜ do zjawisk 
ekstremalnych, nienotowanych w Europie od kilkudziesięciu lat;  
• średnia roczna wilgotność względna, kolejny rok w Poznaniu była niŜsza od przeciętnej z wielolecia o 
3%. Wprawdzie w roku 2006, nie wystąpiła susza hydrologiczna, jednak analiza zawartości pary wodnej w 
powietrzu, wskazuje na istnienie suszy atmosferycznej w niektórych miesiącach, zwłaszcza na południo-
wym-zachodzie regionu.  

NajniŜsza wilgotność względna powietrza wystąpiła w Poznaniu, a takŜe w Kole, w lipcu (odpowiednio 
53 i 55%), zamykając okres sześciu miesięcy o wilgotności niŜszej od średniej. Kolejny okres znacznych 
niedoborów wilgotności względnej utrzymywał się od września do końca roku, przy czym ujemne odchyle-
nie od normy stopniowo malało. Średnia miesięczna wilgotność powietrza, w wymienionych miesiącach 
przekroczyła 80%. 

NajwyŜsze ujemne odchylenie wilgotności względnej od normy, zanotowano w Poznaniu w miesiącu lip-
cu (∆f = -19%), dodatnie w sierpniu (∆f = +5%). Jedynie w tym ostatnim miesiącu oraz w marcu i grudniu, wil-
gotność względna była wyŜsza od przeciętnej, przy czym w maksimum wilgotności wystąpiło w lutym – 91%. 

Czynnikiem róŜnicującym przestrzennie wartości wilgotności na obszarze Wielkopolski, jest w głównej 
mierze opad atmosferyczny, który w bieŜącym roku na badanym obszarze utrzymywał się w granicach 75–
100% normy; 
• przeciętna wartość średniej rocznej prędkości wiatru, w roku 2006 utrzymywała się tendencja spadku 
prędkości, co wpływa niekorzystnie na stan czystości powietrza atmosferycznego. 

NajwyŜsza dodatnia anomalia prędkości wiatru wystąpiła we wrześniu, kiedy dominowały wiatry z sekto-
ra E–SE. W I dekadzie tego miesiąca przewaŜały wiatry umiarkowane i silne.  

NajwyŜszą średnią miesięczną prędkość wiatru zanotowano w Poznaniu w listopadzie 4,1 m/s 
(∆v = 0,3 m/s). W Wielkopolsce, w I dekadzie tego miesiąca, wiały umiarkowane, okresami silne i porywiste 
wiatry z kierunków zachodnich. Maksymalna prędkość wiatru w Poznaniu przekraczała 14 m/s. W I i II de-
kadzie miesiąca zanotowano liczne porywy wiatru. 

Znaczna ujemna anomalia prędkości wystąpiła w styczniu i marcu. W styczniu, (∆v = -0,7 m/s), zareje-
strowano 2 długotrwałe okresy pogody bezwietrznej (utrzymujące się dłuŜej niŜ 48 godzin okresy z v < 2 
m/s), stwarzające wyjątkowo niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Nie zanotowano 
porywów wiatru. W marcu (∆v = -0,7 m/s/, przy zdecydowanej przewadze wiatru z sektora S–W, w Pozna-
niu, przez okres całego miesiąca równieŜ nie zanotowano porywów wiatru.  

NajniŜsza średnia miesięczna prędkość wiatru wystąpiła w czerwcu, w wyniku napływu mas powietrza z 
sektora SW–NW o małych prędkościach, zwłaszcza w II dekadzie. 
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Rozkład kierunków wiatru w Poznaniu, w roku 2006 charakteryzuje zdecydowana przewaga wiatrów za-
chodnich, oraz, podobnie jak w roku 2005, mały udział wiatrów z kierunków N i NE (14%) wiejących z 
prędkością 3,0–2,5 m/s. W kwietniu, maju oraz sierpniu i trzech ostatnich miesiącach roku zaobserwowano 
jednak wzrost udziału kierunków N i S, a spadek kierunku SE i NW. W kolejnym roku, zmniejszyła się licz-
ba cisz, co winno wpływać na ograniczenie sytuacji smogowych w regionie. Tego typu sytuacje, skrajne i 
groźne pod względem sanitarnym, charakteryzujące się między innymi bardzo małymi prędkościami wiatru, 
utrzymującymi się przez dłuŜej jak 48 godzin, wystąpiły w Poznaniu jedynie na początku roku. 

Rozkład prędkości i kierunku wiatru w Wielkopolsce mógł punktowo odbiegać od przedstawionego po-
wyŜej dla Poznania, co wynika z faktu, Ŝe na zróŜnicowanie przestrzenne pola wiatru w regionie wpływa 
przede wszystkim ukształtowanie terenu, a nie tylko cyrkulacja globalna;  
• roczna suma opadów atmosferycznych stanowiąca 75–90% opadów przeciętnych w części południowo-
zachodniej i zachodniej regionu Wielkopolski oraz normę na pozostałym obszarze. Mokry był kwiecień, a 
skrajnie wilgotny sierpień. Do suchych miesięcy naleŜy wrzesień, a styczeń i lipiec zostały sklasyfikowane 
jako miesiące skrajnie suche. 

W kwietniu, opady stanowiące około 150% normy wystąpiły prawie na terenie całej Wielkopolski, poza 
obszarem przylegającym bezpośrednio do jej zachodnich granic, gdzie opady były niŜsze. W skrajnie wil-
gotnym sierpniu, w województwie zanotowano opady (22 dni z opadem) stanowiące 200–250% przecięt-
nych, o charakterze burzowym, często intensywne. Na wschodzie regionu opady osiągnęły 300% normy. 

W suchym wrześniu, w południowej Wielkopolsce, po Poznań zanotowano nie więcej niŜ 50% opadu 
średniego z wielolecia. Obszar opadów, stanowiących 50–75% normy obejmował północną część regionu. 

Suchy był teŜ koniec roku. Opady grudnia stanowią zaledwie 60% na południu regionu i około 75% w 
północnej jego części. Dobowe sumy opadów były na ogół niewielkie. 

Skrajnie niskie opady w styczniu, rzędu 25–50% wystąpiły na terenie prawie całej Wielkopolski, poza jej 
północną częścią. Tam opady nie osiągnęły nawet 25% normy z wielolecia. W całym województwie zano-
towano pokrywę śnieŜną, o znacznej grubości (maksymalnie 11 mm w Poznaniu), która utrzymywała się 
jeszcze w marcu. 

Opady lipca naleŜą do najniŜszych notowanych w okresie pomiarów instrumentalnych w Poznaniu. W 
wyniku napływu do Polski gorącego powietrza zwrotnikowego, niemal w całym kraju miesięczne sumy opa-
dów nie osiągnęły normy. 

Zanotowany, kolejny juŜ rok z rzędu ciąg miesięcy z opadami poniŜej normy lub, co najwyŜej w normie 
(wrzesień–grudzień) oddziaływał niekorzystnie na fizyczno-chemiczne własności atmosfery, ograniczając w 
znacznym stopniu proces wymywania zanieczyszczeń. Zanotowane liczne ciągi dni bezopadowych – posuch 
o małej wilgotności, sprzyjały kumulowaniu się w atmosferze zanieczyszczeń w atmosferze. 

Rok 2006 charakteryzuje: 
• temperatura powietrza powyŜej normy, ze względu na dwa sezony cieplejsze od przeciętnych: lato, a 

zwłaszcza wyjątkowo ciepła i długotrwała jesień. Według klasyfikacji termicznej H. Lorenc, rok 2006, 
podobnie jak 2005 był w Wielkopolsce rokiem lekko ciepłym, 

• niewielka ujemna anomalia wilgotności względnej związana z suszą atmosferyczną, która utrzymywała 
się kolejny rok z rzędu przez okres czterech miesięcy na początku roku, a następnie przez pięć miesięcy 
w drugiej jego połowie,  

• utrzymujący się przez styczeń–lipiec włącznie, okres ujemnej anomalii prędkości wiatru, a w efekcie 
minimalnie niŜsza roczna prędkość wiatru, 

• przewaga cyrkulacji z sektora NE–SE w marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku, z dominacją w 
pozostałych miesiącach cyrkulacji zachodniej, 

• opady stanowiące 75–100% normy, przy czym rozkład sum miesięcznych w roku wykazuje istnienie 
dwóch miesięcy skrajnie suchych i jednego ekstremalnie mokrego. 
W aspekcie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, własności termiczne atmosfery w roku 2006 oddzia-

ływały korzystnie na stan czystości powietrza atmosferycznego w Wielkopolsce. Gorsze, w porównaniu z 
rokiem 2005, były warunki mechaniczne i fizyczno-chemiczne. 
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Tabela 1. Elementy klimatu kształtujące rozkład zanieczyszczeń w rejonie Poznania-Ławicy 

Okres 
Miesiąc 

Rok 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia miesięczna temperatura powietrza (0C) 

rok 2006 -6,2 -1,4 0,7 9,1 13,8 18,5 24,0 17,7 17,0 11,2 6,7 4,7 9,7 

wielolecie 1971–2000 -1,2 -0,5 3,2 7,7 13,5 16,4 18,3 17,7 13,0  8,2 3,2 0,3 8,3 

Średnia miesięczna wilgotność względna (%) 

rok 2006 83 91 78 71 67 64 53 79 73 82 86 87 76 

wielolecie 1971–2000 86 85 78 72 69 72 72 74 80 84 87 87 79 

Średnia miesięczna prędkość wiatru (m/s) 

rok 2006 3,2 3,5 3,3 3,2 3,7 3,0 3,1 3,2 3,5 3,0 4,1 3,9 3,4 

wielolecie 1971–2000 3,9 3,8 4,6 3,7 3,3 3,3 3,2 2,8 3 3,3 3,8 3,9 3,5 

Suma miesięczna wysokości opadu atmosferycznego (mm) 

rok 2006 8 25 28 51 49 40 13 119 20 26 30 31 440 

wielolecie 1971–2000 29 23 33 31 47 62 76 56 44 35 38 39 508 

wielolecie: 1971–2000 według Atlasu Klimatu województwa wielkopolskiego 

 
RÓśA WIATRU 

 
Stacja: POZNAŃ-ŁAWICA 

hstacji  =  83 m  npm 

hwiatromierza  = 10 m npg 
 

Rok: 2006 

Kierunki wiatru N NE E SE S SW W NW C 

Liczba przypadków (%) 8,0 5,8 12,0 10,9 13,2 14,1 22,2 11,2 2,6 
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Tabela 2. Rozkład kierunków wiatru w poszczególnych miesiącach roku 

Miesiąc / Kierunek N NE E SE S SW W NW C 

Styczeń 9,7 7,5 23,1 22,6 11,8 1,13 9,7 9,1 5,4 

Luty 10,7 8,3 11,3 8,9 10,7 11,9 22,6 15,5 0,0 

Marzec 11,3 14,0 12,9 10,2 11,8 15,6 16,7 7,5 0,0 

Kwiecień 5,6 3,9 15,6 5,6 12,2 17,2 27,8 11,1 1,1 

Maj 3,8 9,7 14,0 4,8 12,4 14,5 23,7 16,1 1,1 

Czerwiec 10,6 12,2 10,6 13,3 2,2 5,6 23,3 17,8 4,4 

Lipiec 21,0 8,6 22,6 12,4 9,7 6,5 5,4 10,8 3,2 

Sierpień 17,7 8,6 4,8 1,1 10,2 18,3 30,1 10,8 5,4 

Wrzesień 1,7 0,6 20,0 26,7 8,9 10,6 21,7 7,8 2,2 

Październik 1,1 3,8 8,1 11,3 25,8 24,7 17,2 3,8 4,3 

Listopad 1,1 0,0 0,6 11,7 23,8 15,0 35,0 11,7 1,1 

Grudzień 2,2 0,0 0,0 2,2 18,3 28,0 33,7 13,4 2,2 
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Depozycja zanieczyszczeń z powietrza na obszarze województwa wielkopolskie-
go w roku 2006  

Mirosława Leki, Hanna Raczyńska, Piotr Judek, Danuta Mickiewicz-Wichłacz                                                  
– Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu 

Badania chemizmu opadów atmosferycznych i przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników oce-
na depozycji zanieczyszczeń do podłoŜa na terenie województwa wielkopolskiego wykonywane są w ra-
mach państwowego monitoringu środowiska – bloku stan, podsystemu monitoringu jakości powietrza. 

BieŜące oceny depozycji i dane z ostatnich lat dostarczają informacji umoŜliwiających śledzenie zmian 
globalnych w atmosferze w zakresie kwasotwórczych tlenków azotu i siarki oraz pyłów – jako głównych 
nośników metali cięŜkich.  

Celem badań chemizmu opadów atmosferycznych jest dostarczenie danych nie tylko o ładunkach sub-
stancji zakwaszających i metali cięŜkich deponowanych do podłoŜa wraz z opadem atmosferycznym, ale 
równieŜ o ładunkach związków biogennych deponowanych do wód powierzchniowych. Pozwala to z jednej 
strony na śledzenie trendów zmian i ocenę skuteczności programów redukcji emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza, z drugiej zaś strony na dokładniejsze bilansowanie związków eutroficznych w ramach ochrony wód.  

Krajowy monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoŜa 
realizowany w ramach sieci składającej się z 25 stanowisk „opadowych”, wykorzystuje metody statystyczne 
i ekstrapolacje danych na obszar całego kraju. Zmierzając do uzyskania dokładniejszych danych w zakresie 
depozycji na terenie województwa wielkopolskiego, od 2000 roku prowadzono badania chemizmu opadów 
na 50 stanowiskach (posterunkach). Dzięki korzystnej tendencji zmniejszania się mikro- i makroelementów, 
w tym anionów siarczanowych i azotanowych oraz metali cięŜkich w opadach atmosferycznych na terenie 
województwa wielkopolskiego podjęto decyzję o redukcji liczby stanowisk pomiaru jakości opadów do 17, 
zmieniając przy tym lokalizację kilku stanowisk. Od stycznia 2005 w wojewódzkiej sieci monitoringowej 
nastąpiły następujące zmiany: stanowiska w rejonie miejskim (Poznań, Leszno, Konin) zredukowano do 
jednego w Poznaniu; z trzech stanowisk w rejonie podmiejskim – pozostawiono bez zmian punkt w Słupcy, 
natomiast Poznań-Spławie, Poznań-Plewiska, Wolsztyn-Komorowo – zredukowano do jednego w zmienio-
nej lokalizacji (Tulce koło Poznania). Z 33 stanowisk w rejonie wiejskim – pozostawiono 13 stanowisk, po-
zostawiono równieŜ jeden punkt komunikacyjny (Koziegłowy koło Poznania) i zrezygnowano z dwóch 
stanowisk wiejskich porównawczych poza województwem wielkopolskim (Gostomia, Krzepielów). 

Tabela 1. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2006 

Lp. Posterunek Powiat 
Przewodność 

[mS/cm] 
Odczyn 

[pH] 
Depozycja [mg/m2] 

S04 N03 P04 Cu Pb Zn 
1 Buk KGZ  poznański 0,107 5,9 958 670 1,88 1,78 1,62 23,52 

2 Damasławek wągrowiecki 0,123 7,1 1693 635 26,06 1,47 0,78 34,95 

3 Dęby Szlacheckie  kolski 0,148 6,8 1794 622 20,75 2,38 1,02 23,15 

4 Dobra turecki  0,053 7,0 2759 726 2,01 2,79 1,22 28,37 

5 Grobia  międzychodzki 0,123 6,6 1878 788 16,73 2,59 0,60 25,10 

6 Henrykowo leszczyński 0,115 6,7 3565 1010 16,73 2,52 0,79 42,07 

7 Koziegłowy  poznański 0,107 6,1 1260 936 4,22 2,12 1,90 24,32 

8 Lulkowo  gnieźnieński 0,064 6,8 2133 783 12,47 2,10 1,08 23,57 

9 Nadziejewo  średzki 0,101 6,6 3252 891 20,67 2,32 0,97 29,74 

10 Obra wolsztyński 0,065 6,5 870 548 10,23 2,77 0,70 31,18 

11 Poznań-IMGW poznański 0,176 6,4 1320 780 5,53 2,09 1,24 24,85 

12 Radłów  ostrowski 0,109 6,5 1752 457 2,42 2,43 1,64 25,46 

13 Słupca  słupecki 0,074 6,4 2561 640 11,04 2,67 0,81 31,95 

14 Tulce k. Poznania poznański 0,129 6,4 2003 880 12,58 2,10 1,54 42,71 

15 Uścikówiec  obornicki 0,061 6,5 1996 714 2,76 2,72 0,95 24,97 

16 Zelgniewo  pilski 0,131 6,1 2837 871 5,39 2,40 1,38 27,11 

17 
Zofiowo koło 
Czarnkowa 

czarnkowsko-
trzcianecki 

0,114 6,1 1226 742 17,7 2,17 0,55 20,48 
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Obecność zanieczyszczeń w powietrzu, ich interakcje z biosferą, warunki meteorologiczne, powodują 
przemieszczanie się tych zanieczyszczeń do opadów. Zjawisko to determinuje konieczność badania 
chemizmu opadów w powiązaniu z badaniem chemizmu imisji. Dlatego kontynuowano badania imisji 
dwutlenku siarki i azotu metodą pasywnego pobierania prób na kilkunastu stanowiskach na obszarze 
województwa wielkopolskiego. 

Pod względem chemicznym badania opadów obejmowały następujący zakres oznaczeń: odczyn, prze-
wodność, siarczany, azotany i fosforany, wybrane metale cięŜkie: kadm, ołów, miedź, cynk. StęŜenie okre-
ślonego składnika przeliczano za pomocą programu komputerowego na zawartość tego składnika (mg) 
deponowaną na jednostkę powierzchni (m2).  

Wyniki badań z roku 2006 – depozycje poszczególnych substancji zawartych w opadach – przedstawiane 
są dla okresu rocznego, od stycznia do grudnia. Wartości depozycji (mg/m2) dla kaŜdego punktu badawczego 
ekstrapolowano na obszary sąsiednie uzyskując odpowiednio mapy prawdopodobnego rozkładu zanieczysz-
czeń deponowanych na terenie województwa.  

1. Chemizm opadów atmosferycznych w roku 2006 
Skład chemiczny opadów atmosferycznych deponowanych na ziemię jest bardzo zróŜnicowany. W 

przypadku większości wskaźników – stęŜenia wartości maksymalnych są wyŜsze od stęŜeń minimalnych o 
10% do 1000 %. Przyczynia się do tego zarówno usytuowanie stanowisk pomiarowych w stosunku do 
odległych duŜych emitorów zanieczyszczeń jak i oddziaływanie emitorów lokalnych oraz oddziaływanie 
wielu nakładających się czynników meteorologicznych, w tym natęŜenia i częstości opadów 
atmosferycznych, cyrkulacji powietrza, kierunku i prędkości wiatrów w okolicach danego stanowiska. 
Wykresy w tym rozdziale ilustrują zmiany wskaźników poszczególnych zanieczyszczeń w opadzie rocznym 
i ich zróŜnicowanie między stanowiskami.  

W ostatnim okresie pomiarowym nastąpiło dalsze zmniejszenie obecności kadmu w opadach 
atmosferycznych. Jego stęŜenie w wodzie opadowej na większości stanowisk było na granicy oznaczalności 
spektrometru, stąd teŜ wynik depozycji kadmu pominięto w zestawieniach tabelarycznych i graficznych.  

Najmniejszą zawartość substancji mineralnych wykazywały opady w rejonie Obornik, Wolsztyna, Gnie-
zna, Konina. Przewodność jako wskaźnik mineralizacji – wahała się dla opadu rocznego między 0,053 a 
0,070 mS/cm (milisimensów/cm).  

Na ośmiu stanowiskach opady wykazywały przewodność w granicach 0,07–0,12 mS/cm; na sześciu 
wskaźnik przewodności był wyŜszy niŜ 0,12 mS/cm. 

Rys. 1. Przewodność [mS/cm] całkowitego opadu rocznego na 17 stanowiskach opadowych /nr poste-
runku według tabeli 1/ 

Wykres 2. obrazuje zmienność w zakresie odczynu opadów występującą na terenie województwa. Naj-
bardziej kwaśny roczny opad, około 5,9 pH wystąpił w okolicy Buku. Odczyn w zakresie 6,10 pH wykazy-
wały opady roczne na trzech spośród 17 stanowisk (punkty 7, 16 i 17); w zakresie 6,40–6,80 pH – na 8 
stanowiskach. Maksymalne odczyny 7,0 i 7,1 pH wykazał opad na posterunku nr 2 i 4 i były to jedyne przy-
padki obojętnego i słaboalkalicznego opadu średniorocznego. 
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Rys. 2. Wartości pH całkowitego opadu rocznego na 17 stanowiskach opadowych /nr posterunku we-
dług tabeli 1/ 

Na dwu spośród 17 posterunków, stwierdzono depozycję siarczanów mniejszą niŜ 1,0 g/m2; na trzech 
stanowiskach zanotowano opad w zakresie 1,2–1,6 g/m2 i na dwóch – ponad 3,2 g/m2 – w miejscowości 
Henrykowo (nr 6) i Nadziejewo (nr 9). Na pozostałych 10 stanowiskach zanotowano opad siarczanów w 
zakresie 1,6–2,8 g/m2 . 

Rys. 3. Zawartość siarczanów w całkowitym opadzie rocznym na 17 stanowiskach opadowych /nr po-
sterunku według tabeli 1/ 

Rys. 4. ilustruje zmienność zawartości azotanów w opadach w róŜnych rejonach województwa wielko-
polskiego. Na 6 stanowiskach opad azotanów nie przekroczył 0,7 g/m2. Maksymalna depozycja, ponad 
1,0 g/m2 wystąpiła na jednym stanowisku (punkt nr 6). Średnia depozycja w zakresie 0,7–1,0 g/m2 wystąpiła 
na dziesięciu stanowiskach.  

Największe zróŜnicowanie spośród wszystkich badanych składników jakości opadów atmosferycznych i 
depozycji zanotowano w przypadku fosforanów (rys. nr 6). Minimalny opad do około 5 mg/m2 wystąpił na 
siedmiu stanowiskach (w punktach nr 1, 4, 7, 11, 12, 15, 16). Depozycję w zakresie 9–21 mg/m2 zanotowano 
na większości stanowisk. W jednym punkcie wystąpiła maksymalna depozycja, ponad 26 mg/m2 (nr 2).  
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Rys. 4. Zawartość azotanów w całkowitym opadzie rocznym na 17 stanowiskach opadowych /nr po-
sterunku według tabeli 1/ 

Rys. 5. Zawartość fosforanów w całkowitym opadzie rocznym na 17 stanowiskach opadowych /nr po-
sterunku według tabeli 1/ 

W ostatnich latach zanotowano zmniejszanie się zawartości metali cięŜkich w opadach atmosferycznych. 
Np. w przypadku związków ołowiu, największa depozycja – 1,9 mg/m2 wystąpiła na jednym stanowisku: 
tzw. komunikacyjnym w miejscowości. Koziegłowy (nr 7). NajniŜsza depozycja na poziomie zbliŜonym do 
0,6 mg/m2 miała miejsce na dwóch stanowiskach: w rejonie Międzychodu i Czarnkowa (punkty nr 1 i 15). 
Na pozostałych czternastu stanowiskach opad ołowiu mieścił się w granicach 0,7–1,7 mg/m2.  

Rys. 6. Zawartość związków ołowiu w całkowitym opadzie rocznym na 17 stanowiskach opadowych 
/nr posterunku według tabeli 1/ 
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Na większości stanowisk w województwie wielkopolskim deponowane zostało miedź – w zakresie 2,0–
2,8 mg Cu/m2. Najmniejsza depozycja wystąpiła w rejonie Buku i Wągrowca (punkty nr nr 1 i 2). 

Rys. 7. Zawartość związków miedzi w całkowitym opadzie rocznym na 17 stanowiskach opadowych 
/nr posterunku według tabeli 1/ 

NajniŜszy opad cynku – 20,48 mg/m2 – zanotowano w okolicy Czarnkowa (nr 17). Przypadki maksymalnego 
opadu, od blisko 35 mg/m2 wystąpiły w okolicach Wągrowca (nr 2), do ponad 42 mg/m2 w Henrykowie i Tul-
cach. Na pozostałych stanowiskach ilość cynku w opadzie rocznym wahała się w zakresie 23–32 mg/m2.  

Rys. 8. Zawartość związków cynku w całkowitym opadzie rocznym na 17 stanowiskach opadowych /nr 
posterunku według tabeli 1/ 

2. Depozycja zanieczyszczeń w roku 2006 – omówienie wyników badań 
Na bazie uzyskanych średniorocznych wartości poszczególnych zanieczyszczeń odkładanych wraz z 

opadami do podłoŜa, sporządzono mapy ich prawdopodobnego rozkładu, które dobrze ilustrują 
nierównomierne obciąŜenie środowiska na terenie województwa wielkopolskiego. Z analizy map depozycji 
wynika, Ŝe:  
1. opady roczne najbardziej zakwaszone – o odczynie do 6,1 pH wystąpiły w okolicy Poznania 

(Koziegłowy), w rejonie Buku oraz w powiecie złotowskim i na większej części powiatów pilskiego i 
czarnkowsko-trzcianeckiego. W kilku powiatach zachodniej części województwa wielkopolskiego, w tym 
na części nowotomyskiego i szamotulskiego, w części północnej powiatu wolsztyńskiego opady 
wykazywały charakter lekko kwaśny, wahający się w zakresie 6,3–6,5 pH. Najmniej kwaśne opady w 
zakresie 6,5–6,9 pH wystąpiły w środkowej i wschodniej części województwa wielkopolskiego; 

2. najbardziej zmineralizowane opady o przewodności elektrolitycznej powyŜej 0,100 mS/cm wystąpiły w 
rejonie Poznania i północno-wschodniej części powiatu poznańskiego oraz w powiecie pilskim i czarn-
kowsko-trzcianeckim. Opady o niskiej mineralizacji i przewodności w zakresie do 0,080 mS/cm wystę-
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powały w powiecie obornickim, gnieźnieńskim i wolsztyńskim. Na pozostałym obszarze województwa 
mineralizacja opadów mieściła się w zakresie 0,080–0,100 mS/cm; 

3. największa depozycja siarczanów z opadem całorocznym powyŜej 3,0 g/m2 wystąpiła na części powiatu 
średzkiego i w obszarze rozciągającym się między Lesznem, Gostyniem i Rawiczem. Na pozostałej czę-
ści powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego oraz w powiecie jarocińskim, wrzesińskim, części słupeckie-
go i krotoszyńskiego, w powiecie złotowskim i na części tureckiego depozycja siarczanów mieściła się w 
zakresie 2,5–3,0 g/m2. Na pozostałym obszarze województwa depozycja siarczanów mieściła się w zakre-
sie 0,8–2,5 g SO4/m

2;  

W stosunku do roku ubiegłego wzrosło stęŜenie siarczanów w opadach oraz jego depozycja na terenie 
województwa wielkopolskiego wyraźnie wzrosły. 

4. największa depozycja azotanów z opadem całorocznym, w granicach 0,7–1,0 g/m2, występowała w części 
powiatów usytuowanych na zachodzie województwa wielkopolskiego i na niewielkiej powierzchni po-
wiatu tureckiego. Najmniejszą zawartość azotanów, od 0,45 do 0,7 g/m2 zaobserwowano w powiatach 
wschodniej części województwa. W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano spadek depozycji azota-
nów na obszar województwa; 

5. największa depozycja fosforanów z opadem całorocznym, od 15 do 25 mg/m2 występowała w powiatach 
na zachodnich i północno-wschodnich obrzeŜach województwa : na części powiatów międzychodzkiego, 
czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, konińskiego i kolskiego oraz w rejonie środkowym woje-
wództwa – w powiecie średzkim i śremskim oraz leszczyńskim. Najmniejszą zawartość związków fosfo-
ru – do 5 mg/m2 zdeponowały opady atmosferyczne w południowo-wschodniej części województwa 
(kaliskie, ostrowskie) oraz w rejonie ograniczonym miastami: Oborniki, Buk i Poznań. Na pozostałych te-
renach województwa depozycja wahała się w zakresie 5–15 mg/m2;  

6. największy opad związków ołowiu, powyŜej 1,5 mg/m2, miał miejsce w rejonie graniczącym  z północno-
wschodnią częścią Poznania (Koziegłowy), w okolicy Buku oraz w powiecie ostrowskim i na terenie 
przygranicznym powiatów złotowskiego i pilskiego;  
W zachodnich powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim zanotowano najniŜszy roczny 
opad – nie przekraczający 0,75 mg Pb/m2. Na terenach z nimi sąsiadujących, w powiatach: nowotomy-
skim, części szamotulskiego i wolsztyńskiego oraz w leszczyńskim, a takŜe w powiecie słupeckim, w 
części wrzesińskiego i konińskiego, w części obornickiego, chodzieskiego i wągrowieckiego depozycja 
ołowiu nie przekroczyła 1,0 mg/m2;  
Na pozostałej powierzchni województwa poziom depozycji ołowiu mieścił się w zakresie 1,0–1,5 mg/m2.  

7. największa zawartość miedzi w opadzie rocznym, nie przekroczyła 2,8 mg Cu/m2 i wystąpiła w obszarze 
rozciągającym się od Słupcy do wschodniej granicy województwa obejmując teren powiatów: tureckiego, 
kaliskiego, wschodnich terenów ostrzeszowskiego i kępińskiego. Na tym poziomie depozycja miedzi wy-
stąpiła równieŜ na małych obszarach powiatów: obornickiego, zachodniej części międzychodzkiego i 
wolsztyńskiego. 
Na terenach przylegających do wymienionych, czyli na większych połaciach województwa depozycja 
miedzi mieściła się w zakresie 2,4–2,8 mg Cu/m2. W powiecie poznańskim i bezpośrednio z nim sąsiadu-
jących oraz w złotowskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim depozycja nie przekroczyła 2,4 mg 
Cu/m2. NajniŜszą depozycję miedzi zanotowano w rejonie Buku i Damasławka - na poziomie poniŜej 2 
mg Cu/m2; 

8. depozycja cynku z opadem rocznym na poziomie przekraczjącym 40 mg Zn/m2 przewaŜała poza połu-
dniową granicą Poznania (Tulce) i w okolicy Henrykowa w południowej części powiatu leszczyńskiego. 
Na terenach z nimi sąsiadujących oraz we wschodniej części powiatu wągrowieckiego depozycja mieściła 
się w zakresie 30–40 mg Zn/m2. Na pozostałym terenie województwa nie przekroczyła 30 mg Zn/m2. 
NajniŜszą depozycję zanotowano w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, w części obor-
nickiego, poznańskiego i kolskiego – poniŜej 25 mg Zn/m2. 

Z porównania wyników obecnych i ubiegłorocznych badań depozycji nasuwają się następujące spostrzeŜenia: 
1. kwaśność opadu rocznego w obecnej serii uległa wyraźnie korzystnym zmianom w porównaniu do po-

przedniej serii badawczej. PodwyŜszył się odczyn opadów na większości stanowisk pomiarowych.  
NajniŜszy odczyn w roku 2005 wynosił 5,6 pH, obecnie 5,9 pH. Na większym obszarze województwa w 
roku ubiegłym opady były bardziej kwaśne i mieściły się w zakresie 5,9–6,1 pH, w roku 2006 – opady 
mniej kwaśne występowały w zakresie 6,3–6,9 pH.  
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Zmniejszenie kwaśności opadów o ponad 3 jednostki pH miało miejsce na terenie południowo-
wschodnich powiatów województwa: kępińskiego, ostrzeszowskiego i ostrowskiego, kaliskiego, kroto-
szyńskiego i pleszewskiego oraz na terenie powiatów na zachodzie województwa: od złotowskiego po 
wolsztyński, na których rok wcześniej odczyn opadu był niŜszy niŜ 5,9 pH;  

2. depozycja siarczanów w roku 2006 wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym na duŜych obszarach woje-
wództwa w granicach od kilkunastu do około 300%. Natomiast nieznacznemu zmniejszeniu uległa w 
okolicy Buku, Koziegłów, Obry i Poznania; 

3. w przypadku azotanów na terenach środkowej części województwa, gdzie depozycja wahała się w zakre-
sie 0,6–1,1 g NO3/m

2 w roku 2005, nastąpiło obniŜenie depozycji do poniŜej 0,9 g NO3/m
2.  

Na obszarach, gdzie opad azotanów w roku 2005 przekraczał 1,1 g NO3/m
2, w roku 2006 nastąpiło 

zmniejszenie depozycji do 0,7 NO3/m
2 i poniŜej;  

4. w przypadku fosforanów w porównaniu z rokiem 2005, nastąpiło duŜe zróŜnicowanie depozycji. W obsza-
rze powiatów: ostrowskiego, kaliskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego oraz w rejonie granicznym po-
wiatów poznańskiego, obornickiego i szamotulskiego depozycja fosforanów utrzymała się na poziomie 
nie przekraczającym 5 mg PO4/m

2. W północnych częściach powiatów kolskiego, konińskiego i słupec-
kiego, na których w roku 2005 depozycja przekroczyła 5 mg PO4/m

2, nastąpiło w roku 2006 podwyŜsze-
nie depozycji do ponad 15 mg PO4/m

2. Na pozostałym obszarze województwa depozycja w roku 2005 z 
zakresu 3–4 mg zwiększyła się do zakresu 10–15 mg PO4/m

2w roku 2006; 
5. stęŜenie kadmu opadach w ostatniej serii, podobnie jak w poprzednich okresach badawczych, utrzymuje 

się na bardzo niskim poziomie, poniŜej granicy oznaczalności (metodą AAS 0,0002 mg/dm3); stąd depo-
zycję związków kadmu moŜna uznać za pomijalną; 

6. maksymalna depozycja ołowiu 1,9 mg Pb/m2, występująca poza północno-wschodnią granicą Poznania 
(Koziegłowy, nr 7) utrzymała się na tym samym poziomie w ostatnich dwóch okresach pomiarowych. Na 
obszarach, na których w roku 2005 depozycja wahała się w zakresie 1,5–1,8 mg Pb/m2 nastąpiło zmniej-
szenie depozycji do zakresu 0,75–1,5 mg Pb/m2;  

7. maksymalna wartość depozycji miedzi w roku 2005 wzrosła z 2,4 mg Cu/m2 do około 2,8 mg/m2; zanoto-
wano lokalny wzrost związków miedzi z poziomu 2,0–2,2 do powyŜej 2,8 mg/m2 w kilku punktach po-
miarowych: w powiecie słupeckim, tureckim, konińskim, kolskim, kaliskim, dodatkowo w powiecie 
wolsztyńskim. Jedynie na terenie powiatów: złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, cho-
dzieskiego depozycja miedzi ustaliła się na podobnym poziomie w ostatnich dwóch latach badań;  

8. maksymalna depozycja cynku w opadach w kilku niewielkich obszarach (Tulce, Henrykowo, Damasła-
wek) wzrosła w stosunku do roku 2005 o blisko 60%. Jednocześnie w sąsiedztwie tych punktów depozy-
cja z zakresu 24–27 mg Zn/m2 w roku 2005 wzrosła do zakresu 30–35 mg/m2 w roku 2006. Jedynie w 
powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, na których w roku 2005 depozycja 
mieściła się w zakresie od poniŜej 23 do 24, w roku 2006 utrzymała się na podobnym poziomie, tj. poni-
Ŝej 25 mg Zn/m2. Przeciętna depozycja 24–26 mg Zn/m2 z roku 2005 na większej części województwa 
wzrosła do zakresu 25–30 mg Zn/m2 w roku 2006.  

3. Podsumowanie  
W ostatnich latach występowała tendencja zmniejszania się zawartości siarczanów i zwiększania zawar-

tości azotanów w depozycji całkowitej. Jednak w ostatnim roku zanotowano zmniejszenie depozycji azota-
nów i związków ołowiu, a zwiększenie siarczanów, fosforanów oraz cynku i miedzi. W związku z tym, Ŝe 
kadm nie przekraczał poziomu 0,0002 mg/m2, a ołów 2 mg/m2, naleŜy podkreślić, Ŝe opad całkowity związ-
ków zawierających kadm i ołów na Ŝadnym stanowisku nie przekroczył odpowiednich dopuszczalnych war-
tości według Rozporządzenia MŚ z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 87. poz. 796). 

Przy analizowaniu wyników przeprowadzonych badań naleŜy uwzględniać poniŜsze uwagi: 
• stanowiska pomiarowe (punkty, posterunki) w większości były lokalizowane na peryferiach miast i wsi;  
• wyniki badań są obrazem stanu jakości powietrza w okolicach usytuowania posterunku pomiarowego, 

jednak ze względu na lokalizację kaŜdego z posterunków, moŜna uznać je za reprezentatywne dla 
obszarów pozamiejskich – dla gminy lub powiatu; 

• przy interpolacjach i ekstrapolacjach danych dotyczących punktów pomiarowych na cały badany obszar 
zakładano, Ŝe zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się bez ograniczeń. 
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Numeracja stanowisk pomiarowych wg tabeli nr 1 

 

granica województwa wielkopolskiego

granice powiatów

posterunki  opadowe1

POZNAŃ

Złotów

Piła

Trzcianka

Czarnków

ChodzieŜ

Międzychód Szamotuły

Oborniki

Wągrowiec

Nowy Tomyśl

Gniezno

Wolsztyn

Grodzisk Wlkp.

Kościan Śrem

Środa Wlkp.

Września
Słupca

Leszno

Gostyń

Jarocin

Pleszew

Konin

Rawicz

Krotoszyn

Ostrów Wlkp.

Kalisz

Turek

Koło

Ostrzeszów

Kępno

7- Koziegłowy

8- Lulkowo

12- Radłów

15- Uścikówiec

1- Buk KGZ

2- Damasławek

3- Dęby Szlacheckie

4- Dobra

5- Grobia

6- Henrykowo

9- Nadziejewo

10- Obra

11- Poznań-IMGW

13- Słupca
14- Tulce

16- Zelgniewo

17- Zofiowo

0 50 100  km

Rozmieszczenie stanowisk pomiaru jakości opadów
w 2006 r.  na terenie województwa wielkopolskiego

wg danych IMGW
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granica województwa wielkopolskiego

granice powiatów

izolinie pH w opadach atmosferycznych [ mg/m2]

posterunki  opadowe1
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Czarnków

ChodzieŜ
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Kępno
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Rozkład pH opadów atmosferycznych
na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2006
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granica województwa wielkopolskiego

granice powiatów

izolinie stęŜeń siarczanów w opadach atmosferycznych [ mg/m2]
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Rozkład siarczanów w opadach atmosferycznych
deponowanych na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2006
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granica województwa wielkopolskiego

granice powiatów

izolinie stęŜeń azotanów w opadach atmosferycznych [ mg/m2]

posterunki  opadowe1
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Rozkład azotanów w opadach atmosferycznych
deponowanych na terenie województwa wielkopolskiego  w roku 2006

wg danych IMGW
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granica województwa wielkopolskiego

granice powiatów

izolinie stęŜeń fosforanów w opadach atmosferycznych [ mg/m2]

posterunki  opadowe1
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deponowanych na terenie województwa wielkopolskiego  w roku 2006
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granica województwa wielkopolskiego

granice powiatów

izolinie stęŜeń związków ołowiu w opadach atmosferycznych [ mg/m2]

posterunki  opadowe1
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Rozkład związków ołowiu w opadach atmosferycznych
deponowanych na terenie województwa wielkopolskiego  w roku 2006
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granica województwa wielkopolskiego

granice powiatów

izolinie stęŜeń związków miedzi w opadach atmosferycznych [ mg/m2]
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deponowanych na terenie województwa wielkopolskiego  w roku 2006
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Ocena jakości powietrza atmosferycznego 

Danuta Krysiak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

Stan jakości powietrza atmosferycznego związany jest ze stopniem koncentracji źródeł emisji zanieczysz-
czeń, wielkością emisji, warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz wpływem zanieczyszczeń 
transgranicznych.  

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w strefie, a następnie doko-
nuje klasyfikacji stref. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna 
skutkować zmniejszeniem stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stęŜenia dopusz-
czalnego na terenie kraju w określonym terminie, stwierdzane stęŜenia nie powinny przekraczać wartości 
dopuszczalnej po tym terminie.  

Ocena stanu jakości powietrza wykonywana jest w oparciu o wyniki badań monitoringowych prowadzo-
nych na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspek-
cję Sanitarną. StęŜenia badanych substancji oznaczane są na podstawie pomiarów automatycznych, 
metodami manualnymi, wykorzystywana jest takŜe metoda pasywna. 

Oceny stanu aerosanitarnego dokonuje się porównując uzyskane wyniki pomiarów z dopuszczalnymi stęŜe-
niami zanieczyszczeń. Wartości stęŜeń dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze określa rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 roku /Dz. U. Nr 87, poz.796/.  

Dla roku 2006 wykonano kolejną ocenę roczną, którą objęto 31 powiatów, trzy miasta na prawach powia-
tu oraz jedną aglomerację – miasto Poznań. Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie infor-
macji o stęŜeniach zanieczyszczeń na obszarze stref w zakresie umoŜliwiającym: 
1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja jest podstawą do podjęcia decyzji o potrze-
bie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony powietrza); 

2. uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stęŜeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub 
innej strefy, w zakresie umoŜliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz 
określenie poziomów stęŜeń występujących na tych obszarach. Informacje te są konieczne do określenia 
obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub – w przypadku uzna-
nia posiadanych informacji za niewystarczające – podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach; 

3. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stęŜeń zanieczyszczeń w 
określonych rejonach; Określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stęŜeń, w rozumieniu 
wskazania źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, często wy-
maga przeprowadzenia złoŜonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą modeli matematycz-
nych. Analizy takie stanowią element programu ochrony powietrza; 

4. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie oceny 
rocznej prowadzona jest analiza jakości powietrza, której wyniki mogą wskazać na potrzebę reorganiza-
cji systemu monitoringu w województwie.  

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch niezaleŜnych grup kryteriów, ustanowionych ze względu 
na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu NO2, dwu-
tlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, pył PM10, ozon O3, tlenek węgla CO. 

W ocenie pod kątem ochrony roślin naleŜy uwzględnić: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3. 
Zgodnie z postanowieniami nowych przepisów prawa polskiego, stęŜenia zanieczyszczeń powinny zostać 

zredukowane przynajmniej do poziomu stęŜenia dopuszczalnego na całym terytorium kraju w określonym 
terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie. Wprowadzenie marginesu tole-
rancji ma na celu okresowe podniesienie poziomu stęŜeń, powyŜej którego istnieje obowiązek przygotowa-
nia programów ochrony powietrza. Pozwala to na uniknięcie kosztownego i czasochłonnego opracowywania 
programów ochrony powietrza dla obszarów, na których moŜliwe jest obniŜenie stęŜeń do wymaganego 
poziomu w wyniku podjętych wcześniej lub aktualnie prowadzonych działań.  
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Tabela 1. Dopuszczalne wartości stęŜeń wybranych substancji 

Lp. 
Nazwa substan-
cji (numer 
CAS)a) 

Okres uśrednia-
nia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom substancji 
w powietrzu 
[µg/m3] 

Dopuszczalna 
częstość prze-
kraczania do-
puszczalnego 

poziomu w roku 
kalendarzowym 

Margines tolerancji 

jed-
nost-
ka 

2006 2007 2008 2009 
od 

2010 

1 Benzen (71-43-2) rok 
kalendarzowy 

5c) - 
% 80 60 40 20 0 

µg/m3 4 3 2 1 0 

2 Dwutlenek azotu 
(10102-44-0) 

jedna godzina 
200c) 18 razy 

% 20 15 10 5 0 

µg/m3 40 30 20 10 0 

rok 
kalendarzowy 

40c) - 
% 20 15 10 5 0 

µg/m3 8 6 4 2 0 

Tlenki azotu 
(10102-44-0, 
10102-43-9) 

rok 
kalendarzowy 

30e) od 01.01.2003 
- 

% 
0 0 0 0 0 

µg/m3 

3 Dwutlenek siarki 
(7446-09-5) 

jedna godzina 
350 c) 24 razy 

% 0 0 0 0 0 

µg/m3 0 0 0 0 0 

24 godziny 125 c) od 
01.01.2005 3 razy 

% 
0 0 0 0 0 

µg/m3 

rok 
kalendarzowy 

20 e) od 01.01.2003 
- 

% 
0 0 0 0 0 

µg/m3 

4 Ołów                   
(7439-92-1) 

rok 
kalendarzowy 

0,5 c) - 
% 0 0 0 0 0 

µg/m3 0 0 0 0 0 

5 

Ozon                            
(10028-15-6 

osiem godzin 
120 c) g) 

25 h) od 
01.01.2005 

% 
0 0 0 0 0 

µg/m3 

okres wegetacyj-
ny (1V–31VII) 

24000 e) i) µg/m3 h 
don31.12.2009 - 

% 
0 0 0 0 0 

µg/m3 

6 Pył zawieszony 
PM10 

24 godziny 
50 c) 35 razy 

% 0 0 0 0 0 

µg/m3 0 0 0 0 0 

rok 
kalendarzowy 

40 c) - 
% 0 0 0 0 0 

µg/m3 0 0 0 0 0 

7 Tlenek węgla                     
(630-08-0) 

osiem godzin 
10000 c) k) - 

% 0 0 0 0 0 

µg/m3 0 0 0 0 0 

Objaśnienia: 
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number, 
b) w przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115. poz. 1229 oraz z 2002 roku Nr 74, poz. 676) częstość 
przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji, 

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, 
e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 
f) suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10, 
g) maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w 

ciągu doby; kaŜdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okre-
sem obliczeniowym dla kaŜdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; 
ostatnim okresem obliczeniowym dla kaŜdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia, 

h) liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech 
lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń spraw-
dza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku, 

i) wyraŜony jako AOT 40, które oznacza sumę róŜnic pomiędzy stęŜeniem średnim jednogodzinnym wyraŜonym w 
µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla kaŜdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeu-
ropejskiego, dla której stęŜenie jest większe niŜ 80 µg/m3; wartość tę uznaje się za dotrzymaną, jeŜeli nie przekra-
cza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat; w przypadku braku 
danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co naj-
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mniej trzech lat; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 naleŜy pomno-
Ŝyć przez iloraz liczby moŜliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów, 

j) stęŜenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji 
lub metodami uznanymi za równorzędne, 

k) maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych z ośmiu średnich jednogodzinnych 
w ciągu doby. KaŜdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym 
okresem obliczeniowym dla kaŜdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego 
dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla kaŜdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia. 

Tabela 2. Rozkład średniorocznych stęŜeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu na obszarze woje-
wództwa wielkopolskiego - pomiar metodą pasywnego pobierania prób w roku 2005 i 2006 /wg WIOŚ/ 

Stanowisko Powiat 
Rok 2005 Rok 2006 

SO2 [µµµµg/m3] NO2 [µµµµg/m3] SO2 [µµµµg/m3] NO2 [µµµµg/m3] 

1 Podanin Chodzieski 3,76 13,36 3,25 12,54 

2 Radolinek Czarnkowsko-trzcianecki 3,77 10,06 3,23 11,82 

3 Lednogóra Gnieźnieński 5,90 18,20 6,89 17,1 

4 Drogoszewo 
Gostyński 

3,97 15,65  

5 Wymysłowo  7,65 14,3 

6 Kobylniki 
Grodziski 

7,26 19,58  

7 Gnin  4,85 14,09 

8 śerków Jarociński 8,67 13,82 11,89 14,4 

9 Pieczyska Kaliski 5,38 11,03 6,99 9,0 

10 Teklin Kępiński 7,26 10,83 10,22 11,18 

11 Sokołowo Kolski 5,75 14,14 7,49 10,64 

12 Brońsko Kościański 10,75 18,75 7,00 14,74 

13 Dąbrowa Krotoszyński 11,78 13,64 11,00 12,27 

14 Henrykowo Leszczyński ziemski 6,05 15,18 10,88 15,68 

15 Leszno Leszno grodzki 7,35 19,87  

16 Chalin Międzychodzki 3,83 13,91 5,14 16,56 

17 Kiączyn Nowotomyski 6,18 20,32 8,39 22,73 

18 Cieśle Obornicki 4,87 13,23 4,16 13,65 

19 Dobrzec Ostrowski 6,75 9,03 6,32 9,6 

20 Kuźnica Myślniewska Ostrzeszowski 5,70 11,20 6,91 10,2 

21 Zelgniewo Pilski 4,47 10,87 6,63 13,13 

22 Czechel Pleszewski 9,87 14,92 12,96 14,31 

23 Jeziory Poznański 5,52 16,05 4,9 16,75 

24 Brońsko 
Rawicki 

7,38 15,79  

25 Dąbrówka  6,94 24,02 

26 Wacławów Słupecki 7,02 15,07 9,29 13,72 

27 Sątopy Szamotulski 7,42 16,84 8,43 18,41 

28 Murzynowo Kościelne Średzki 6,29 19,55 10,94 21,1 

29 Grzymysław 
Śremski 

7,63 16,47  

30 Gawrony  9,03 15,37 

31 Kowale Pańskie Turecki 6,89 12,83 14,04 12,09 

32 Kobylec Wągrowiecki 6,04 13,65 4,88 14,42 

33 Świętno 
Wolsztyński 

6,86 17,34  

34 Mochy  8,48 13,60 

35 Bieganowo Wrzesiński 4,92 14,49 6,11 12,43 

36 Podgaje Złotowski 3,36 11,65 3,25 11,23 
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Tabela 3. Rozkład średniorocznych stęŜeń benzenu w powietrzu na obszarze województwa wielkopolskiego                 
– pomiar metodą pasywnego pobierania prób I−−−−XII.2006 /WIO Ś Poznań/ 

Stanowisko Miasto Benzen [µµµµg/m3] 

1 ul. Widok Kalisz 1 2,9 

2 os. Dobrzec Kalisz 2 3,0 

3 ul. Poznańska Konin 1 2,9 

4 ul. Harcerska Konin 2 2,4 

5 ul. 17 Stycznia Leszno 1 4,4 

6 os. Ogrody Leszno 2 3,4 

7 Pl. Konstytucji 3 Maja Piła 1  3,1 

8 ul. Kusocińskiego Piła 2 2,5 

9 ul. Dąbrowskiego Poznań 1 2,3 

10 ul. Szymanowskiego Poznań 2 2,5 

Tabela 4. StęŜenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w 2006 roku na Rondzie Kaponiera w Poznaniu 
/według WIOŚ/ 

Zanieczyszcze-
nie 

Liczba waŜnych 
dni pomiarowych 

Procent waŜ-
nych wyników 

StęŜenie średnie  
[µµµµg/m3] 

StęŜenie min 
[µµµµg/m3] 

StęŜenie max 
[µµµµg/m3]  

Dwutlenek siarki 236 64,66 11,36 0,11 104,0 

Dwutlenek azotu 248 67,95 37,87 11,10 153,0 

Ozon 236 64,66 62,50 23,70 123,0 

Benzen 36 9,86 4,08 1,89 4,03 

 



JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

24

24

Tabela 5. Wykaz wyników otrzymanych na stacjach pomiarowych (pomiar automatyczny i manualny) w roku 2006 

Lp
. 

Adres stacji Mierzone substancje [µg/m3] 
NOx NO2 NO2 PM10 PM10 SO2 SO2 SO2 CO O3 O3 Benzen BS Pb 

okres uśredniania 1 rok 1 godz. 1 rok 24 godz. 1 rok 1 godz. 24 godz. 1 rok 8 godz. 8 godz. AOT 40 (V-
VII) 1 rok 1 rok 1 rok 

dopuszczalna 
[µg/m3] 30 200 40 50 40 350 125 20 10000 120 18000 5 40 0,5 

1. Poznań, 
ul. Polanki 

36,5 max.220 
i 199,5 

24,8 61* 36,8 max. 
94,5 

max. 
77,3 

6,5 max. 
4875,7 

   2,4  

2. Poznań, 
ul. Dąbrowskiego 

46,2 max. 
227, 217 
i 190 

27,8 54* 32,2 max. 
187,5 

max. 
99,2 

7,0 max. 
6313,8 

max. 145 
6 dni>120 

 0,9   

3. Poznań, 
ul. Szymanowskiego 

   41* 29,5         0,02 

4. Poznań, 
ul. 28 czerwca 1956 

   63* 35,1         0,03 

5. Piła, 
ul. Kusocińskiego 

22,6 max. 
135 

15,1 41* 29,1 max. 
88,5 

max. 
57,8 

5,3 max. 
4667,5 

   2,8 0,06 

6. Konin, 
ul. Wyszyńskiego 

28,1 max. 
143,5 

23,5 9* 19,9 max. 
301,4 

max. 
107,8 

18,9 max. 
1142,5 

max. 
132,7 
7 dni>120 

  2,7 0,02 

7. Leszno, 
ul. Paderewskiego 

  16,3 67* 38,5  max. 
39,0 

3,0     3,9 0,07 

8. Gniezno, 
ul. Jana Pawła II 

   83* 40,6          

9. Kalisz, 
ul. Nowy Świat 

   130* 56,9        3,1  

10. Ostrów Wlkp., 
ul. Wysocka 

   53* 35,9          

11. Kalisz, 
ul. Tuwima 

  15,6    max. 
159,2; 
126,4; 
110,4 

7,9       

12. KrzyŜówka 10,9 max. 
83,2 

8,1   max. 
199,5 

max. 
92,4 

4,5   średnia z 2 
lat 20945,3 

   

13. Mścigniew 7,7 max. 63 8,1   max. 
100,5 

max. 
71,2 

3,6   średnia z 2 
lat 21701,9 

   

* liczba dni z przekroczeniami wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 
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Wyniki oceny według kryterium odniesionych do ochrony zdrowia 
Zaliczenie strefy do określonej klasy zaleŜy od stęŜeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i 

wiąŜe się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania 
tej jakości.  

Dwutlenek siarki 
Roczna ocena jakości powietrza pod kątem dwutlenku siarki dokonywana jest z uwzględnieniem stęŜeń 

1-godzinnych i 24-godzinnych. Ocena wykonana została na podstawie pomiarów automatycznych i manual-
nych. Wykorzystano równieŜ metodę analogii do stęŜeń w innych obszarach lub w innym okresie. 

W województwie wielkopolskim nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji 
w powietrzu dla pomiarów 24-godzinnych.  

Maksymalne stęŜenia 24-godzinne wahały się od 39,0 do 159,2 µg/m3 na stacjach prowadzących pomiary 
manualne. NajwyŜsze stęŜenia otrzymano na stanowisku pomiarowym w Kaliszu, przy ul. Tuwima: 159,2; 
126,4 i 110,4 µg/m3. StęŜenia 159,2 µg/m3 i 126,4 µg/m3, w miesiącu styczniu, przekroczyły wartość 125 
µg/m3 (przypisaną poziomowi dopuszczalnemu) lecz miało to miejsce tylko dwukrotnie w przebiegu całej 
serii pomiarowej przy dopuszczalnym trzy - krotnym przekroczeniu poziomu dopuszczalnego w trakcie roku 
kalendarzowego. Tak więc, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie moŜna uznać tej sytuacji za 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki dla stacji w Kaliszu. 

Na Ŝadnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w 
powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych. NajwyŜsze stęŜenie, wynoszące 301,4 µg/m3 (poziom dopuszczalny 
wynosi 350 µg/m3) odnotowano na stanowisku pomiarowym w Koninie. 

W związku z powyŜszym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 

Dwutlenek azotu 
Roczna ocena jakości powietrza pod kątem dwutlenku azotu dokonywana jest z uwzględnieniem stęŜeń 

1-godzinnych i średnich rocznych. Wykonana została na podstawie pomiarów automatycznych i manual-
nych. Wykorzystano równieŜ metodę analogii do stęŜeń w innych obszarach lub w innym okresie. 

W województwie wielkopolskim nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji 
w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych. RównieŜ stęŜenia średnie roczne nie przekroczyły dopuszczalnego 
poziomu substancji.  

NajwyŜsze stęŜenia 1-godzinne odnotowano w Poznaniu, na stacji przy ul. Dąbrowskiego – wynosiły 
227; 217 i 190 µg/m3 oraz przy ul. Polanki, gdzie otrzymano 220 i 199,5 µg/m3 (poziom dopuszczalny wyno-
si 200 µg/m3, a dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym wy-
nosi 18 razy). 

StęŜenia średnie roczne wahały się od 151,2 do 27,8 µg/m3.  
W związku dotrzymywaniem wymaganych prawem poziomów dopuszczalnych wszystkie strefy zaliczo-

no do klasy A. 

Pył PM10 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu PM10 klasyfikacja opiera się na dwóch wartościach kryte-

rialnych: stęŜenia 24-godzinnych i średnich rocznych. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów automa-
tycznych i manualnych. Wykorzystano równieŜ metodę analogii do stęŜeń w innych obszarach lub w innym 
okresie. 

W województwie wielkopolskim stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24 -
godzinnych stęŜeń pyłu PM10. Przekroczenia odnotowano w Poznaniu na stacji przy ul. Polanki, Dąbrow-
skiego, 28 czerwca 1956 r. i Szymanowskiego, w Pile przy ul. Kusocińskiego, w Gnieźnie przy ul. Jana Paw-
ła II, w Kaliszu przy ul. Nowy Świat, w Lesznie przy ul. Paderewskiego i Ostrowie Wlkp., przy ul. 
Wysockiej. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu dla 24-godzinnych stęŜeń pyłu PM10 w 
Koninie.  

Odnotowano równieŜ przekroczenie stęŜenia średniego rocznego pyłu PM10 w Kaliszu i w Gnieźnie. 
Uzyskany średni roczny poziom pyłu PM10 wynosił odpowiednio56,9 µg/m3 i 40,6 µg/m3.  

Wszystkim strefom, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji przypisa-
no klasę C. Pozostałe strefy zaklasyfikowano do klasy A. 

Ołów 
W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za podstawę klasy-

fikacji stref przyjęto pomiary manualne oraz metodę analogii do wyników z innego obszaru lub okresu. 
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Otrzymane stęŜenia średnie roczne wahały się od 0,02 do 0,07 µg/m3. W związku z powyŜszym wszystkie 
strefy zaliczono do klasy A. 

Benzen 
W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za podstawę klasy-

fikacji stref przyjęto pomiary automatyczne i pasywne. Otrzymane stęŜenia średnie roczne wahały się od 0,9 
do 3,9 µg/m3. W związku z powyŜszym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 

Tlenek węgla 
W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za podstawę klasy-

fikacji stref przyjęto pomiary automatyczne oraz metodę analogii do wyników z innego obszaru lub okresu. 
NajwyŜsze stęŜenie 8-godz. kroczące liczone ze stęŜeń 1-godz odnotowane w Poznaniu, na stacji przy ul. 
Dąbrowskiego wynosiło 6313,8 µg/m3. W związku z powyŜszym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 

Ozon 
Podstawę klasyfikacji stref stanowi jeden parametr – stęŜenie 8-godzinne (dopuszcza się 25 dni przekro-

czeń poziomu dopuszczalnego). Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzo-
wym uśredniana jest w ciągu kolejnych trzech lat. W województwie wielkopolskim uśredniona liczba 
przekroczeń wynosiła: w Poznaniu ul. Dąbrowskiego – 19, w Koninie– 23. Uśrednienie odnosi się do kolej-
nych dwóch lat pomiarów prowadzonych na ww. stacjach. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego substancji na terenie miast Poznań i Konin. Stosując analogię stref, do klasy A 
zaliczono równieŜ miasta Kalisz i Leszno. 

W województwie wielkopolskim, na dwóch stacjach pozamiejskich stwierdzono przekroczenie wartości 
dopuszczalnej ozonu (32 dni z przekroczeniami). Znaczne przekroczenia stwierdzono teŜ na stacji połoŜonej 
w województwie łódzkim, przy wschodniej granicy województwa wielkopolskiego i na stacji połoŜonej w 
województwie kujawsko-pomorskim, w pobliŜu północnej części województwa wielkopolskiego. Stosując 
analogię stref wszystkie powiaty ziemskie województwa wielkopolskiego zaliczono do strefy C. 

Klasy wynikowe klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia 
Na podstawie oceny poziomu substancji dokonuje się klasyfikacji stref, w których poziom: 

− choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, 
− choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym 

powiększonym o margines tolerancji, 
− poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego. 

Obok wyników oceny dotyczącej poszczególnych zanieczyszczeń, kaŜdej strefie przypisuje się jedną kla-
sę, łączącą wyniki uzyskane dla wszystkich rozwaŜanych zanieczyszczeń, oddzielnie ze względu na ochronę 
zdrowia i na ochronę roślin. Jest nią tzw. klasa łączna. Klasę łączną strefy określa się na podstawie klas wy-
nikowych uzyskanych w strefie dla poszczególnych zanieczyszczeń. Łączna klasa strefy odpowiada klasie 
najmniej korzystnej uzyskanej z klasyfikacji według zanieczyszczeń. 

Interpretując wyniki klasyfikacji łącznej, w szczególności wskazujące na potrzebę opracowania progra-
mów ochrony powietrza, naleŜy pamiętać, Ŝe wynik taki nie powinien być utoŜsamiany ze stanem jakości 
powietrza na obszarze całej strefy i w odniesieniu do wszystkich zanieczyszczeń. Klasa C moŜe oznaczać np. 
lokalny problem związany z jedną substancją. 

W województwie wielkopolskim, ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stęŜenia pyłu 
PM10, sześć stref zaliczono do klasy C. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza za-
kwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. W obrębie poszczególnych stref nale-
Ŝy zidentyfikować obszary przekraczania wartości dopuszczalnych. Pomiarami pyłu PM10, prowadzonymi 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwowa Inspekcja Sanitarna objęte są obszary: 

1. miasto Poznań, 
2. miasto Kalisz, 
3. miasto Leszno, 
4. miasto Gniezno na terenie powiatu gnieźnieńskiego, 
5. miasto Piła na terenie powiatu pilskiego, 
6. miasto Ostrów Wlkp. na terenie powiatu ostrowskiego. 
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Tabela 6. Wykaz stanowisk pomiarowych pyłu PM10, na których odnotowano przekroczenie poziomów dopusz-
czalnych 

Lp. Lokalizacja stanowiska 
Obsługują-

cy 

Częstość przekraczania poziomu 
dopuszczalnego w roku kalenda-
rzowym (dopuszczalna częstość 

wynosi 35 razy) 

StęŜenie średnie roczne 

[µg/m3] 

1. Poznań, ul. Polanki WIOŚ  61 36,8 

2. Poznań, ul. Dąbrowskiego WIOŚ  53 32,2 

3. Poznań, ul. Szymanowskiego WSSE  41 29,5 

4. Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE  63 35,1 

5. Gniezno, ul. Jana Pawła II WSSE  83 40,6 
6. Kalisz, ul. Nowy Świat WSSE 130 56,9 
7. Ostrów. Wlkp. ul. Wysocka WSSE  53 35,9 

8. Piła, ul. Kusocińskiego WIOŚ  41 29,1 

9. Leszno, ul. Paderewskiego WIOŚ  67 38,5 

W okresie, do którego odnosi się przeprowadzana ocena, na wymienionych w tabeli 6 stanowiskach po-
miarowych pyłu PM10 w sezonie letnim nie odnotowano na Ŝadnej stacji przekroczeń dopuszczalnego po-
ziomu substancji. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać moŜna wyraźną sezonową zmienność stęŜeń 
pyłu (wyŜsze w okresie zimnym, niŜsze w sezonie letnim). MoŜna więc przypuszczać, Ŝe powodem przekro-
czeń w sezonie grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogor-
szenie warunków aerosanitarnych w miastach.  

Pył drobny powstaje m.in. w procesach energetycznego spalania, spalania paliw w silnikach samochodo-
wych, w wyniku poŜarów lasu oraz w niektórych procesach przemysłowych, ale jego głównym źródłem jest 
spalanie paliw w sektorze komunalno-bytowym. Sektor ten jest odpowiedzialny za około 37% całkowitej 
emisji pyłu. 

DuŜy wpływ na sytuację aerosanitarną miasta ma równieŜ jego połoŜenie geograficzne, rodzaj i charakter 
zabudowy miejskiej, jej lokalizacja oraz moŜliwość przewietrzania obszaru miasta. 

Na terenie województwa wielkopolskiego odnotowano równieŜ przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
ozonu, w związku z tym do klasy C zaliczono 31 stref. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym 
w większych stęŜeniach przy sprzyjających warunkach meteorologicznych, w atmosferze zawierającej tzw. 
prekursory ozonu (np.: tlenki azotu, węglowodory) uczestniczące w procesie powstawania ozonu w troposfe-
rze. W województwie wielkopolskim pomiary ozonu prowadzone są przez WIOŚ na stacjach miejskich w 
Poznaniu i Koninie oraz pozamiejskich w KrzyŜówce i Mścigniewie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać progra-
my ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003) jeśli na liście substancji objętych programem znajduje się 
ozon, z uwagi na specyfikę zanieczyszczenia powietrza ozonem, moŜna określić przede wszystkim kierunki i 
zakres działań niezbędnych dla osiągnięcia standardów jakości powietrza, w tym prowadzących do ograni-
czenia emisji substancji przyczyniających się do powstawania ozonu to jest tlenków azotu i węglowodorów. 

Pomiary pyłu PM10 i ozonu wykonywane są zgodnie z metodyką/techniką referencyjną podaną w rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 87, poz. 798).  



JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

28 

28

Tabela 7. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla kaŜdej strefy, uzyskane 
w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

Lp. Nazwa stre-
fy/powiatu 

Kod stre-
fy/powiatu 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczysz-
czeń dla obszaru całej strefy  Klasa ogólna 

strefy 
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

1 chodzieski 4.30.38.01 A A A A A A C C 

2 
czarnkowsko-
trzcianecki 

4.30.38.02 A A A A A A C C 

3 gnieźnieński 4.30.39.03 A A C A A A C C 
4 gostyński 4.30.40.04 A A A A A A C C 
5 grodziski 4.30.39.05 A A A A A A C C 
6 jarociński 4.30.40.06 A A A A A A C C 
7 kaliski 4.30.40.07 A A A A A A C C 
8 kępiński 4.30.40.08 A A A A A A C C 
9 kolski 4.30.41.09 A A A A A A C C 
10 koniński 4.30.41.10 A A A A A A C C 
11 kościański 4.30.39.11 A A A A A A C C 
12 krotoszyński 4.30.40.12 A A A A A A C C 
13 leszczyński 4.30.39.13 A A A A A A C C 
14 międzychodzki 4.30.39.14 A A A A A A C C 
15 nowotomyski 4.30.39.15 A A A A A A C C 
16 obornicki 4.30.39.16 A A A A A A C C 
17 ostrowski 4.30.40.17 A A C A A A C C 
18 ostrzeszowski 4.30.40.18 A A A A A A C C 
19 pilski 4.30.38.19 A A C A A A C C 
20 pleszewski 4.30.40.20 A A A A A A C C 
21 poznański 4.30.39.21 A A A A A A C C 
22 rawicki 4.30.40.22 A A A A A A C C 
23 słupecki 4.30.41.23 A A A A A A C C 
24 szamotulski 4.30.39.24 A A A A A A C C 
25 średzki 4.30.39.25 A A A A A A C C 
26 śremski 4.30.39.26 A A A A A A C C 
27 turecki 4.30.41.27 A A A A A A C C 
28 wągrowiecki 4.30.38.28 A A A A A A C C 
29 wolsztyński 4.30.39.29 A A A A A A C C 
30 wrzesiński 4.30.39.30 A A A A A A C C 
31 złotowski 4.30.38.01 A A A A A A C C 
32 Kalisz 4.30.40.61 A A C A A A A C 
33 Konin 4.30.41.62 A A A A A A A A 
34 Leszno 4.30.39.63 A A C A A A A C 
35 Poznań 4.30.42.64 A A C A A A A C 

Wyniki oceny według kryterium odniesionych do ochrony roślin. 

W wyniku oceny za rok 2006 kaŜdą ze stref podlegających ocenie pod kątem dwutlenku siarki i tlenków 
azotu z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin zaliczono do klasy A. Oznacza to, Ŝe 
na terenie wszystkich stref w województwie nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu wyŜej 
wymienionych substancji dla obszarów zwykłych i parków narodowych. Strefy sklasyfikowano na podsta-
wie wyników pomiarów pasywnych prowadzonych w stałych punktach pomiarowych. Średnie roczne stęŜe-
nia dla dwutlenku siarki wahały się od 3,23 µg/m3 do 14,04 µg/m3. Natomiast średnie roczne stęŜenia 
tlenków azotu wynosiły od 9,0 do 24,02 µg/m3. 

Wskaźnikiem jakości powietrza dla ozonu jest parametr AOT40 obliczany ze stęŜeń 1-godz. jako suma 
róŜnic pomiędzy stęŜeniem średnim jednogodzinnym wyraŜonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla kaŜdej 
godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000, dla której stęŜenie jest większe niŜ 80 µg/m3.  

Na terenie parków narodowych obowiązuje norma określona dla obszaru kraju. 
Na terenie województwa jako podstawę oceny wskazano pomiary automatyczne. Wykorzystano równieŜ 

analogię do wyników pomiarów stęŜeń w innym obszarze. 
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Wartość parametru AOT40 obliczona dla stacji w KrzyŜówce (powiat gnieźnieński) wynosiła 
28717,6 µg/m3×h, w Mścigniewie (powiat leszczyński) wynosiła 29626,8 µg/m3×h. Wartość dopuszczalną 
uznaje się za dotrzymaną, jeŜeli nie przekracza jej średnia obliczona z sumy stęŜeń z okresów wegetacyjnych 
w pięciu kolejnych latach. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości 
sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat. Dane uśrednione dla stacji pomia-
rowych w KrzyŜówce i Mścigniewie wynosiły odpowiednio: 20645,3 µg/m3×h i 21701,9 µg/m3×h. Porów-
nując otrzymane wartości z poziomem dopuszczalnym stwierdzamy, Ŝe na ww. stacjach nie odnotowano 
przekroczeń. 

Ocena łączna stref w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin 
Końcowym wynikiem oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod kątem ochrony zdrowia, 

jest określenie jednej klasy łącznej przypisywanej kaŜdej strefie na podstawie klas wynikowych określanych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń. Łączna klasa strefy odpowiada klasie najmniej korzystnej spośród uzy-
skanych dla ocenianych zanieczyszczeń. 

W wyniku oceny przeprowadzonej dla 2006 roku, wszystkim strefom ocenianym pod kątem ochrony ro-
ślin przypisano klasę A, co oznacza, Ŝe na terenie strefy nie został przekroczony poziom dopuszczalny dla 
Ŝadnej z rozpatrywanych substancji. 

Tabela 19. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla kaŜdej strefy, uzyska-
ne w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Lp. Nazwa strefy/powiatu 
Kod stre-
fy/powiatu 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy  Klasa ogólna 

strefy 
SO2 NOx O3 

1 chodzieski 4.30.38.01 A A A A 

2 
czarnkowsko-
trzcianecki 

4.30.38.02 A A A A 

3 gnieźnieński 4.30.39.03 A A A A 
4 gostyński 4.30.40.04 A A A A 
5 grodziski 4.30.39.05 A A A A 
6 jarociński 4.30.40.06 A A A A 
7 kaliski 4.30.40.07 A A A A 
8 kępiński 4.30.40.08 A A A A 
9 kolski 4.30.41.09 A A A A 
10 koniński 4.30.41.10 A A A A 
11 kościański 4.30.39.11 A A A A 
12 krotoszyński 4.30.40.12 A A A A 
13 leszczyński 4.30.39.13 A A A A 
14 międzychodzki 4.30.39.14 A A A A 
15 nowotomyski 4.30.39.15 A A A A 
16 obornicki 4.30.39.16 A A A A 
17 ostrowski 4.30.40.17 A A A A 
18 ostrzeszowski 4.30.40.18 A A A A 
19 pilski 4.30.38.19 A A A A 
20 pleszewski 4.30.40.20 A A A A 
21 poznański 4.30.39.21 A A A A 
22 rawicki 4.30.40.22 A A A A 
23 słupecki 4.30.41.23 A A A A 
24 szamotulski 4.30.39.24 A A A A 
25 średzki 4.30.39.25 A A A A 
26 śremski 4.30.39.26 A A A A 
27 turecki 4.30.41.27 A A A A 
28 wągrowiecki 4.30.38.28 A A A A 
29 wolsztyński 4.30.39.29 A A A A 
30 wrzesiński 4.30.39.30 A A A A 
31 złotowski 4.30.38.01 A A A A 
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Wnioski 

W roku 2006 na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono kolejną roczną oceną jakości 
powietrza atmosferycznego.  
1. W wyniku oceny: 

• wszystkie strefy oceniane pod kątem ochrony roślin (31 powiatów) zaliczono do klasy A, 
• pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano 35 stref (w tym jedną aglomerację – miasto Poznań), 

− do klasy A zaklasyfikowano jedną strefę, 
− do klasy C zaklasyfikowano sześć stref ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

dla pyłu PM10 oraz 31 stref ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla ozonu.  
Łącznie do klasy C na terenie województwa wielkopolskiego zaklasyfikowano 34 strefy. 

2. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą głównie stęŜeń 24-godzinnych oraz w 
dwóch przypadkach – miasto Kalisz i Gniezno – równieŜ stęŜenia średniego rocznego. 

3. NaleŜy podkreślić, Ŝe stęŜenia pyłu wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą 
tylko sezonu zimnego (grzewczego). W trakcie kontroli zakładów prowadzonych przez WIOŚ na obsza-
rach stref zaliczonych do klasy C nie stwierdzono przekroczeń emisji pyłów. 

4. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów 
przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. 

 
 
 


