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Szanowni Państwo 

Pomiary i ocena jakości powietrza są jednym z głównych zadań woje‐
wódzkiego  inspektoratu  ochrony  środowiska,  określonym  w  Programie 
Państwowego Monitoringu Środowiska. 

W  zależności  od wyników  oceny wojewódzki  inspektor  ochrony  śro‐
dowiska określa wymagania na rzecz poprawy stanu jakości powietrza lub 
na rzecz utrzymania obecnego stanu, gdy jest on dobry. Dlatego też, obok 
prezentowania jakości powietrza, staraliśmy się przedstawić oddziaływują‐
ce nań presje,  i jednocześnie prace zmierzające do poprawy stanu powie‐

trza, w tym „Program Ochrony Powietrza dla miasta Poznań”. 
Publikacja niniejsza stanowi kontynuację opracowania „Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycz‐

nego w Poznaniu” z roku 2000. Zawiera ona obszerną analizę stanu i zmian, jakim podlegała jakość powie‐
trza w naszym mieście w ciągu ostatnich 10  lat.  Jej napisanie było możliwe dzięki długoletniej współpracy 
z Państwową  Inspekcją Sanitarną, która do 2009  roku  również wykonywała pomiary  jakości powietrza na 
terenie miasta. Bardzo dziękuję Państwowej Inspekcji Sanitarnej za długoletnią, owocną współpracę. 

Dzięki stałej współpracy z  Instytutem Meteorologii  i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu opraco‐
wanie  zostało  poszerzone  o  informacje  ukazujące wpływ  klimatu  na  proces  rozprzestrzeniania  się  zanie‐
czyszczeń  oraz  jakość  opadów  atmosferycznych,  a  dzięki  współpracy  z  Katedrą  Ekologii  i  Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – o wyniki badań poziomu ozonu  troposferycznego 
metodą bioindykacji. Za przedstawienie efektów badań ozonu tą metodą, będących cennym uzupełnieniem 
monitoringu  jakości powietrza, pragnę podziękować Pani prof. dr hab.  inż.  Janinie Zbierskiej  i Pani dr  inż. 
Klaudii Borowiak. 

Pragnę  również podziękować Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu za wsparcie finansowe, które umożliwiło nam wydanie niniejszego opracowania. 

Wyrażam nadzieję,  że opracowanie  to  spełni  swoje  zadanie, podkreślając wagę  zagadnienia  i  stano‐
wiąc źródło  informacji zarówno dla  instytucji  i osób, które w ramach swej działalności rozwiązują skompli‐
kowane  problemy  lokalizacji  obiektów  chronionych  i  potencjalnych  źródeł  emisji  zanieczyszczeń  do 
powietrza, jak i dla wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że spełni ono rolę edukacyjną i wzbogaci Pań‐
stwa wiedzę, a także uświadomi, że jakość powierza w mieście, w dużym stopniu zależy od nas samych. 

Zapraszam  do  odwiedzania  strony  internetowej  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska 
w Poznaniu − www.poznan.pios.gov.pl: 
⇒ Wielkopolski Monitoring Powietrza, gdzie publikowane są on‐line dane z automatycznych stacji pomia‐

ru zanieczyszczeń powietrza; 
⇒ Monitoring jakości powietrza, gdzie prezentowane są wyniki ocen jakości powietrza. 
 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

Zdzisław W. Krajewski 



 

 



Jakość powietrza w Poznaniu w latach 2000−2009 

7 

Wprowadzenie 

Poznań jest stolicą województwa wielkopolskiego, jednym z najstar-
szych i największych miast Polski.  

Położenie geograficzne miasta, w centrum kraju i nad dużą rzeką 
sprawiło, że stało się ono ważnym węzłem komunikacyjnym – leży na 
skrzyżowaniu najważniejszych arterii komunikacji drogowej i kolejowej. 
Poznań posiada także port lotniczy Ławica obsługujący połączenia krajo-
we i międzynarodowe. 

Miasto liczy 554,2 tys. mieszkańców (według danych GUS na rok 
2009). Powierzchnia miasta wynosi 262 km2 i w układzie przestrzennym 
podzielona jest na pięć dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Stare 
Miasto i Wilda. 

Poznań pełni rolę liczącego się ośrodka gospodarczego, kulturalnego 
i naukowego. Obecnie jest to duży ośrodek przemysłowy, z dominacją przemysłu spożywczego, produkcją 
maszyn i urządzeń, aparatury elektrycznej, pojazdów mechanicznych oraz chemikaliów i wyrobów z gumy. 

W mieście skupia się także wiele instytucji prowadzących działalność kulturalną – są to teatry, kina, ga-
lerie, muzea. Organizują one liczne koncerty, festiwale, przedstawienia, wystawy – również o charakterze 
międzynarodowym. W mieście organizowany jest konkurs skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, Mię-
dzynarodowy Festiwal Teatralny Malta, działa tu Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod 
dyrekcją Agnieszki Duczmal, Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej - Poznańskie Słowiki pod 
dyrekcją Stefana Stuligrosza, Polski Teatr Tańca.  

Poznań to także znany ośrodek handlowy – od 1921 roku odbywają się tu corocznie Międzynarodowe 
Targi Poznańskie oraz liczne krajowe i międzynarodowe imprezy targowe, a także wystawy i kiermasze. 

Miasto pełniące funkcję ośrodka licznych dziedzin życia społeczno-gospodarczego wymaga stałego 
unowocześniania i rozwoju infrastruktury. Poprawiające się warunki życia niosą za sobą nowe obciążenia 
środowiska naturalnego: skażenie powietrza i wody, hałas, odpady. Zjawiska te dotykają wszystkich miesz-
kańców powodując dyskomfort i stres. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań umożliwiających 
zmniejszenie uciążliwego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian jakości powietrza na terenie Poznania oraz 
działań prowadzących do jego poprawy, a także ukazanie przekształceń monitoringu i ocen jakości powie-
trza wynikających ze zmian stanu prawnego w tym zakresie. Zaprezentowane informacje, obejmujące lata 
2000–2009, stanowią kontynuację i uzupełnienie informacji zawartych w pierwszym opracowaniu poświę-
conym tej tematyce.  
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2. Środowisko geograficzne i klimat miasta 
Poznań położony jest w środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, nad środkowym biegiem Warty, 

u ujścia jej dopływów Bogdanki, Cybiny, i Głównej.  
Początki osadnictwa na terenie Poznania pochodzą z końca starszej epoki kamiennej. Początkowo osad-

nictwo obejmowało doliny rzeczne, przeważając na lewym brzegu Warty, by później rozciągnąć się na pra-
wy brzeg. Do połowy XX wieku dominował, wynikający z lokacji w 1253 roku, rozwój miasta w kierunku 
zachodnim. W ekspansji przestrzennej Poznania charakterystyczne jest stopniowe „przesuwanie” się miasta 
z położenia brodowego na kolejne poziomy terasowe i obszary wysoczyznowe [Jackowiak za Bartkowskim, 
1998]. 

Rzeźba terenu jest dość zróżnicowana; wyraźnie zaznaczającymi się elementami są: przełomowa dolina 
Warty, wcięta w obszar wysoczyznowy na głębokość od 30 do 50 metrów oraz strefa wzgórz czołowomore-
nowych z kulminacjami − Górą Moraską 154 m npm i Górą Dziewiczą 143 m npm [Kaniecki, 1989]. Dolina 
Warty, utworzona przez przekształcenie rynny lodowcowej w dolinę rzeczną, posiada wyraźnie zaznaczone 
poziomy terasowe. 

Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym Polski R. Gumińskiego, Poznań leży na obszarze, który 
charakteryzuje się najniższym opadem średniorocznym, największą ilością dni słonecznych (ponad 50), naj-
mniejszą liczbą dni pochmurnych (poniżej 130). Liczba dni mroźnych waha się od 30 do 50, 
a z przymrozkami od 100 do 110, przeciętny czas trwania pokrywy śnieżnej to 50 do 80 dni. Średnia roczna 
temperatura nieznacznie przekracza 8ºC. Na Nizinie przeważają wiatry zachodnie oraz południowo-
zachodnie, często też występują wiatry północno-zachodnie [Kaniecki, 1989]. W Poznaniu wiatry charakte-
ryzujące się największymi prędkościami notowane są zimą i wiosną, a najmniejszymi latem. Przeważają 
wiatry wiejące z małą prędkością, nieprzekraczające 5 m/s. 

Największym zachmurzeniem charakteryzują się miesiące listopad i grudzień, do najbardziej pogod-
nych należą sierpień i wrzesień. Największą wilgotnością względną (około 88%) charakteryzują się dni zi-
mowe, najniższe wartości zauważa się w maju i czerwcu (nie przekraczają 70%). Opady atmosferyczne 
występujące na terenie miasta cechuje zmienność w skali roku. Pewną ich intensywnością charakteryzuje się 
okres letnio-jesienny z maksimum przypadającym na lipiec. Dla miesięcy od stycznia do marca odnotowuje 
się niską sumę opadów. Średnia roczna wielkość ciśnienia powietrza atmosferycznego wynosi około 
1005 hPa. Największe wahania ciśnienia atmosferycznego występują w zimie, w grudniu i w lutym (przekra-
czają 73 hPa), a najmniejsze latem (w czerwcu nie przekraczają 34 hPa) [Kaniecki, 1989]. 

Wiejące wiatry wytracają w obrębie miasta około 30% prędkości. Niezależnie od pory roku czy dnia, 
procentowy udział cisz w zwartej zabudowie oraz na terenach zielonych jest wyraźnie wyższy od notowane-
go na Ławicy [Farat, 1996]. 
Tabela 2.1. Elementy klimatu determinujące rozkład zanieczyszczeń w rejonie Poznania-Ławicy /wg IMGW 
w Poznaniu/ 

Miesiąc 
Rok 

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

Średnia miesięczna temperatura powietrza (°C) 
2000 -0,3 3,0 4,0 12,0 16,0 17,8 16,3 18,3 12,6 12,0 6,4 2,2 9,4 
2001 0,0 0,5 2,5 8,1 14,8 15,0 19,9 19,6 12,1 11,6 2,8 -1,7 9,4 
2002 0,5 3,7 4,4 8,6 16,8 18,0 20,3 21,3 13,9 7,4 4,1 -3,7 9,6 
2003 -2,1 -3,5 2,6 8,3 15,8 19,1 19,5 19,6 14,5 5,5 5,4 1,7 8,9 
2004 -3,9 1,4 4,6 9,5 12,7 16,0 17,9 19,8 14,1 10,5 4,1 1,7 9,0 
2005 1,9 -1,8 1,3 9,2 13,7 16,7 20,1 17,3 16,1 10,5 3,4 0,5 9,1 
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 
2007 4,5 1,0 6,6 10,5 15,4 19,2 18,8 18,7 13,5 8,2 2,7 1,3 10,0 
2008 2,5 4,3 4,4 8,9 14,6 18,8 20,1 18,7 13,4 9,4 5,6 1,4 10,2 
2009 -2,6 -0,3 3,9 12,1 13,6 15,7 19,5 19,6 15,6  7,5 6,6 -0,6 9,2 

wielolecie1/ -1,0 -0,3 3,3 7,9 13,6 16,4 18,2 17,8 13,2 8,5 3,4 0,5 8,5 
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Miesiąc 
Rok 

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

Średnia miesięczna wilgotność względna (%) 
2000 87 82 81 67 58 63 79 72 79 85 89 92 77 

2001 91 85 82 76 62 76 73 73 87 87 88 90 81 

2002 90 86 80 73 72 68 66 69 77 87 92 93 79 

2003 90 83 77 63 65 59 78 65 70 83 90 87 76 

2004 92 82 75 66 70 67 68 66 71 81 87 90 76 

2005 84 84 77 64 73 63 65 70 72 77 92 91 76 

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

2007 82 85 75 58 68 69 72 73 77 83 90 92 77 

2008 89 76 75 71 60 53 59 68 76 83 86 93 74 

2009 90 89 82 60 69 78 75 63 72 84 83 86 78 

wielolecie1/ 86 85 78 72 69 72 72 74 80 84 87 88 79 
Średnia miesięczna prędkość wiatru (m/s) 

2000 3,9 3,6 4,6 3,8 3,1 2,0 3,6 2,7 3,3 3,1 2,9 2,8 3,5 

2001 3,1 3,9 3,9 3,8 3,9 3,4 3,5 3,3 3,4 3,2 3,8 4,3 3,4 

2002 3,7 3,6 4,1 3,6 3,3 4,1 3,4 2,8 3,0 4,4 3,4 3,7 3,6 

2003 3,6 2,9 3,4 4,5 3,5 4,1 3,3 3,4 3,1 3,3 3,5 4,6 3,6 

2004 3,4 4,6 4,7 3,7 4,0 4,0 3,4 3,2 3,5 3,5 4,5 3,8 3,9 

2005 5,2 4,1 4,0 3,1 3,3 3,7 3,4 3,2 2,6 3,3 3,0 4,2 3,6 

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 

2007 6,0 4,6 4,1 4,0 3,4 3,3 3,7 3,3 4,0 2,8 4,1 3,2 3,9 

2008 4,7 4,1 4,7 3,5 3,1 3,9 3,5 3,5 3,1 3,1 4,5 3,6 3,8 

2009 2,9 4,1 4,1 3,5 3,2 3,9 3,0 3,1 3,1 3,5 3,7 3,6 3,5 

wielolecie1/ 3,9 3,8 4,0 3,7 3,3 3,3 3,2 2,8 3,0 3,3 3,8 3,9 3,5 
Wysokość opadu atmosferycznego (mm) 

2000 32 41 84 17 57 41 81 100 56 24 46 49 634 

2001 22 21 48 34 12 68 105 35 113 27 19 48 577 

2002 36 63 51 37 71 46 28 76 20 100 51 9 588 

2003 55 9 14 21 17 37 132 7 19 35 24 38 408 

2004 51 28 23 18 50 55 49 57 23 46 46 35 481 

2005 25 50 30 19 65 19 77 54 43 6 13 105 506 

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

2007 76 40 51 11 78 66 87 59 30 18 44 27 587 

2008 70 22 45 82 10 11 54 75 21 58 22 26 496 

2009 21 30 54 20 86 110 86 24 32 52 35 33 583 

wielolecie1/ 29 23 33 31 47 62 76 56 44 35 33 39 508 

1/ wielolecie: 1971−2000 według Atlasu Klimatu województwa wielkopolskiego 

Porównując załączone róże wiatrów wykreślone dla Ławicy (dla roku 2007, 2008 i 2009) oraz uzyskane 
ze stacji pomiarów automatycznych WIOŚ przy ulicach Polanka oraz Dąbrowskiego otrzymujemy nieco 
odmienny obraz (rys. 2.1.–2.3.). Należy zaznaczyć, że wyniki prowadzonych przez WIOŚ pomiarów wskaź-
ników meteorologicznych, stosowane są jedynie jako orientacyjne, pomocnicze dane. Służą one do interpre-
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tacji wyników pomiarów automatycznych substancji zanieczyszczających, tylko z wyżej wymienionych 
stacji. Zamieszczone poniżej róże wiatrów pokazują wpływ miasta na zmianę kierunku wiatru w najbliższym 
otoczeniu stacji, a więc i na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. 

Wyniki badań parametrów meteorologicznych, prowadzonych na stacji pomiarowej Ławica odnoszone 
są do wartości średnich z wielolecia 1971–2000 [Atlas Klimatu Województwa Wielkopolskiego, 2004]. Ze-
stawiając temperatury średnie dla roku z lat 2000–2009 obserwujemy trend wzrostowy temperatury. IMGW 
analizując dane zestawione dla średnich miesięcznych temperatur na przestrzeni lat 2002-2008 również 
zwraca uwagę na wyraźny wzrost średniej temperatury rocznej zwłaszcza w ostatnich latach. Według oceny 
IMGW [Koczorowska, 2008], rok 2008, był kolejnym rokiem (po 2007 roku), w którym zanotowano zna-
czące anomalie klimatyczne. W Poznaniu dodatnia anomalia średniej rocznej osiągnęła ∆T = 1,9ºC, w Po-
znaniu była to najwyższa średnia roczna, jaką zanotowano w ciągu ostatnich 30. lat. Zima 2008/2009 była 
ciepła, podobnie jak w roku 2007 średnie wszystkich miesięcy były wyższe od 0,0ºC. Najcieplejszym mie-
siącem lata 2008 był czerwiec – według klasyfikacji IMGW anomalnie ciepły. W Poznaniu był to już trzeci 
kolejny czerwiec sklasyfikowany jako ekstremalnie ciepły lub anomalnie ciepły. 
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W roku 2009 średnia roczna temperatura powietrza była wyższa od przeciętnej z lat 1971−2000 na terenie 

całej Wielkopolski; według klasyfikacji IMGW rok 2009 był rokiem lekko ciepłym. W Poznaniu tak ciepłej 
i długotrwałej jesieni, z bardzo ciepłym listopadem (średnia miesięczna 6,6°C) nie notowano od 1982 roku 
[Koczorowska, 2010]. Jedynie dla roku 2003 odnotowano niższą średnią temperaturę roczną, wynoszącą 
8,9°C, przy średniej dla wielolecia 1971–2000 − 8,5°C. Dla pozostałych lat średnia temperatura dla roku 
mieściła się w zakresie od 9,0 do 9,7°C.  

Średnia roczna prędkość wiatru w latach 2000−2009 mieściła się w przedziale 3,4−3,9 m/s. Najwyższą 
średnią dla roku odnotowano w 2003 i 2007 roku, natomiast najniższą charakteryzował się rok 2001 i 2006. 
Wysokość opadów atmosferycznych, średnia dla roku, w omawianym okresie mieściła się w zakresie 408–
588 mm. Wartość średnia dla wielolecia to 508 mm. Opad o największej wysokości odnotowano w 2002 
roku, najniższy przypadł na rok 2003. Na wykresach 2.4. i 2.6. przedstawiono przebieg temperatur średnich 
i opadów w latach 2000–2009. Wykreślając linię trendu widzimy, że temperatury średnie dla roku, 
w omawianym okresie wzrastają, natomiast wysokość średnich opadów w roku, maleje.  

Analizując przebieg temperatur w poszczególnych miesiącach w latach 2000–2009 (rys. 2.5.) widzimy 
charakterystyczny, związany ze zmianą pór roku obraz przebiegu temperatur. Wykres obrazujący wysokość 
opadów w poszczególnych miesiącach (rys. 2.7.) pokazuje, że miesiącami o najwyższej średniej opadów 
generalnie są miesiące letnie, co widać na zestawieniu dla wielolecia, choć w poszczególnych latach rozkład 
średnich wysokości opadów w miesiącu tej prawidłowości nie potwierdza. 
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Warunki meteorologiczne są istotnym czynnikiem wpływającym na rozpraszanie, wywiewanie 
i transport zanieczyszczeń na duże odległości. Warunki meteorologiczne (natężenie promieniowania sło-
necznego) w znacznym stopniu wpływają także na poziom stężeń ozonu powstającego przy udziale tzw. 
prekursorów ozonu w troposferze. Temperatura, wilgotność i opady mają wpływ na stężenia dwutlenku siar-
ki czy pyłu. Stężenia mierzonych na stacjach pomiarowych substancji zależą również od prędkości i kierun-
ku wiatru. Należy jednak pamiętać, że na obszarach miast przepływ powietrza może być zaburzony, więc 
rejestrowany na stacji pomiar może nie odpowiadać omawianym parametrom charakteryzującym ruch mas 
powietrza w większej skali przestrzennej.  

Stacje pomiarów automatycznych zlokalizowane w Poznaniu wyposażone są we własną aparaturę 
mierzącą parametry meteorologiczne. Otrzymane dane mają charakter informacyjny i są pomocne przy in-
terpretacji otrzymanych stężeń poszczególnych substancji, służą również do wykreślenia róży wiatrów dla 
miejsca lokalizacji stacji. To na ich podstawie otrzymujemy informacje o głównym kierunku napływu zanie-
czyszczeń. Przy interpretacji wyników pomiarów pozwalają na ich skonfrontowanie np. z temperaturą oto-
czenia, brakiem czy wystąpieniem opadów atmosferycznych. 
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W tabelach 2.2. i 2.3. zestawiono wybrane parametry meteorologiczne uzyskane na stacjach pomiarów au-
tomatycznych. Wyniki otrzymane na stacjach obsługiwanych przez WIOŚ nieco odbiegają od prezentowa-
nych przez IMGW. Jednak tendencja przebiegu zmian temperatury i wilgotności na wszystkich stacjach jest 
zbliżona. Patrząc na zróżnicowanie temperatury przy ulicy Polanki i Dąbrowskiego wyraźnie widzimy zróż-
nicowanie między temperaturą uzyskaną w centrum miasta, a jego obrzeżem. W centrum miasta odnotowu-
jemy na przebiegu serii pomiarowej w roku wyższe temperatury powietrza (rys. 2.8. i 2.9. dla roku 2006 
i 2009 dla Polanki i Dąbrowskiego w poszczególnych miesiącach roku, rys.2.10). Natomiast wartości otrzy-
mane dla wilgotności względnej dają obraz odwrotny (rys. 2.11).  

Tabela 2.2. Wybrane elementy klimatu determinujące rozkład zanieczyszczeń w rejonie: Poznań, ul. Polanka 
/według WIOŚ/ 

Miesiąc 
Rok 

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

Średnia miesięczna temperatura powietrza (°C) 
2005 0,8 -2,3 1,1 9,0 13,4 16,5 19,7 17,1 15,9 10,2 2,8 -0,4 9,2 
2006 -7,0 -2,1 0,0 8,8 13,5 18,2 23,6 10,8 16,6 10,6 6,0 3,9 8,6 
2007 3,6 -0,1 6,0 10,3 14,8 18,5 17,7 18,0 12,4 7,2 1,4 -0,1 9,1 
2008 1,0 3,0 2,9 8,0 14,0 17,6 19,2 17,7 12,7 8,3 4,2 -0,04 9,3 
2009 -4,3 -1,8 2,6 11,4 12,8 14,6 18,6 18,8 14,6 5,8 4,9 -2,4 8,0 

Średnia miesięczna wilgotność względna (%) 
2005 79 80 70 58 64 57 59 62 65 71 85 87 70 
2006 81 83 74 65 60 59 47 75 69 83 88 91 73 
2007 86 90 77 56 70 71 76 76 85 91 97 98 81 
2008 96 90 87 79 66 56 66 80 92 96 98 98 84 
2009 97 98 94 68 75 88 85 77 88 97 98 98 89 

Tabela 2.3. Wybrane elementy klimatu determinujące rozkład zanieczyszczeń w rejonie: Poznań, ul. Dąbrowskiego 
/według WIOŚ/ 

Miesiąc 
Rok 

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

Średnia miesięczna temperatura powietrza (°C) 
2005 -0,1 -3,4 0,2 8,3 12,8 15,8 19,2 16,3 15,2 9,6 2,0 -2,0 7,8 

2006 -7,4 -3,9 -1,6 7,5 12,6 17,3 23,0 16,0 16,0 9,8 5,1 2,9 8,1 

2007 2,9 -0,7 5,4 9,6 14,3 18,2 17,5 17,7 12,2 6,9 0,6 -0,8 8,6 

2008 0,2 2,6 2,5 7,5 13,5 17,6 18,9 17,3 12,2 8,0 4,5 -0,5 9,2 

2009 -4,5 -2,2 2,3 11,1 12,5 14,3 18,1 18,3 14,0 5,4 4,6 -3,1 7,6 
Średnia miesięczna wilgotność względna (%) 

2005 81 81 72 62 67 59 61 65 69 73 87 90 72 

2006 82 85 75 68 63 61 49 78 72 84 89 91 75 

2007 87 90 78 58 71 72 75 75 82 89 95 96 81 

2008 93 87 85 78 66 57 65 76 86 93 96 97 81 

2009 95 96 88 63 74 84 80 71 81 94 92 96 84 
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3. Podstawy prawne monitoringu jakości powietrza 
Starania Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej związane były z koniecznością dostosowania prze-

pisów polskiego prawa ekologicznego do prawa obowiązującego w Unii. Jednym z komponentów podlega-
jących ocenie był stan jakości powietrza atmosferycznego. Do utworzenia systemu oceny jakości powietrza 
niezbędne było przeprowadzenie wstępnej oceny jakości otaczającego powietrza w strefach (strefę stanowi 
aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy oraz obszar jednego lub więcej powiatów niewcho-
dzący w skład aglomeracji). Ocenę wstępną wykonano na podstawie pomiarów stężeń zanieczyszczeń w 
stałych punktach pomiarowych, pomiarów wskaźnikowych, obiektywnych metod szacowania lub z wyko-
rzystaniem metod łączonych. Celem tej oceny było sklasyfikowanie stref, umożliwiające ustalenie właści-
wego sposobu oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin/ekosystemów. Po 
zatwierdzeniu oceny wstępnej, w kolejnych latach wykonywane są coroczne oceny jakości powietrza. 

Pierwsza ocena roczna wykonana w oparciu o nowe przepisy objęła rok 2002. Oceną objęto 31 powia-
tów, trzy miasta na prawach powiatu oraz jedną aglomerację – miasto Poznań.  

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi zasady prowadzenia oceny jakości powietrza były: 
• ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji 

w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz mar-
ginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 

Wykonanie oceny powiązane było również z takimi przepisami jak: 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazy-

wania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 204, poz. 1729), 
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek 

Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – (Dz. U. Nr 58, poz. 685), z późniejszymi zmianami: 
− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – (Dz. U. 
Nr 12, poz. 101), 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – (Dz. U. 
Nr 34, poz. 311), 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003). 

W roku 2008 zmieniono akty prawne. Wprowadziły one m.in. nowe poziomy substancji w powietrzu, 
nowy podział województwa na strefy; nie zmieniły jednak granic strefy aglomeracji miasta Poznań. Tak 
więc ocenę roczną za 2009 wykonano w odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów sub-
stancji, w oparciu o: 
• ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), 
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 marca 2008 roku w sprawie stref, w których dokonuje się 

oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310). 
Celem każdej corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń 

w zakresie umożliwiającym: 
• dokonanie klasyfikacji stref, w celu uzyskania danych niezbędnych do podjęcia decyzji o potrzebie 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony powietrza); 
• wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 

w określonych rejonach; 
• wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen 
C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, ozon O3, tlenek węgla CO. 
Zakres oceny za rok 2008 został poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren, czyli zanieczyszczenia 
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objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie 
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. 

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią: 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji, 
• poziom docelowy i poziom celu długoterminowego. 

Wyróżnia się następujące poziomy agregacji wyników klasyfikacji stref: 
• klasyfikację według parametrów – dokonywaną oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia, z uwzględ-

nieniem różnych czasów uśredniania stężeń dopuszczalnych, 
• klasyfikację według zanieczyszczeń – każdej strefie przypisuje się jedną klasę dla każdego zanieczysz-

czenia, oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i na ochronę roślin.  
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin 

dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: 
• klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 
• klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 

przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 
• klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powięk-

szone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopusz-
czalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze 

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

Wartości kryterialne oceny wykonywanej dla roku 2009 zamieszczono w tabeli 3.1. 
Obowiązują również poziomy alarmowe niektórych substancji w powietrzu. Wymagania ustanowione 

są dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu (odnoszą się do czasu uśredniania 1 godzina) i pyłu zawie-
szonego (z czasem uśredniania 24 godziny). 

Na terenie Poznania w celu stwierdzenia dotrzymywania norm przewidzianych prawem prowadzone są 
pomiary automatyczne, manualne i pasywne poszczególnych substancji. Wyniki pomiarów zamieszczane są 
na stronie domowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym wyniki pomiarów automa-
tycznych (stężenia substancji i parametry meteorologiczne) przesyłane są na stronę na bieżąco. Liczbę sta-
nowisk pomiarowych, metody oraz zakres dokonywania pomiaru określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 31). Minimalna liczba stałych punktów pomiarowych zależy również od liczby 
mieszkańców strefy. Rozporządzenie podaje także metodyki referencyjne oraz wymagania dotyczące jakości 
pomiarów substancji. Obowiązkiem prowadzących pomiary jest stosowanie się do wymagań prawa i zapew-
nienie wyników pomiarów odpowiedniej jakości. 
Tabela 3.1. Ochrona zdrowia, teren kraju 

Substancja 
Okres uśrednia-

nia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom sub-

stancji 
w powietrzu 

[µg/m3] 

Wartość 
marginesu 
tolerancji 

w roku 2009 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powie-
trzu powiększony o 

margines tolerancji za 
rok 2009 w [µg/m3] 

Dopuszczalna czę-
stość przekroczenia 

dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

benzen rok kalendarzowy 5 1 6 - 
jedna godzina 200 10 210 18 razy dwutlenek 

azotu rok kalendarzowy 40 2 42 - 
jedna godzina 350 0 350 24 razy dwutlenek 

siarki 24 godziny 125 0 125   3 razy 
ołów rok kalendarzowy 0,5 0 0,5 - 

24 godziny 50 0 50 35 razy pył zawieszony 
PM10 rok kalendarzowy 40 0 40 - 
tlenek węgla 8 godzin 10000 0 10000 - 
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Substancja Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom docelowy sub-
stancji w powietrzu  

Dopuszczalna częstość przekroczenia docelo-
wego poziomu w roku kalendarzowym 

arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3 - 
benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3 - 
kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3 - 
nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3 - 
ozon 8 godzin* 120 µg/m3 25 dni** 

Substancja Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom celu długoter-
minowego 

Dopuszczalna częstość przekroczenia docelo-
wego poziomu w roku kalendarzowym 

ozon 8 godzin* 120 µg/m3 0 

*   stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeń jednogodzinnych, 
** liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich trzech lat. 

Jeżeli brak wyników pomiarów z trzech lat, podstawę klasyfikacji mogą stanowić wyniki z dwóch lub jednego roku. 
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4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Emisją zanieczyszczeń nazywamy wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazo-

wych. Wielkość emisji zanieczyszczeń określa się jako ilość substancji wyemitowanej w jednostce czasu. 
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest miejsce powstania, wytworzenia substancji zanieczysz-

czających. Głównymi emitentami SO2 i pyłu do atmosfery są energetyka zawodowa, technologie przemy-
słowe i sektor komunalno-bytowy odpowiadający głównie za tzw. niską emisję, dla NO2 – transport, 
komunikacja i energetyka zawodowa.  

Na zasięg występowania zanieczyszczeń mają wpływ: temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru 
oraz opady atmosferyczne. Warunki klimatyczne warunkują przenoszenie zanieczyszczeń z dużych punkto-
wych źródeł emisji (emisja wysoka) na znaczne odległości (zanieczyszczenia transgraniczne), a w przypadku 
emisji niskiej potęgują uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Tak więc można stwierdzić, że jakość powie-
trza zależy od wielkości i przestrzennego rozkładu stacjonarnych i mobilnych źródeł emisji, a także przepły-
wów transgranicznych zanieczyszczeń i ich przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. 

Gromadzeniem i analizą danych dotyczących emisji zajmuje się między innymi Główny Urząd Staty-
styczny, obejmujący charakterystyką statystyczną zbiorowość zakładów określaną jako zakłady szczególnie 
uciążliwe dla czystości powietrza. Zakłady te należą głównie do sektora energetyczno-przemysłowego, który 
decyduje o skali i strukturze emisji (60−70%). Dane dotyczą więc zanieczyszczeń wprowadzanych w sposób 
zorganizowany (z urządzeń technologicznych i grzewczych za pośrednictwem emitorów-kominów, wyrzutni 
wentylacyjnych) lub w sposób niezorganizowany (z hałd, składowisk, z przeładunku substancji sypkich lub 
lotnych, z hal produkcyjnych). Szacuje się, że zbiorowość zakładów objętych tą statystyką charakteryzuje 
ponad 90% emisji ze wszystkich źródeł przemysłowych i energetyki zawodowej.  

Tabela 4.1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z obszaru miasta Poznania w latach 2000–2008 /wg GUS/ 

Emisja zanieczyszczeń ogółem [tys. Mg/rok] 
pyłowych gazowych (bez CO2) 

w tym rok 
ogółem ogółem 

SO2 NOx 
2000 1,9 12,5 7,8 3,3 
2001 1,4 12,7 8,0 3,6 
2002 0,8 11,1 7,9 7,4 
2003 1,0 10,5 6,8 3,1 
2004 0,9 11,9 7,4 3,7 
2005 0,9 13,4 8,0 4,4 
2006 0,8 12,0 6,8 4,3 
2007 0,8 9,9 5,2 3,5 
2008 0,9 9,5 4,2 3,8 

 
W tabeli 4.1. zestawiono wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla Poznania w latach 

2000–2008. W zestawieniu widoczna jest tendencja spadkowa emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. 
Bardzo wyraźna redukcja dotyczy emisji zanieczyszczeń pyłowych i emisji dwutlenku siarki. Natomiast 
emisja tlenków azotu utrzymuje się, na przestrzeni omawianych lat, na podobnym poziomie. Warto podkre-
ślić, że fakt ten dotyczy nie tylko miasta Poznań i województwa wielkopolskiego, ale także obszaru całej 
Polski. Zmiana ilości emitowanych zanieczyszczeń związana jest głównie z wprowadzaniem nowych tech-
nologii, restrukturyzacją i modernizacją sektora energetycznego i przemysłowego, zmianą nośnika energii 
z węgla na gaz ziemny lub olej opałowy. Zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł stacjonar-
nych wiąże się również z likwidacją kotłowni lokalnych, podłączeniem odbiorców do miejskiej sieci ciepl-
nej, ich opomiarowaniem oraz przeprowadzonymi zabiegami termorenowacyjnymi zasobów 
mieszkaniowych. Znaczenie ma również dobra jakość izolacji termicznej, szczelność armatury oraz stała 
kontrola systemu ciepłowniczego pozwalająca na zmniejszenie strat ciepła. Zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń podstawowych jest również istotne z punktu widzenia struktury zużycia nośników energii w Polsce, 
gdyż nadal podstawowym nośnikiem energii pierwotnej w gospodarce narodowej jest węgiel kamienny 
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(GUS 2008). Zużycie węgla jako nośnika energii pierwotnej w gospodarce narodowej, w roku 2008 stanowiło 
46,8%. Najmniejszy udział w bilansie nośników energii zajmuje energia wody, wiatru, słońca i geotermalna – 
stanowiąca tylko 0,3%. Nałożenie na przestrzeni lat zmian emisji na wzrost PKB, czy wzrost liczby samo-
chodów daje podobny obraz – nie odnotowuje się wyraźnej korelacji zmian opisywanych wartości. Stan taki 
jest wynikiem stosowania proekologicznych technologii i szeregu działań w przemyśle, energetyce, trans-
porcie oraz sektorze komunalno-bytowym mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 
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Tabela 4.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w latach 2000–2008 /wg GUS/ 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych pyłowych 

ogółem dwutlenek siarki tlenki azotu 
Obszar rok 

w tys. Mg/rok 
2000 180,5 1040,2 370,0 
2001 162,2 999,1 360,9 
2002 140,3 926,4 344,5 
2003 134,7 888,3 350,8 
2004 123,2 867,2 349,2 
2005 110,5 855,5 851,1 
2006 102,5 896,3 361,6 
2007 94,8 828,2 360,6 

Polska 

2008 76,8 603,6 331,1 
2000 13,2 127,7 28,6 
2001 12,4 138,3 28,7 
2002 10,9 134,7 27,4 
2003 12,4 142,9 29,3 
2004 10,3 135,5 28,3 
2005 9,7 138,3 28,0 
2006 10,3 167,9 30,2 
2007 7,02 164,5 29,4 

województwo 
wielkopolskie 

2008 6,6 110,6 27,3 
2000 1,9 7,8 3,3 
2001 1,4 8,0 3,6 
2002 0,8 7,9 7,4 
2003 1,0 6,8 3,1 
2004 0,9 7,4 3,7 
2005 0,9 8,0 4,4 
2006 0,8 6,8 4,3 
2007 0,8 5,2 3,5 

Poznań 

2008 0,9 4,2 3,8 
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Tabela 4.3. Zakłady szczególnie uciążliwe emitujące zanieczyszczenia powietrza w województwie wielkopolskim 
/wg GUS 2009/ 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Liczba zakładów 103 97 98 106 105 105 109 111 122 

 

 
Emisja zanieczyszczeń z obszaru Poznania od wielu już lat podlega ewidencji. Szczegółowe badania, sku-

piające się na źródłach emisji wraz z oceną ich wpływu na jakość powietrza atmosferycznego, wykonano 
w związku z opracowaniem „Programu zaopatrzenia w ciepło miasta Poznania do roku 2010”. Według danych 
zaczerpniętych z powyższego opracowania, a opublikowanych w opracowaniu przygotowanym przez Urząd 
Miasta Poznania (2005), wynika, że struktura zapotrzebowania na moc cieplną w zależności od sposobów zasi-
lania w ciepło w roku 2001 przedstawiała się następująco: 

• z miejskiej sieci cieplnej 36%, 
• z palenisk i kotłowni węglowych 32%, 
• sieci gazowej 29%, 
• olej opałowy 2%, 
• energia elektryczna 1%. 

Autorzy podają, że w porównaniu do roku 1995 nastąpiło wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię ze spalania węgla. W roku 1995 zasilanie z palenisk i kotłowni węglowych stanowiło 54%, a w roku 
2001 spadło do 32%. W porównaniu do roku 1995, w wyniku rozwoju sieci cieplnej, wzrósł udział zasilania z 
tego źródła z 26% do 36%. Istotną zmianę odnotowano również w przypadku zasilania z sieci gazowej, które 
uległo zmianie z 17% do 29%. W opracowaniu zamieszczono także informację dotyczącą lokalizacji na terenie 
miasta podobszarów z wyraźną koncentracją udziału węgla jako nośnika energii. Za obszary znacznie obciążo-
ne emisją pochodzącą ze spalania węgla uznano między innymi: 

• północną i środkową część dzielnicy Wilda, 
• wschodnią część dzielnicy Grunwald, 
• wschodnią część dzielnicy Jeżyce, 
• centralną część Starego Miasta (ścisłe centrum − śródmieście). 

Kolejną inwentaryzację emisji z terenu miasta przeprowadzono dla roku bazowego 2005, na potrzeby wy-
konanego dla Poznania Programu Ochrony Powietrza (POP). Inwentaryzacją objęto źródła emisji oceniając 
wielkość ładunku pyłu PM10. Skupiono się na pyle PM10, ponieważ przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
dla tej substancji są głównym powodem wykonania POP. Ocenia się, że emisja pyłu PM10 stanowi około 
30−40% emitowanych zanieczyszczeń pyłowych (ATMOTERM, 2007). W wyniku inwentaryzacji stwierdzo-
no, że emisja pyłu we frakcji PM10 wynosiła 2160,34 Mg. Obliczono, że największy udział w bilansie ładunku 
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tego zanieczyszczenia posiadają źródła powierzchniowe (65,2%), a następnie źródła liniowe (17,4%). Udział 
źródeł punktowych wynosi 17,4%. ATMOTERM SA ocenił także emisję pyłu PM10 z podobszarów miasta 
wyznaczając obszary o znaczącym ładunku emisji pyłu: 

• Łazarz – 250,23 Mg/rok, 
• Stare Miasto, Chwaliszewo – 159,58 Mg/rok, 
• północna Wilda – 158,57 Mg/rok, 
• Jeżyce – 149,52 Mg/rok. 

Za obszary obciążone najniższą emisją pyłu PM10 uznano Chartowo, Żegrze i Rataje. 
Do źródeł punktowych mających znaczny udział w emitowaniu pyłów zaliczono emitory będące w użyt-

kowaniu następujących podmiotów: 
• Dalkia ZEC Poznań SA, 
• H. Cegielski Poznań SA,  
• ZM POMET SA, 
• Huta Szkła Antoninek Sp. z o.o., 
• Kompania Piwowarska SA, 
• Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o., 
• Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, 
• Bridgestone Poznań Sp. z o.o., 
• Fabryka Narzędzi SPEC Sp. z o.o., 
• Hydrobudowa 9 Sp. z o.o., 
• Wytwórnia Mas Bitumicznych – Poznań Sp. z o.o. 

W ramach POP zaktualizowano strukturę zapotrzebowania na ciepło z miejskiej sieci cieplnej, z palenisk 
i kotłowni węglowych, sieci gazowej, oleju opałowego i energii elektrycznej. Autorzy podają, że zapotrzebo-
wanie na ciepło pokrywane ze spalania węgla w największym stopniu dotyczy obszaru Łazarza, Starego Mia-
sta, Chwaliszewa, Jeżyc i Wildy, czyli terenów gdzie przeważa stare budownictwo, czynszowe kamienice 
wielomieszkaniowe. W mieście zapotrzebowanie na ciepło nadal w niewielkim stopniu pokrywane jest poprzez 
wykorzystanie oleju opałowego i energii elektrycznej. Jednak w mieście już są obszary, które w znaczącym 
stopniu zaopatrywane są z miejskiej sieci (>90% pokrycia zapotrzebowania) zaliczono do nich: Piątkowo, Ra-
taje, Chartowo i Żegrze.  

Źródłem emisji pyłu PM10 jest również emisja liniowa związana przede wszystkim z ruchem komunika-
cyjnym, spalaniem paliw w silnikach, ścieraniem powierzchni jezdni, opon, hamulców oraz unoszeniem pyłu 
z powierzchni dróg (emisja wtórna). Analizowano ruch samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, 
autobusów miejskich i dalekobieżnych na terenie miasta. Uwzględniono również emisje pozaspalinową i wtór-
ną. Autorzy podają, że największe natężenie ruchu odnotowano na następujących ulicach: Niestachowskiej, 
Żeromskiego, Wincentego Witosa, Przybyszewskiego, Dąbrowskiego, Reymonta i Lechickiej. Za znaczącą 
emisję uznano emisję z samochodów ciężarowych (24,0%), autobusów miejskich (9,3%) i samochodów oso-
bowych (5,7%). Jednak najbardziej istotnym składnikiem, stanowiącym aż 59,9%, emisji liniowej jest emisja 
wtórna i pozaspalinowa. 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji emisji ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, AT-
MOTERM SA stwierdził, że największy wpływ na jakość powietrza na obszarze miasta posiadają źródła po-
wierzchniowe (51,2%), następnie źródła liniowe (48,5%). Niewielki jest udział emisji z emitorów punktowych, 
który wynosi 0,3%. Podobna analiza przeprowadzona dla obszaru całego miasta wskazuje również na emisję 
powierzchniową (58,2%) jako mającą znaczący wpływ na jakość powietrza w Poznaniu. Niebagatelny wpływ 
przypisano również emisji liniowej, której udział w stanie jakości powietrza wynosi 39,5%. Podobnie jak dla 
obszaru przekroczeń najniższy wpływ na stan jakości powietrza na terenie miasta posiada emisja pyłu PM10 
z emitorów punktowych, jej udział ustalono na 2,3%.  

Korzystając z danych obejmujących wielkość emisji, stan jakości powietrza i warunki meteorologiczne, 
ATMOTERM SA za pomocą modelowania matematycznego wykreślił na planie miasta rozkład stężeń pyłu 
PM10 oraz wyznaczył obszar przekroczeń stężeń pyłu PM10. Wyniki modelowania matematycznego i ich 
wizualizacja są istotnym elementem Programu Ochrony Powietrza.  

Program Ochrony Powietrza posiada szereg zaleceń i propozycji działań, które w określonych ramach 
czasowych spowodują osiągnięcie i utrzymanie wymaganych prawem poziomów dopuszczalnych. Program 
opracowany dla Poznania przewiduje osiągnięcie wymaganych norm w roku 2015. Podkreślić jednak należy, 
że w przypadku Poznania dokument ten nie jest jedynym dokumentem, z którego wynika kierunek 
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i konieczność poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego w mieście. Jak wynika z szeregu wcześniej-
szych dokumentów i opracowań Poznań już od wielu lat prowadzi działania mające na celu poprawę jakości 
powietrza. Realizacja zapisów zawartych w dokumencie (POP) jest procesem ciągłym, chociaż długotrwałym 
i bardzo kosztownym, ale przynoszący efekty poświadczone wynikami badań. Proces działań naprawczych 
zapisanych w POP jest monitorowany, podlega sprawozdawczości i obecnie jest raportowany Marszałkowi 
Województwa, który co trzy lata przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie 
z realizacji programu.  
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5. Stacje pomiarowe monitoringu jakości powietrza 
Ocena stanu jakości powietrza wykonywana na potrzeby oceny wstępnej i rocznej prowadzona jest 

w oparciu o wyniki stężeń substancji uzyskanych na stanowiskach pomiarowych. Stanowiska pomiarowe na 
obszarze województwa wielkopolskiego, w tym również w Poznaniu, do końca 2009 roku obsługiwane były 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspekcję Sanitarną (tabela 5). Stacje 
obsługiwane przez PIS tworzyły przede wszystkim stanowiska pomiarów manualnych dwutlenku siarki 
i dwutlenku azotu oraz pomiarów pyłu metodą reflektometryczną (pył BS). Większość stacji wykonujących 
pomiary manualne dwutlenku siarki i dwutlenku azotu pracowała do końca 2004 roku. Z końcem roku 2004 
zakończyła pracę również stacja zlokalizowana na osiedlu B. Chrobrego, na której wykonywano tylko po-
miary pyłu BS. W gestii PIS do końca 2009 roku (stacje posadowione przy ul. Szymanowskiego 
i 28 czerwca 1956 roku) pozostawało także wykonywanie pomiarów wagowych pyłu PM10 oraz stężeń me-
tali (arsenu, kadmu, niklu i ołowiu) oznaczanych w pyle. Od 2005 roku pomiary automatyczne stężeń sub-
stancji wykonuje WIOŚ na stanowiskach w Poznaniu przy ulicy Polanka i przy ulicy Dąbrowskiego. 
W ocenie wykorzystuje się również pomiary benzenu wykonywane metodą pasywną – próbniki umieszczo-
no przy ulicach Dąbrowskiego i Szymanowskiego.  
Stanowisko pomiarowe zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu przy ul. Kościuszki (WSSE, rok 2002) 
 

widok ogólny       sondy pomiarowe 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u
rządzenie pomiarowe  
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Stanowisko pomiarowe zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu na os. Bolesława Chrobrego (WSSE, rok 2002) 
 

widok ogólny           urządzenie pomiarowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod koniec 2004 roku na terenie województwa wielkopolskiego i w Poznaniu posadowiono stacje po-

miarów automatycznych. Zostały one zakupione dzięki dotacji z funduszy unijnych, w ramach projektu Pha-
re 2001 PL 0105.06 Systemy oceny jakości powietrza. Koordynatorem nadzorującym realizację zadania był 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jednostką odpowiedzialną za bezpośrednią realizację projektu na 
terenie Wielkopolski był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Zgodnie z wynikami oceny wstępnej jakości powietrza i wymaganiami prawa na terenie Poznania zlo-
kalizowano dwie stacje pomiarowe. Stacje prowadzą pomiary automatyczne, wykonywane zgodnie z wyma-
ganymi prawem metodykami referencyjnymi, pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego. Zlokalizowane są:  

• przy ul. Polanka – na stacji prowadzone są pomiary SO2, NOx, CO, PM10, od roku 2009 stacja wyko-
nuje również pomiary pyłu PM2,5, 

• przy ul. Dąbrowskiego – stacja prowadzi pomiary SO2, NOx, CO, BTX, O3, PM10. 
Oprócz analizatorów zanieczyszczeń, stacje wyposażone są w przyrządy do pomiaru podstawowych parame-
trów meteorologicznych (m.in. kierunek i prędkość wiatru, temperatura, nasłonecznienie, opad).  

Z funduszy Phare zakupiono również pyłomierze do pomiaru pyłu PM10, posadowione na terenie mia-
sta, a obsługiwane do końca 2009 roku przez Inspekcję Sanitarną. W pyle zebranym na stanowiskach przy 
ulicy Szymanowskiego i 28 czerwca 1956 r. oznaczano stężenia ołowiu, kadmu, niklu oraz benzo(a)pirenu 
jako przedstawiciela WWA. 

Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych przesyłane są do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, gdzie są gromadzone, wstępnie weryfikowane i udostępniane społeczeństwu on-line na stronie 
internetowej www.poznan.wios.gov.pl.  

Serie pomiarowe po zakończeniu roku są ostatecznie weryfikowane, następnie dane przesyłane są do 
GIOŚ do krajowej bazy danych, skąd w ramach obowiązków sprawozdawczych przekazywane są do Komi-
sji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.  

Wszystkie stanowiska pomiarowe powinny być zlokalizowane tak, aby przepływ powietrza wokół 
czerpni nie był ograniczony żadnymi przeszkodami, czerpnia musi być umieszczona w odległości kilku me-
trów od budynków, drzew i innych przeszkód, czerpnia powinna znajdować się na wysokości od 1,5 metra 
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do 4 metrów powyżej poziomu gruntu (dopuszcza się usytuowanie czerpni do 8 metrów w przypadkach, gdy 
punkt poboru próbek ma być reprezentatywny dla większego obszaru), należy unikać ponownego zasysania 
przez czerpnię powietrza odprowadzanego z punktu pomiarowego oraz unikać bezpośredniego zasysania 
przez czerpnię substancji przed ich dostatecznym wymieszaniem z powietrzem.  

W latach 1993−2009 w Poznaniu pracowała stacja wykonująca pomiary liniowe substancji wpływają-
cych na stan jakości powietrza. Wiązka pomiarowa prowadzona była nad Rondem Kaponiera. Stację obsłu-
giwał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pomiary zanieczyszczeń wykonywane były 
z wykorzystywaniem techniki różnicowej optycznej spektroskopii absorpcyjnej − DOAS. W stacji prowa-
dzona była całodobowa analiza następujących zanieczyszczeń gazowych:  

• dwutlenek siarki (SO2), 
• dwutlenek azotu (NO2), 
• ozon (O3), 
• benzen (C6H6), 
• toluen (C7H8), 
• formaldehyd (CH2O), 
• para-ksylen (C8H10). 

Stacja wyposażona była także w czujniki meteorologiczne rejestrujące prędkość i kierunek wiatru oraz 
temperaturę powietrza. Średnia wysokość wiązki pomiarowej wynosiła 7,4 metra nad poziomem gruntu. 
Wyniki pomiarów zanieczyszczeń prezentowane były od 1998 roku na tablicy informacyjnej zamocowanej 
na ścianie gmachu Akademii Muzycznej. Ze względu na usytuowanie stacji, ocenie poddawane były głównie 
stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych, a także stężenia zanieczyszczeń napływających z terenu miasta. 
Rondo Kaponiera jest skrzyżowaniem o znacznym natężeniu ruchu, co wynika z jego śródmiejskiego poło-
żenia w pobliżu ważnych instytucji państwowych, uczelni i szkół, placówek handlowych i usługowych. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tablica informacyjna z wynikami  
pomiarów stacji OPSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania oceny po-

ziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 Nr 05, poz. 31) zamieszczono metodyki referencyjne poboru 
próbek i analiz poziomów substancji. Rozporządzenie zawiera również informację dotyczącą górnych i dol-
nych progów oszacowania przypisanych poszczególnym substancjom. Progi oszacowania podane są dla po-
trzeb ustalenia metod oceny poziomów substancji w powietrzu. Powyższe rozporządzenie oraz 
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 Nr 47, poz. 281) 
określają okresy uśredniania wyników pomiarów normowanych substancji oraz odpowiadające im poziomy 
dopuszczalne i docelowe. Rozporządzenie podaje również poziomy alarmowe dla dwutlenku siarki, dwu-
tlenku azotu, ozonu oraz pyłu PM10. To właśnie wymagania dotyczące okresów uśredniania wyników po-
miarów, stosowania metodyk referencyjnych poboru próbek i analiz poziomów substancji spowodowały 
konieczność reorganizacji sieci pomiarowej, zmiany metodyk poboru prób oraz zakupu sprzętu pomiarowego.  
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Stacja pomiarów automatycznych zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 
(Ogród Botaniczny) 

widok ogólny       wyposażenie stacji 

 

 
 
 

otoczenie stacji przy ul. Dąbrowskiego 
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Stacja pomiarów automatycznych zanieczyszczeń powietrza w Poznaniu przy ul. Polanka 
 

widok ogólny       wyposażenie stacji 

 

                                                                  
 
 
 

otoczenie stacji przy ul. Polanka 
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Otoczenie pobornika pyłu PM10 przy ulicy Szymanowskiego 
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Tabela 5. Wykaz stacji monitoringu jakości powietrza pracujących w Poznaniu w latach 2000−2009 

Okres uśredniania wyników 
SO2 NO2 BS PM10 Nr Lokalizacja stacji Obsłu-

gujący Rok 
1 h 24 h rok 1 h rok rok 24 h rok 

1 ul. Rycerska WSSE  ◙ ◙  ◙    
2 ul. Polna WSSE  ◙ ◙  ◙    
3 ul. Kościuszki WSSE  ◙ ◙  ◙    
4 ul. Czechosłowacka WSSE  ◙ ◙  ◙    
5 Os. Armii Krajowej WSSE  ◙ ◙  ◙    
6 Os. Kosmonautów WSSE  ◙ ◙  ◙    
7 Os. B. Chrobrego WSSE 

2000 

     ◙   
1 ul. Rycerska WSSE  ◙ ◙  ◙    
2 ul. Polna WSSE  ◙ ◙  ◙    
3 ul. Kościuszki WSSE  ◙ ◙  ◙    
4 ul. Chłapowskiego WSSE  ◙ ◙  ◙    
5 Os. Armii Krajowej WSSE  ◙ ◙  ◙    
6 Os. Kosmonautów WSSE  ◙ ◙  ◙    
7 Os. B. Chrobrego WSSE 

2001 

     ◙   
1 ul. Rycerska WSSE  ◙ ◙  ◙    
2 ul. Polna WSSE  ◙ ◙  ◙    
3 ul. Kościuszki WSSE  ◙ ◙  ◙    
4 ul. Chłapowskiego WSSE  ◙ ◙  ◙    
5 Os. Armii Krajowej WSSE  ◙ ◙  ◙    
6 ul. Słowiańska WSSE  ◙ ◙  ◙    
7 Os. B. Chrobrego WSSE 

2002 

     ◙   
1 ul. Rycerska WSSE  ◙ ◙  ◙    
2 ul. Polna WSSE  ◙ ◙  ◙    
3 ul. Kościuszki WSSE  ◙ ◙  ◙    
4 ul. Chłapowskiego WSSE  ◙ ◙  ◙    
5 Os. Armii Krajowej WSSE  ◙ ◙  ◙    
6 ul. Słowiańska WSSE  ◙ ◙  ◙    
7 Os. B. Chrobrego WSSE 

2003 

     ◙   
1 ul. Rycerska WSSE  ◙ ◙  ◙    
2 ul. Polna WSSE  ◙ ◙  ◙    
3 ul. Kościuszki WSSE  ◙ ◙  ◙    
4 ul. Chłapowskiego WSSE  ◙ ◙  ◙    
5 Os. Armii Krajowej WSSE  ◙ ◙  ◙    
6 ul. Słowiańska WSSE  ◙ ◙  ◙    
7 Os. B. Chrobrego WSSE 

2004 

     ◙   
8 ul. Polanka WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
9 ul. Dąbrowskiego WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
10 ul. Szymanowskiego WSSE       ◙ ◙ 
11 ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2005 

      ◙ ◙ 
8 ul. Polanka WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
9 ul. Dąbrowskiego WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
10 ul. Szymanowskiego WSSE       ◙ ◙ 
11 ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2006 

      ◙ ◙ 
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Okres uśredniania wyników 
SO2 NO2 BS PM10 Nr Lokalizacja stacji Obsłu-

gujący Rok 
1 h 24 h rok 1 h rok rok 24 h rok 

8 ul. Polanka WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
9 ul. Dąbrowskiego WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
10 ul Szymanowskiego WSSE       ◙ ◙ 
11 ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2007 

      ◙ ◙ 
8 ul. Polanka WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
9 ul. Dąbrowskiego WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
10 ul. Szymanowskiego WSSE       ◙ ◙ 
11 ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2008 

      ◙ ◙ 
8 ul. Polanka WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
9 ul. Dąbrowskiego WIOŚ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙    
10 ul Szymanowskiego WSSE       ◙ ◙ 
11 ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2009 

      ◙ ◙ 

◙ stacja spełniająca wymogi prawne oceny jakości powietrza 
obowiązujące w danym roku 
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6. Jakość powietrza w latach 2000−2009 
Oceny stanu jakości powietrza na obszarze aglomeracji dokonywane są w oparciu o wyniki pomiarów 

prowadzonych na stacjach monitoringu, za pomocą mierników automatycznych i metod manualnych. Na 
terenie Poznania korzystano również z pomiarów pasywnych benzenu. Otrzymane stężenia odnoszone są do 
określonych prawem poziomów normatywnych. Przy interpretacji jakości powietrza wykorzystywane są 
również  podstawowe parametry meteorologiczne mające wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 
oraz chemizm opadów atmosferycznych.   

6.1. Wyniki pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska 

Dwutlenek siarki 
Dwutlenek siarki należy do zanieczyszczeń podstawowych. Powstaje przede wszystkim w wyniku spa-

lania paliw zawierających siarkę. Jest zanieczyszczeniem wykazującym zmienność sezonową. Na terenie 
miasta początkowo prowadzono pomiar manualny dwutlenku siarki. Od roku 2002 wprowadzono, oprócz 
24-godzinnego okresu uśredniania stężeń, okres 1-godzinny. Dla obu okresów uśredniania wyznaczono po-
ziomy dopuszczalne oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania w roku kalendarzowym. Wymienione 
kryteria stosowane są do oceny zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki pod kątem ochrony zdrowia. 
Na potrzeby niniejszego opracowania, traktowanego jako kontynuacja publikacji omawiającej jakość powie-
trza w Poznaniu do roku 1999, przedstawiono na rysunku 6.1. średnie stężenia SO2 dla roku (mimo, że obec-
nie nie ma obowiązującej normy określającej stężenie dopuszczalne dla takiego czasu uśredniania ze 
względu na ochronę zdrowia) uzyskane na poszczególnych stacjach pomiarowych. Zestawione dane, mimo 
zmiany metodyki pomiarów, pokazują wyraźną tendencję spadkową otrzymywanych stężeń.   

 

Wykresy 6.2 i 6.3 przedstawiają wyniki pomiarów automatycznych z czasem uśredniania dla 1 godziny 
i 24 godzin. Stężenia osiągane w latach 2005–2009 nie przekraczały wyznaczonych prawem poziomów do-
puszczalnych wynoszących odpowiednio 350 µg/m3 i 125 µg/m3. Stężenia 1-godzinne w zasadzie nie prze-
kraczały 50% poziomu dopuszczalnego. Dla dwutlenku siarki wprowadzono dopuszczalną częstość 
przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym; wynosi ona dla okresu uśredniania równego 
jednej godzinie 24 razy, a dla 24 godzin – trzy razy. Wprowadzono także, dla czasu uśredniania jedna godzi-
na, alarmowy poziom substancji w powietrzu wynoszący 500 µg/m3. Wykres 6.2 sporządzony został w opar-
ciu o maksymalne stężenia 1-godzinne uzyskane na stacjach pomiarów automatycznych. Jedynie w roku 
2006 stwierdzono podwyższone stężenia dwutlenku siarki, co mogło być spowodowane bardzo niskimi tem-
peraturami w miesiącach zimowych i długim okresem grzewczym. Stężenia otrzymywane w wyniku pomia-
rów w Poznaniu są w zasadzie niskim stężeniami, również od chwili rozpoczęcia pomiarów automatycznych 
nie osiągnięto i nie przekroczono poziomu alarmowego. Analiza wyników stężeń dwutlenku siarki w latach 
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2005–2009 wykazuje brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych wyznaczonych prawem, co w omawia-
nym okresie pozwalało zakwalifikować strefę aglomeracja poznańska do klasy A, w której należy utrzymać 
jakość powietrza na obecnym poziomie i nie podejmować działań prowadzących do pogorszenia jego stanu.  

 

 
Dwutlenek azotu 
Dwutlenek azotu należy do zanieczyszczeń podstawowych. Powstaje przede wszystkim w wyniku spa-

lania paliw w urządzeniach grzewczych oraz silnikach pojazdów. Sezonowy rozkład stężeń nie wykazuje 
znacznego zróżnicowania. Początkowo na terenie miasta wykonywano pomiar metodą manualną, którą na-
stępnie zastąpiono pomiarem automatycznym. Dla dwutlenku azotu ustanowiono poziom dopuszczalny pod 
kątem ochrony zdrowia dla czasu uśredniania 1-godzina (200 µg/m3) i rok kalendarzowy (40 µg/m3). Otrzy-
mane na przestrzeni lat 2005−2009 (wykres 6.4) stężenia nie przekraczają obowiązujących poziomów do-
puszczalnych.  
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Podobnie jak dla dwutlenku siarki, w roku 2006 
odnotowano podwyższone stężenia 1-godzinne 
i średnie dla roku. Rok 2006 charakteryzował się 
niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, co 
wiązało się ze zwiększoną dodatkową emisją z pro-
cesów spalania paliw w celach grzewczych. 
W omawianym roku pomiar stężeń 1-godzinnych 
przy ulicy Dąbrowskiego wykazał przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego – odnotowano wartości 
227 i 217 µg/m3. Pozostałe wyniki serii pomiarowej 
nie przekroczyły stężenia 200 µg/m3. Zgodnie 
z zapisami prawa możliwe jest przekroczenie po-
ziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym 18 
razy. Na podstawie takiego zapisu stwierdzono do-
trzymanie warunków ustanowionych dla poziomu 
dopuszczalnego i zaliczono strefę do klasy A. Ana-
logiczna sytuacja miała miejsce w roku 2009, 
w którym również przy ulicy Dąbrowskiego otrzy-

mano stężenie 203,6 µg/m3 − pozostałe wyniki w serii pomiarowej nie przekroczyły stężenia 200 µg/m3. 
W związku z powyższym strefę ponownie zaliczono do klasy A, w której stan jakości powietrza nie powi-
nien ulegać pogorszeniu. Według danych GIOŚ [GIOŚ, 2009] z analizy trendów stężeń dwutlenku azotu od 
roku 2001 na większości stanowisk pomiarowych w Polsce następuje wzrost stężeń, co zdaniem autorów 
związane jest z rosnącą liczbą pojazdów, które stanowią jedno z głównych źródeł emisji tego zanieczyszcze-
nia. W Poznaniu nie jest to tak wyraźne zjawisko. Analizując dane średnie dla roku obserwujemy raczej 
utrzymywanie się stężeń na zbliżonym poziomie, stanowiącym około 60−70% poziomu dopuszczalnego dla 
roku (analiza dotyczy tylko wyników pomiarów automatycznych). 

Pył PM10 
Pył zawieszony jest zanieczyszczeniem, które powstaje w wyniku spalania paliwa związanego z ogrze-

waniem budynków, pracą zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni oraz funkcjonowaniem transpor-
tu. Do roku 2005 na terenie miasta Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła pomiary pyłu zawieszonego 
bez separacji frakcji − BS. Obecnie na terenie Poznania badany jest pył zawieszony PM10 o średnicy aero-
dynamicznej ziaren pyłu do 10 µm. Do końca 2009 roku pomiar manualny wykonywany był przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną na dwóch stanowiskach: przy ulicy 28 czerwca 1956 r. oraz przy ulicy 
Szymanowskiego. Od roku 2010 wszystkie pomiary prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska. Na stanowiskach przy ulicy Polanka i Dąbrowskiego, obsługiwanych przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, prowadzony jest pomiar automatyczny, a wyniki zamieszczane są na stronie interne-
towej. W roku 2009 na stanowisku przy ulicy Polanka rozpoczęto pomiar automatyczny frakcji pyłu o śred-
nicy do 2,5 µm (PM2,5). W roku 2010, na tej samej stacji, WIOŚ rozpocznie również pomiary manualne 
pyłu PM2,5. Pył PM2,5 jest mieszaniną bardzo małych cząstek stałych i ciekłych złożoną zarówno ze związ-
ków organicznych jak i nieorganicznych (np. węglowodory, związki krzemu, aluminium, żelazo, metale 
śladowe, siarczany, azotany oraz związki amonowe).  

Skład pyłu zawieszonego zmienia się wraz z pochodzeniem, porą roku i warunkami pogodowymi. 
Cząstki pyłu drobnego i bardzo drobnego pochodzą z emisji bezpośredniej – głównie ze źródeł komunalno-
bytowych – lub też powstają w atmosferze w wyniku reakcji między substancjami w atmosferze. Prekurso-
rami tych ostatnich (tzw. wtórnych aerozoli) są przede wszystkim: dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowo-
dory (niemetanowe lotne związki organiczne − NMLZO) i amoniak [GIOŚ, 2010].  

Uzyskane stężenia pyłu PM10 odnosi się do norm opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, 
poz. 281). Wartości dopuszczalne ustanowione są dla następujących okresów uśredniania: 
• 24 godziny – poziom dopuszczalny pyłu PM10 w powietrzu wynosi 50 µg/m3, a dopuszczalna częstość 

przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym wynosi 35 razy, 
• rok kalendarzowy – poziom dopuszczalny pyłu PM10 w powietrzu wynosi 40 µg/m3. 
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Stężenia 24-godzinne pyłu PM10 są problemem wielu miast w Polsce. Również stężenia z terenu Po-
znania przekraczają wymagane prawem normy. Jednak podkreślić należy, że w Poznaniu nie stwierdzono na 
przestrzeni lat przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla roku (tabela 6.1). Przekroczenia poziomu dopusz-
czalnego dla doby głównie odnotowywane są w sezonie zimowym (rysunki 6.6, 6.7 i 6.8). Z tego powodu za 
najczęstszą ich przyczynę podaję się emisję pyłu z sektora komunalno-bytowego, wskazując na emisję 
z indywidualnego ogrzewania budynków oraz transport. Podobnie jak dla SO2 i NO2 najwyższe stężenia 
średnie roczne odnotowano na terenie całej Polski w roku 2006 [GIOŚ, 2009]. Wysokie stężenia w tym roku 
należy łączyć z wystąpieniem w sezonie zimnym bardzo niekorzystnych warunków meteorologicznych. Jak 
wynika z danych meteorologicznych, występowanie w „okresie zimnym” układów wyżowych charakteryzu-
jących się bardzo niskimi temperaturami, którym towarzyszą długie okresy cisz i zjawisko inwersji, w zna-
czący sposób przyczynia się do występowania podwyższonych stężeń pyłu.  

Dla pyłu PM10 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie pozio-
mów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) wyznaczono również alarmowy poziom 
substancji w powietrzu ustalając wartość progową informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia nieko-
rzystnych skutków zdrowotnych na 200 µg/m3 występującą przez trzy kolejne doby. Na terenie Poznania 
w latach 2005−2009 nie stwierdzono takich przekroczeń. 

Z powodu przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 dla Poznania został przygotowany program 
naprawczy. Realizacja działań zawartych w tym programie powinna doprowadzić do utrzymania właściwych 
stężeń, nieprzekraczających wymaganych prawem poziomów dopuszczalnych. Jak już wspomniano we 
wcześniejszej publikacji na terenie miasta już w latach 90. prowadzono szereg działań i inwestycji mających 
poprawić stan powietrza na tym obszarze. Uzyskano dobre rezultaty z zakresie dotyczącym stężeń dwutlen-
ku siarki i dwutlenku azotu, problemem pozostały jedynie stężenia dobowe pyłu PM10. W tabeli 6.1 i na 
rysunkach 6.9. i 6.10. zestawiono stężenia pyłu wraz z liczbą przekroczeń w latach 2005−2009. Z analizy 
danych widać, że każdego roku, na wszystkich stanowiskach pomiarowych przekroczone są poziomy do-
puszczalne. Wyraźna jest również korelacja między obniżaniem się temperatury powietrza a wzrostem liczby 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego ustanowionego dla 24 godzin (wykres 6.6; 6.7 i 6.8). 
Tabela 6.1. Wyniki pomiarów pyłu PM10 w latach 2005–2009 

Stężenie pyłu PM10 

uśrednianie 24-godzinne − częstość 
przekraczania poziomu dopusz-
czalnego w roku kalendarzowym 

średnie roczne [μg/m3] Lokalizacja stanowiska Obsłu-
gujący 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

ul. Polanki WIOŚ 42 62 55 43 67 28,5 36,7 31,5 29,9 34,8 
ul. Dąbrowskiego WIOŚ 51 53 42 40 69 30,2 32,2 27,6 29,4 33,3 
ul. Szymanowskiego PIS 40 41 25 41 b.d. 28,3 29,5 29,0 30,2 b.d. 
ul. 28 czerwca 1956 r. PIS 34 63 37 29 32 29,5 35,1 27,4 27,4 30,7 

przekroczenie wartości dopuszczalnej 
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Ołów 
Za główne źródło zanieczyszczenia powietrza ołowiem uważa się komunikację i spalanie paliw w pro-

dukcji energii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie po-
ziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) stężenia ołowiu oznacza się jako 
całkowitą zawartość pierwiastka w pyle zawieszonym PM10. Poziom dopuszczalny ustanowiony pod kątem 
ochrony zdrowia wynosi 0,5 μg/m3 i jest stężeniem średnim dla roku.  

W Poznaniu pomiary ołowiu wykonywano na dwóch stanowiskach – przy ulicy Szymanowskiego 
i 28 czerwca 1956 r. obsługiwanych przez WSSE. Na żadnym stanowisku w okresie od 2008 – 2009 roku nie 
stwierdzono przekroczeń wymaganego prawem poziomu dopuszczalnego. Z tego powodu strefie – aglome-
racja poznańska była zaliczana w ocenach rocznych do klasy A. 

Arsen 
Występujący w środowisku arsen pochodzi z naturalnych źródeł w przyrodzie (np.: erupcje wulkanów) 

oraz ze źródeł antropogenicznych wśród, których wymienia się: uboczną emisję w wyniku procesów wydo-
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bycia i hutnictwa rud metali nieżelaznych, spalanie paliw kopalnianych, głównie węgla brunatnego i ka-
miennego, przemysł chemiczny. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów nie-
których substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) stężenia arsenu oznacza się jako całkowitą zawar-
tość pierwiastka w pyle zawieszonym PM10. Poziom docelowy ustanowiony pod kątem ochrony zdrowia 
wynosi 6 ng/m3 i jest stężeniem średnim dla roku. W Poznaniu na żadnym stanowisku nie prowadzono badań 
arsenu. 

Kadm 
Kadm może być uwalniany w wyniku spalania paliw (węgiel, oleje) lub emitowany z hut ołowiu, cynku 

lub miedzi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie pozio-
mów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) stężenia kadmu oznacza się jako całkowitą 
zawartość pierwiastka w pyle zawieszonym PM10. Poziom docelowy ustanowiony pod kątem ochrony 
zdrowia wynosi 5 ng/m3 i jest stężeniem średnim dla roku. W Poznaniu pomiary kadmu wykonywano na 
dwóch stanowiskach – przy ulicy Szymanowskiego i 28 czerwca 1956 r. obsługiwanych przez WSSE. Na 
żadnym stanowisku w okresie od 2008 – 2009 roku nie stwierdzono przekroczeń wymaganego prawem po-
ziomu docelowego. Z tego powodu strefa – aglomeracja poznańska była zaliczana w ocenach rocznych do 
klasy A. 

Nikiel 
W środowisku nikiel pochodzi ze źródeł naturalnych, występuje w pokładach węgli, ropie naftowej, je-

go związki powstają w procesach wietrzenia skał. Działalność człowieka jest również źródłem emisji niklu 
do atmosfery, zwłaszcza w wyniku spalania paliw stałych i płynnych. Jego źródłem może być także prze-
mysł chemiczny, elektrochemiczny, hutniczy, stosowany jest przy wyrobie tworzyw sztucznych, farb i lakie-
rów, czy do galwanicznego pokrywania metali.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów nie-
których substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) stężenia kadmu oznacza się jako całkowitą zawar-
tość pierwiastka w pyle zawieszonym PM10. Poziom docelowy ustanowiony pod kątem ochrony zdrowia 
wynosi 20 ng/m3 i jest stężeniem średnim dla roku. W Poznaniu pomiary niklu wykonywano na dwóch sta-
nowiskach – przy ulicy Szymanowskiego i 28 czerwca 1956 r. obsługiwanych przez WSSE. Na żadnym 
stanowisku w okresie od 2008 – 2009 roku nie stwierdzono przekroczeń wymaganego prawem poziomu 
docelowego. W wyniku powyższego strefa – aglomeracja poznańska była zaliczana w ocenach rocznych do 
klasy A. 

Tabela 6.2. Stężenia metali oznaczanych w pyle PM10 w latach 2008-2009 /wg WIOŚ/ 

Stanowisko Poznań, ul. 28 czerwca 1956 Poznań, ul. Szymanowskiego 
Parametr 

Jednostka/rok 2008 2009 2008 2009 
Ołów µg/m3 0,01 0,01 0,01 b.d 
Kadm ng/m3 0,48 0,24 0,49 b.d 
Arsen ng/m3 – – – – 
Nikiel ng/m3 0,38 0,34 0,31 b.d 

 
Benzo(a)piren 
Benzo(a)piren jest związkiem zaliczany jest wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA) stanowiących grupę związków zawierających od dwóch do kilkunastu pierścieni aromatycznych 
w cząsteczce. Badania potwierdzają, że obecność jednego ze związków z grupy WWA w próbie wskazuje na 
obecność innych związków tej grupy. Najlepiej poznanym węglowodorem z grupy WWA jest benzo(a)piren − 
B(a)P, który ze względu na siłę działania rakotwórczego oraz powszechność występowania w środowisku uznano 
za wskaźnik całej grupy WWA. 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, występujące w środowisku człowieka, pochodzą głów-
nie ze źródeł antropogenicznych. WWA powstają jako produkty uboczne w wielu procesach chemicznych 
związanych z silnym ogrzewaniem lub niecałkowitym spalaniem związków organicznych. Źródłem emisji 
WWA może być również spalarnie odpadów, pożary lasów, spaliny pojazdów mechanicznych, palenie tyto-
niu [Smolik]. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów nie-
których substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) stężenia benzo(a)pirenu oznacza się jako całkowitą 
zawartość w pyle zawieszonym PM10. Poziom docelowy ustanowiony pod kątem ochrony zdrowia wynosi 
1 ng/m3 i jest stężeniem średnim dla roku. W Poznaniu pomiary wykonywano przy ulicy 28 czerwca 1956 r. 
W roku 2009 stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego otrzymując stężenie 1,14 ng/m3. Poziom doce-
lowy dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 został wprowadzony do obowiązującego w Polsce prawa 
(zgodnego z przyjętym w krajach UE) w 2008 roku. Ponieważ B(a)P powstaje w procesach spalania paliw 
w celach grzewczych, w szczególności w paleniskach sektora komunalno-bytowego – jest więc zanieczyszcze-
niem powszechnie obecnym na terenach zamieszkałych. Jego stężenia w okresie zimnym są znacznie wyższe niż 
w sezonie ciepłym. Z drugiej strony, poziom docelowy określony dla stężenia B(a)P w powietrzu jest wartością 
niezwykle rygorystyczną i jest przekraczany na zdecydowanej większości stanowisk pomiarowych w Polsce.  

Z powodu przekroczenia w roku 2009 poziomu docelowego, aglomeracji poznańskiej dla tego parame-
tru przypisano klasę C. 

Benzen 
Benzen jest organicznym związkiem chemicznym i jednocześnie najprostszym węglowodorem aroma-

tycznym. Jest substancją otrzymywaną w czasie przeróbki węgla kamiennego i ropy naftowej. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu (Dz. U. Nr 
47, poz. 281) poziom dopusz-
czalny dla benzenu ustanowiony 
pod kątem ochrony zdrowia wy-
nosi 5 μg/m3 i jest stężeniem śred-
nim dla roku. W Poznaniu 
pomiary benzenu prowadzono 
metodą pasywną na dwóch sta-
nowiskach – przy ulicy Szyma-
nowskiego i Dąbrowskiego. 
Prowadzono również pomiar nad 
rondem Kaponiera, a w chwili 
uruchomienia stacji pomiarów 
automatycznych przy ulicy Dą-
browskiego rozpoczęto także 
pomiar automatyczny benzenu. 
Na wymienionych stanowiskach 

w okresie od 2005–2009 roku nie stwierdzono przekroczeń wymaganego prawem poziomu dopuszczalnego. 
Z tego powodu strefa – aglomeracja poznańska była zaliczana w ocenach rocznych do klasy A. 

Z analizy wyników widać wyraźną różnicę w wartościach otrzymanych w wyniku pomiarów pasyw-
nych i automatycznych. Pomiary pasywne traktowane są jako pomiary wskaźnikowe, dlatego opieramy się 
głównie na wynikach pomiarów automatycznych.  

Tabela 6.3. Stężenia benzenu na stanowiskach w Poznaniu mierzone metodą pasywną i automatyczną w latach 
2005–2009 /wg WIOŚ/ 

Stężenie średnie dla roku (μg/m3) Stanowisko Pomiar 
2005 2006 2007 2008 2009 

Poznań, ul. Szymanowskiego  pasywny 2,2 2,5 2,2 2,7 2,7 
Poznań, ul. Dąbrowskiego  pasywny 1,8 2,3 1,9 2,2 2,2 
Poznań, ul. Dąbrowskiego automatyczny 0,6 0,9 1,2 1,3 1,2 

 
Tlenek węgla 
Tlenek węgla jest gazem lżejszym od powietrza, bezbarwnym, bezwonnym, bez smaku. W środowisku 

powstaje w wyniku niektórych procesów biologicznych oraz w wyniku niecałkowitego spalania substancji 
zawierających węgiel. Stężenia tlenku węgla w miastach powiązane są warunkami meteorologicznymi, natę-
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żeniem ruchu samochodowego, ulegają zmianie w ciągu doby. W Poznaniu tlenek węgla mierzony jest na 
dwóch stanowiskach pomiarowych przy ulicy Polanka i Dąbrowskiego. Poziom dopuszczalny dla tlenku 
węgla wynosi 10000 μg/m3 i jest maksymalną średnią ośmiogodzinną, spośród średnich kroczących, obli-
czanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną 
przypisuje się dobie, w której się ona kończy, pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres 
od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każ-
dej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego. Pomiary na obu stano-
wiska nie przekraczają poziomu dopuszczalnego Otrzymane stężenia wahały się od 2070 μg/m3 w roku 2005 
do 7630 μg/m3 w roku 2008. W roku 2009 odnotowana przy ul. Dąbrowskiego maksymalna średnia ośmio-
godzinna wynosiła 5226,25 μg/m3. W związku z brakiem przekroczeń poziomu dopuszczalnego strefę – 
aglomeracja poznańska zaliczano w ocenach rocznych do klasy A. 

Tlenek węgla jest substancją, której stężenia mierzone na stacjach pomiarowych w Polsce nie przekra-
czają normowanego poziomu, często go nawet nie osiągają, dochodząc do około 80% poziomu dopuszczalnego. 

Ozon  
Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w troposferze w wyniku działalności człowieka 

i złożonego zespołu reakcji fotochemicznych. Ozon przenoszony jest na duże odległości, a jego maksymalne 
stężenia występują po stronie zawietrznej obszaru emisji prekursorów ozonu (tlenków azotu i węglowodo-
rów) w odległościach dla których czas przemieszczania się mas powietrza jest wystarczający by mogły 
wzrosnąć stężenia. Stężenia ozonu nad obszarem Polski w dużej mierze zależą również od stężeń w masach 
powietrza napływających na teren kraju głównie z południowej i południowo-zachodniej Europy [GIOŚ, 2010]. 

Podstawę klasyfikacji strefy w rocznej ocenie jakości powietrza stanowi maksymalne stężenie 8-godzinne. 
Poziom docelowy wynosi 120 µg/m3, a dopuszczalna częstość jego przekraczania to 25 dni w roku kalenda-
rzowym uśredniona w ciągu trzech lat. Jeśli brak jest wyników pomiarów z trzech lat, podstawę klasyfikacji 
mogą stanowić wyniki z dwóch lat lub jednego roku. Dla ozonu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, 
poz. 281) obowiązuje również poziom alarmowy. Alarmowy poziom ozonu w powietrzu wynosi 240 µg/m3 
przy 1-godzinnym czasie uśredniania wyników, ale wartość progowa informowania społeczeństw o ryzyku 
wystąpienia poziomów alarmowych wynosi 180 µg/m3. W Poznaniu pomiar ozonu wykonuje się na stacji 
zlokalizowanej przy ulicy Dąbrowskiego, do 2008 roku pomiary były prowadzone również nad rondem Ka-
poniera (tabele 6.4.–6.5.).  
Tabela 6.4. Wyniki pomiarów ozonu w latach 2006 – 2009 na stanowisku przy ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu 
/wg WIOŚ/ 

Stacja Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego (120 µg/m3)  
w roku kalendarzowym 

rok 2006 2007 2008 2009 uśredniona liczba przekroczeń z lat 2007−2009 
Poznań,  
ul. Dąbrowskiego 19 11 9 5 8,33 

Tabela 6.5. Wyniki pomiarów ozonu w latach 2000–2009 na stanowisku nad rondem Kaponiera w Poznaniu 
/według WIOŚ/ 

Rok Stężenia średnie roczne ozonu Liczba dni pomiarowych Procent ważnych wyników 
2000 67,15 245 67 
2001 65,06 281 77 
2002 71,07 306 84 
2003 62,93 314 86 
2004 54,74 363 99,2 
2005 46,80 344 94,3 
2006 62,50 236 34,7 
2007 66,12 359 98,4 
2008 55,71 267 72,9 
2009 b.d. b.d. b.d. 
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Analizując wyniki badań ozonu na stanowisku przy ulicy Dąbrowskiego stwierdzamy brak przekroczeń 
poziomu docelowego w poszczególnych latach. Uśredniona liczba przekroczeń z trzech lat (2007–2009) 
również nie przekracza dopuszczalnej częstości przekroczeń − 25 dni w roku kalendarzowym − uśrednionej 
w ciągu trzech lat. Pamiętając, że to właśnie miasto jest głównym źródłem emisji prekursorów ozonu należy 
spodziewać się wyższych stężeń w pewnym oddaleniu od aglomeracji. Fakt ten potwierdzają wyniki badań 
na stacjach zlokalizowanych we Mścigniewie (powiat leszczyński) i Krzyżówce (powiat gnieźnieński), gdzie 
stwierdzane są przekroczenia występujące przede wszystkim w sezonie wiosenno-letnim. Analizując wyniki 
badań ozonu należy pamiętać, że znaczący wpływ na jego stężenia mają również warunki meteorologiczne, 
takie jak duże nasłonecznienie, wysoka temperatura powietrza i brak opadów atmosferycznych. 
Tabela 6.6. Wyniki pomiarów ozonu w latach 2006–2009 na stanowiskach pozamiejskich /wg WIOŚ/ 

Stacja Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego (120 µg/m3) w roku kalendarzowym 
rok 2006 2007 2008 2009 uśredniona liczba przekroczeń z lat 2007−2009 

Krzyżówka 39 26 29 24 26,3 
Mścigniew 41 24 10 9 14,3 

 
Na podstawie powyższych wyników, strefę – aglomeracja poznańska – prowadząc ocenę roczną, zali-

czano do klasy A. 
Na terenie Poznania i w najbliższej okolicy miasta prowadzono badania wpływu ozonu troposferyczne-

go na wybrane gatunki roślin [Borowiak, 2006]. Stwierdzono, że największe uszkodzenia na stanowiskach 
miejskich występowały na peryferiach miasta, w szczególności na południowym zachodzie miasta. W cen-
trum miasta oraz przy głównych drogach uszkodzenia były mniejsze. Porównując wielkość uszkodzenia liści 
z głównymi kierunkami wiatru w badanych trzech sezonach wegetacyjnych (lata 2002−2004) można zaob-
serwować, że większe uszkodzenia występowały po zachodniej stronie miasta, co może sugerować transport 
prekursorów spoza miasta. 

Nad Rondem Kaponiera wykonywany był pomiar liniowy substancji wpływających na jakość powie-
trza. Stacja rozpoczęła pracę w 1993 roku, obsługiwana była Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Pomiary zanieczyszczeń prowadzone były z wykorzystywaniem techniki różnicowej optycznej spektroskopii 
absorpcyjnej − DOAS. Ze względu na usytuowanie stacji, ocenie poddawane były głównie stężenia zanie-
czyszczeń komunikacyjnych, a także stężenia zanieczyszczeń napływających z terenu miasta. Rondo Kapo-
niera jest skrzyżowaniem o znacznym natężeniu ruchu, jednocześnie jest to obszar dobrze przewietrzany. 
Analizując wartości stężeń średnich dla roku dla dwutlenku siarki na przestrzeni lat 2000−2008 uzyskujemy, 
podobnie jak na pozostałych stacjach pomiarowych, potwierdzenie trendu spadkowego. Natomiast stężenia 
dwutlenku azotu utrzymują się od pewnego okresu na zbliżonym poziomie, wykazując lekką tendencję 
wzrostową. 
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W tabeli 6.7. zestawiono wyniki pomiarów prowadzonych na terenie Poznania w latach 2000−2009, 
a uzyskane na stacjach obsługiwanych przez Inspekcję Sanitarną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska. W tabeli podano maksymalne stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu otrzymane odpowiednio dla 
czasów uśredniania wyników (1 godzina i 24 godziny dla SO2 oraz 1 godzina dla NO2) w celu zaprezento-
wania i podkreślenia różnicy między wartością mierzoną a poziomem dopuszczalnym wymaganym prawem. 
Zamieszczono również wartości średnie dla roku w celu porównania, przeanalizowania zmiana zachodzą-
cych na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Tabela pokazuje również zmiany zachodzące w lokalizacji 
i liczbie stanowisk pomiarowych lokalizowanych na terenie miasta.   

 
Tabela 6.7. Wyniki pomiarów jakości powietrza w Poznaniu w latach 2000−2009 /wg WIOŚ/ 

Stężenia substancji  
SO2 NO2 Pył BS Pył PM10 

1 h 24 h rok 1 h rok rok 24 h  rok Lokalizacja stacji Obsłu-
gujący Rok 

µg/m3 liczba prze-
kroczeń µg/m3

ul. Rycerska WSSE - - 5,0 - 18,7 16,5 -  
ul. Polna WSSE - - 11,3 - 31,5 20,8 -  
ul. Kościuszki WSSE - - 10,3 - 32,1 48,9 -  
ul. Czechosłowacka WSSE - - 4,2 - 18,2 17,1 -  
Os. Armii Krajowej WSSE - - 7,2 - 23,4 15,2 -  
Os. Kosmonautów WSSE - - 7,6 - 17,6 20,5 -  
Os. B. Chrobrego WSSE 

2000 

- - - - - 14,6 -  
ul. Rycerska WSSE - - 5,0 - 16,1 13,4 -  
ul. Polna WSSE - - 9,8 - 27,0 19,5 -  
ul. Kościuszki WSSE - - 8,6 - 27,9 36,4 -  
ul. Chłapowskiego WSSE - - 8,9 - 24,5 18,7 -  
Os. Armii Krajowej WSSE - - 6,8 - 22,4 13,8 -  
Os. Kosmonautów WSSE - - 7,4 - 17,4 16,1 -  
Os. B. Chrobrego WSSE 

2001 

- - - - - 10,7 -  
ul. Rycerska WSSE - - 6,3 - 31,4 19,5 -  
ul. Polna WSSE - - 12,3 - 47,4 26,3 -  
ul. Kościuszki WSSE - - 8,1 - 34,9 36,0 -  
ul. Chłapowskiego WSSE - - 9,7 - 35,7 21,8 -  
Os. Armii Krajowej WSSE - - 7,6 - 32,9 14,8 -  
ul. Słowiańska WSSE - - 6,3 - 27,8 14,6 -  
Os. B. Chrobrego WSSE 

2002 

- - - - - 11,5 -  
ul. Rycerska WSSE - - 6,1 - 36,1 23,7 -  
ul. Polna WSSE - - 10,9 - 48,8 28,6 -  
ul. Kościuszki WSSE - - 7,4 - 37,2 35,1 -  
ul. Chłapowskiego WSSE - - 8,0 - 38,2 23,5 -  
Os. Armii Krajowej WSSE - - 6,9 - 36,3 17,2 -  
ul. Słowiańska WSSE - - 5,3 - 35,2 16,1 -  
Os. B. Chrobrego WSSE 

2003 

- - - - - 14,2 -  
ul. Rycerska WSSE - - 3,7  24,1 14,7 -  
ul. Polna WSSE - - 6,5 - 34,3 23,6 -  
ul. Kościuszki WSSE - - 4,3 - 29,7 22,0 -  
ul. Chłapowskiego WSSE - - 5,3 - 31,3 15,5 -  
Os. Armii Krajowej WSSE - - 4,8 - 26,7 10,5 -  
ul. Słowiańska WSSE - - 3,9 - 26,5 13,1 -  
Os. B. Chrobrego WSSE 

2004 

- - - - - 9,5 -  
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Stężenia substancji  
SO2 NO2 Pył BS Pył PM10 

1 h 24 h rok 1 h rok rok 24 h  rok Lokalizacja stacji Obsłu-
gujący Rok 

µg/m3 liczba prze-
kroczeń µg/m3

ul. Polanka WIOŚ 141 29 4,9 158 23,9 - 42 28,5 
ul. Dąbrowskiego WIOŚ 120 37 5,3 152 26,8 - 51 30,2 
ul. Szymanowskiego WSSE - - - - - - 40 28,3 
ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2005 

- - - - - - 34 29,5 

ul. Polanka WIOŚ 94,5 77,3 6,5 220/ 
199,5 24,8 - 62 36,7 

ul. Dąbrowskiego WIOŚ 187,5 99,2 7,0 
227/ 
217/ 
190 

27,8 - 53 32,2 

ul. Szymanowskiego WSSE - - - - - - 41 29,5 
ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2006 

- - - - - - 63 35,1 
ul. Polanka WIOŚ 99,7 30,4 4,8 125,2 23,2 - 55 31,5 
ul. Dąbrowskiego WIOŚ 81,2 31,6 5,47 149,7 25,8 - 42 27,6 
ul Szymanowskiego WSSE - - - - - - 25 29,0 
ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2007 

- - - - - - 37 27,4 
ul. Polanka WIOŚ 99,7 50,8 4,7 120,7 22,9 - 43 29,9 
ul. Dąbrowskiego WIOŚ 81,2 29,4 4,6 140,9 26,9 - 40 29,4 
ul. Szymanowskiego WSSE - - - - - - 41 30,2 
ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2008 

- - - - - - 29 27,4 
ul. Polanka WIOŚ 97 55,3 6,1 123,6 23,1 - 67 34,8 

ul. Dąbrowskiego WIOŚ 102,1 29,4 5,7 203,6
/196,1 28,2 - 69 33,3 

ul Szymanowskiego WSSE - - - - - - b.d. b.d. 
ul. 28 czerwca 1956 r. WSSE 

2009 

- - - - - - 32 30,7 
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6.2. Badania poziomu ozonu troposferycznego metodą bioindykacji 
Ozon w atmosferze 
Ozon jest naturalnym składnikiem atmosfery znanym już od wieków, jednak dopiero w XIX wieku 

Schönbein [1840] zasugerował nazwanie tego komponentu ozonem, w związku z jego zapachem, który po-
zostawał po wyładowaniach atmosferycznych w czasie burzy. Obecność ozonu udowodniono chemicznie 
w warstwie przyziemnej atmosfery w 1858 roku [Houzeau 1858]. 

Zawartość ozonu w całej atmosferze kształtuje się na poziomie 0,00001% objętości wszystkich składni-
ków suchej atmosfery. Cząsteczki ozonu występują do wysokości 100 km nad powierzchnią ziemi, przy 
czym zdecydowana większość znajduje się w stratosferze – 90%, gdzie tworzy warstwę ozonową chroniącą 
przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym [Dziewulska-Łosiowa i Hryniewicz 1993; Kędziora 
1999].  

Tło ozonowe w troposferze – przeszłość, teraźniejszość i przewidywania 
Tło ozonowe jest ogólnie zdefiniowane jako frakcja ozonu obecna w danym terenie, która nie jest zwią-

zana z lokalnym pochodzeniem z działalności człowieka. Za tło uważa się ozon pochodzący między innymi 
ze stratosfery, wprowadzany przez wolną troposferę do poziomu przyziemnego. Szacuje się, że około 23% 
ozonu przemieszcza się do troposfery przez tzw. zmarszczki w tropopauzie [Godish 1991]. Innymi źródłami 
są naturalne procesy podczas wyładowań atmosferycznych w czasie burzy, czy w czasie pożarów w strefie 
tropikalnej [Crutzen i Andreae 1990]. Ponadto może powstawać in situ z metanu emitowanego z bagien 
i mokradeł reagującego z pochodzącymi ze źródeł naturalnych tlenkami azotu i lotnymi związkami orga-
nicznymi (z gleb, błyskawic i transportu tlenku azotu ze stratosfery), czy też w wyniku reakcji biogenicznych 
lotnych związków organicznych z „naturalnymi” tlenkami azotu. Stężenie ozonu w każdym miejscu jest 
kombinacją kilku procesów: formowania, transportu, destrukcji i osiadania [Vingarzan 2004]. 

Poziom tła ozonowego nie jest statyczny. Wykazano wyraźne cykle sezonowe, które mają różny prze-
bieg na różnych szerokościach geograficznych i wysokościach nad poziomem morza. Aktualnie uważa się, 
że głównym czynnikiem powiązanym z rocznymi cyklami tła ozonowego jest międzykontynentalny trans-
port jego prekursorów [Jaffe i wsp. 2003]. 

Szacuje się, że od lat 70. poziom tła ozonowego zwiększał się o około 0,5–2% rocznie. Obecnie śre-
dnioroczne wartości tła ozonowego szacowane są na około 20–45 ppb i są zróżnicowane w zależności od 
położenia geograficznego, wyniesienia terenu i rozmiaru wpływu antropogenicznego. W latach 90. można 
zauważyć spadek poziomu tła ozonowego, który może być związany ze zmniejszeniem emisji tlenku azotu 
 w Europie i Ameryce Północnej [Vingarzan 2004; Novelli i wsp. 1998]. Za czynnik zmniejszający poziom 
tła ozonowego w latach 90. uważa się również wymianę ozonu pomiędzy stratosferą i troposferą. Ponadto 
konsekwencją zmniejszenia się warstwy ozonowej jest wzrost promieniowania UV osiągającego niższą tro-
posferę. Ten efekt może mieć potencjalny wpływ zarówno na produkcję, jak i na straty fotochemicznego 
ozonu. Z drugiej strony opracowane modele wykazują, że ubożenie warstwy ozonowej w stratosferze nie 
przyczynia się znacząco do redukcji ozonu troposferycznego, za wyjątkiem półkuli południowej na środko-
wych szerokościach geograficznych [Fusco i Logan 2003]. Jednym z ważnych czynników, który tłumaczy 
zaistniałe trendy zmian tła ozonowego w ostatnich dekadach jest międzykontynentalny transport zanieczysz-
czeń. Badania przenoszenia zanieczyszczeń nad Oceanem Spokojnym wykazały, że wpływ azjatyckiego 
zanieczyszczenia powietrza wynosi około 3–10 ppb tła ozonowego w zachodnich Stanach Zjednoczonych, 
co uwidacznia się przede wszystkim na wiosnę w związku z frontami atmosferycznymi [Fiore i wsp. 2002]. 
Wpływ trendów międzykontynentalnych jest ściśle związany z emisją prekursorów ozonu, a także z ich 
transportem na dalekie odległości. W ciągu ostatnich dekad zauważono wzrost emisji tlenków azotu we 
wschodniej części Azji w zakresie 4–6% rocznie [Streets i wsp. 2001]. Transkontynentalny transport tlenków 
azotu z tamtego regionu może mieć znaczący wpływ na poziom tła ozonowego w innych częściach globu 
w przyszłości [Prather i Enhalt 2001]. 

Badania wykorzystujące model chemii klimatu troposfery wykazują, że stężenia ozonu przyziemnego 
będą znacząco wzrastały w XXI wieku. Jest to związane ze wzrostem emisji prekursorów ozonu. Wszystkie 
scenariusze przewidują przekroczenia wartości 40–50 ppb, która jest traktowana jako wartość graniczna dla 
ochrony zdrowia, ekosystemów i roślin uprawnych. Wartości te uwzględniają tylko poziom tła ozonowego 
bez brania pod uwagę lokalnego powstawania ozonu, epizodów smogowych. Łączna wartość tła ozonowego 
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i stężenia ozonu na większości terenów naszego globu może oscylować nawet w granicach 80 ppb [IPCC 
2001]. 

Powstawanie ozonu 
Ozon troposferyczny powstaje w specyficznych warunkach w wyniku działania wielu czynników. 

Zmiany wartości więcej niż jednego z nich powodują zmiany stężenia ozonu i nie zawsze są one sumą zmian 
przewidywanych wpływów pojedynczych czynników. Nawet mała zmiana w stężeniu tlenku lub dwutlenku 
azotu może spowodować znaczne zmiany w zawartości ozonu. W związku z tym, że ozon jest zanieczysz-
czeniem pochodzenia fotochemicznego, jego stężenie zależy bezpośrednio od stopnia nasłonecznienia  
[Barret i wsp. 1998; Bell i Treshow 2004]. Ponadto na stężenie tego składnika ma wpływ również wilgot-
ność względna, gdyż para wodna jest wymagana do tworzenia rodników OH, które biorą udział w procesie 
tworzenia ozonu [Dziewulska-Łosiowa i Hryniewicz 1993; Geiss i Volz-Thomas 1992]. Wiadomo również, 
że do tworzenia ozonu wymagana jest temperatura przynajmniej 18°C pomimo, że nie wykazano bezpośred-
niego związku tego czynnika z formowaniem ozonu. Zależność od temperatury wykazuje jeden z prekurso-
rów ozonu - nadtlenek azotanu octowego [peroxy acetyl nitrate – PAN]. Stanowi on czasowy rezerwuar 
azotu, którego rozkład uzależniony jest od temperatury. Kolejnym czynnikiem wpływającym na ilość po-
wstającego ozonu jest prędkość wiatru. Formowanie ozonu jest proporcjonalne do średniej prędkości wiatru 
[Barret  iwsp. 1998]. 

Ozon jest jednym z najbardziej reaktywnych zanieczyszczeń powietrza. Jego obecność w powietrzu 
charakteryzują ciągłe przemiany. Tlenki azotu są głównym czynnikiem powodującym powstawanie ozonu 
troposferycznego, nie byłyby one jednak w stanie wytworzyć ozon bez obecności węglowodorów [Bell 
i Treshow 2004]. Lotne związki organiczne oraz związki węgla biorą udział w powstawaniu innych prekur-
sorów ozonu, takich jak rodniki ponadtlenkowe czy dwutlenek azotu. Ponadto z ich udziałem przebiega re-
akcja powstawania nadtlenku azotanu octowego [rezerwuaru tlenków azotu]. 

Ozon jako zanieczyszczenie powietrza 
Ozon troposferyczny jest zanieczyszczeniem powietrza, które nie jest bezpośrednio emitowane przez 

żadne źródło, a powstaje w wyniku opisanych powyżej reakcji fotochemicznych. Wspólnie z takimi zanie-
czyszczeniami powietrza jak: dwutlenek węgla, metan, freony i N2O uznawany jest za gaz szklarniowy 
[Dziewulska-Łosiowa i Hryniewicz 1993; Vockenhuber 1995]. Stężenie ozonu przyziemnego zwiększyło się 
w ostatnim stuleciu dwu-, a nawet trzykrotnie. Od 1970 roku jego przyrost szacowało się na poziomie 1,3–
2,4% rocznie. Dotyczy to przede wszystkim półkuli północnej [Vockenhuber 1995]. Ponadto przewiduje się, 
że w najbliższych 50 latach stężenie zwiększać się będzie o 0,3–1% rocznie [Chameides i wsp. 1994; Dzie-
wulska-Łosiowa i Hryniewicz 1993; Vingarzan 2004, Vockenhuber 1995]. Wzrastające stężenie ozonu za-
uważyć można w całej Europie, od Hiszpanii aż po Finlandię [Godzik 1997a; Grigzdiene 1991]. Wiąże się to 
głównie ze rosnącą emisją jego prekursorów ze zwiększającego się ruchu samochodowego, który stanowi 
główne ich źródło [Godzik i Sienkiewicz 1990; Materna 1989]. Model Fusco i Logan’a [2003] wykazał, że 
emisja tlenków azotu pochodzenia komunikacyjnego miała największy wpływ na wzrost stężenia ozonu 
w latach 70. ubiegłego stulecia. Udział emisji tlenków azotu z tego źródła w produkcji ozonu troposferycz-
nego szacowany jest na więcej niż 10% w ciągu roku w Kanadzie, Europie i Japonii oraz około 20% w Eu-
ropie i Japonii w ciągu trwania lata. Pomimo długoterminowych zmian w emisji węglowodorów nie 
zauważono tak wyraźnego ich wpływu na stężenie ozonu troposferycznego. Mogły się one jedynie przyczy-
niać do lokalnych bądź regionalnych wzrostów stężeń ozonu. Globalny wzrost emisji metanu, który rozpo-
czął się w latach 70. i trwał do późnych lat 80. mógł również wpłynąć na wzrost stężenia ozonu [Finlayson-
Pitts i Pitts 2000]. Szacuje się, że emisja metanu jest odpowiedzialna w około 3–4% za wzrost stężenia ozo-
nu w ostatnich 25 latach w północnej części globu [Fusco i Logan 2003]. 

Ozon troposferyczny − przepisy prawne 
Ozon zaliczono do typowych zanieczyszczeń transgranicznych, dlatego objęty został umowami mię-

dzynarodowymi. Najważniejszą umową międzynarodową jest Konwencja w sprawie transgranicznego za-
nieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, zwana Konwencją Genewską [Dz. U. Nr 6, poz. 312, zał. 
311]. Zawarta została 13 listopada 1979 roku, a weszła w życie 16 marca 1983 roku. Polska znajdowała się 
wśród 35 krajów, które ratyfikowały Konwencję Genewską. Określa ona ramy współpracy państw europej-
skich i północno-amerykańskich w dziedzinie transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie od-
ległości. Zobowiązuje sygnatariuszy do stopniowego zmniejszania i zapobiegania trangranicznemu 



Badania poziomu ozonu troposferycznego metodą bioindykacji 

50 

zanieczyszczeniu powietrza. Ponadto kraje, które podpisały konwencję mają obowiązek realizować program 
wspólnego monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie odległości w Europie [program 
EMEP - Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air 
pollutants in Europe] [Protokół z Genewy Dz. U. Nr 40, poz. 313]. W ramach tego programu działa Che-
miczne Centrum Koordynacyjne mające na celu koordynację systemu monitoringu jakości powietrza i opa-
dów atmosferycznych. W związku z tym, że konwencja dotyczy transgranicznego przenoszenia 
zanieczyszczeń stacje pomiarowe zlokalizowane są na obszarach pozamiejskich. W ramach Konwencji Ge-
newskiej podpisano 8 protokołów, w tym 3 z nich dotyczą związków fotochemicznych. Ostatni protokół 
miał pierwotnie dotyczyć tylko azotu, jednakże związki azotu przyczyniają się do różnych procesów, stąd 
ostateczna wersja protokołu dotyczyła przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i ozonowi troposferycz-
nemu. Został on podpisany w 1999 roku w Göteborgu. Zobowiązuje on do redukcji emisji takich zanieczysz-
czeń jak SO2 o 63%, NOx o 41%, NMLZO o 40% oraz NH3 o 17% do 2010 roku, przyjmując jako rok 
bazowy 1990. Ponadto zawiera również analizy dotyczące wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i rośliny 
[Juda-Rezler 2000]. 

W związku z tym, że jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej dotyczy nas również prawo 
przez nią ustanowione. Polskie prawo musi uwzględniać wymogi ustanowione w europejskich aktach praw-
nych. Aktualnie obowiązuje Dyrektywa z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy [Directive 2008/50/WE] – czwarta dyrektywa-córka do Ramowej Dyrektywy Jakości 
Powietrza [Directive 96/62/EC], która zastąpiła trzy poprzednie dyrektywy, w tym tzw. Dyrektywę Ozono-
wą. Nowa dyrektywa podtrzymuje główne cele poprzedniej - zredukowanie wpływu ozonu przede wszyst-
kim na człowieka, ale także na roślinność, ekosystemy i środowisko jako całość. Nowa Dyrektywa 
podtrzymuje długoterminowe cele, wartości docelowe, alarmowe i informacyjne stężeń ozonu, po to by 
uniknąć i zredukować szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka i środowisko jako całość. W celu ochrony, 
odpowiednio, całej ludności i populacji wrażliwych przed krótkotrwałym narażeniem na działanie ozonu 
o podwyższonym stężeniu ustanowiono próg ostrzegawczy i próg informowania. Progi te powinny urucha-
miać proces informowania ludności o zagrożeniach związanych z narażeniem i o wdrażaniu, w stosownych 
przypadkach, działań krótkoterminowych mających na celu obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza 
ozonem w przypadku przekroczenia progu ostrzegawczego. Zwrócono również uwagę na potrzebę stałego 
monitoringu ozonu troposferycznego, jak i jego prekursorów, w ustalonych strefach. 

Ze względu na długotrwały wpływ ozonu na rośliny ustanowiono specjalną jednostkę pomiarową od-
zwierciedlającą kumulacyjny efekt ozonu na organizmy żywe wyrażony jako AOT 40. oznacza sumę różnic 
pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 g/m3, dla każdej godziny 
w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest więk-
sze niż 80 µg/m3. 

Monitoring ozonu troposferycznego 
Na świecie realizowane są dwa rodzaje monitoringu dla ozonu troposferycznego – miejski i pozamiej-

ski. W ramach Konwencji Genewskiej realizowany jest monitoring związany z transportem ozonu na dalekie 
odległości [EMEP], którego stacje zlokalizowane są daleko od źródeł. 

Z badań realizowanych w ramach programu EMEP w ciągu ostatnich 25 lat wynika że efekty redukcji 
emisji tlenków azotu widoczne były dopiero w połowie lat 90., chociaż działania podjęto na początku lat 80. 
Całkowity spadek emisji tlenków azotu wynosi około 25%, ale różnice pomiędzy regionami Europy są zna-
czące, zwłaszcza w porównaniu z dwutlenkiem siarki. Największy spadek emisji, wynoszący około 40–50%, 
zanotowano w krajach byłego bloku wschodniego, co jest związane ze zmianą systemu gospodarczego. Po-
dobnej wielkości spadek emisji zaobserwowano również w Niemczech i Szwajcarii w wyniku podjętych 
działań ochronnych. Jednakże w większości zachodnich krajów europejskich spadek emisji tlenków azotu 
był mniejszy [w granicach 30%]. Zmniejszenie emisji tych związków wiąże się głównie z przemysłem 
i elektrowniami [spadek emisji o około 40%]. Wyjątek w Europie stanowią kraje zlokalizowane na południu, 
gdzie zanotowano wzrost emisji tlenków azotu. Emisja ze źródeł komunikacyjnych zmniejszyła się o około 
25%. Zwiększyło się równocześnie wprowadzanie tlenków azotu ze statków transportu międzynarodowego 
o około 20%. 

W przypadku ozonu troposferycznego zauważyć można, że wartości progowe dla zdrowia człowieka 
oraz dla ochrony roślin są obecnie przekraczane w większości krajów europejskich. Poziomy stężeń ozonu są 
generalnie najwyższe w środkowej i południowej Europie. Bazując na wartości progowej AOT 40 cały teren 
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Europy, oprócz wysuniętych najdalej na północ i północny-zachód obszarów charakteryzują przekroczone 
wartości dla ochrony roślin uprawnych i roślinności naturalnej. Długoterminowe trendy dla ozonu są trudne 
do oszacowania przede wszystkim w związku z zachodzeniem reakcji fotochemicznej z tlenkami azotu 
i lotnymi związkami organicznymi. Reakcje te powiązane są z warunkami pogodowymi, które z kolei są 
różne w całej Europie. Ponadto europejskie stężenie ozonu jest w dużej mierze uzależnione od napływu pre-
kursorów ozonu spoza Europy, co stwarza problemy w szacowaniu tendencji stężenia ozonu. Poza tym mo-
nitoring ozonu wprowadzony został niedawno i długoterminowe szacowanie oraz przewidywanie nie jest 
jeszcze precyzyjne. Pomimo to zanotowano, że w kilku regionach Europy zmniejszyła się wartość szczytowa 
ozonu w dekadzie lat 90., podczas gdy nie ma wyraźnego trendu dla przekroczeń wartości progowej AOT 
40. Stacje zlokalizowane na północy i zachodzie zanotowały wzrost tła ozonowego o około 0,3–05 ppbv/rok. 
Spadek wartości szczytowych powiązany jest z redukcją emisji prekursorów ozonu. Trudność zdefiniowania 
trendów wartości AOT 40, które nie zmieniają się znacząco powoduje, że występują problemy z określeniem 
kierunków działań dla redukcji tych wartości [Fagerli i wsp. 2002, Simpson i wsp. 2003]. 

Na obszarze Europy realizowany jest monitoring powietrza koordynowany przez Europejską Agencję 
Ochrony Środowiska. Zmiana wymogów wartości progowych była okazją do podsumowania działalności 
stacji badawczych. W okresie 1995–2003 nie zaobserwowano dużych zmian w przekraczaniu wartości do-
puszczalnych ozonu pomimo zmniejszenia emisji prekursorów o około 30%. Ponadto w 2003 roku zauwa-
żono, że ilość przekroczeń wartości dopuszczalnych na stacjach badawczych była większa niż w ostatnich 12 
latach. Zbadano korelację ilości przekroczeń stężeń dopuszczalnych z temperaturą i stwierdzono, że jeśli 
zmiany klimatyczne spowodują cieplejsze pory letnie w Europie, to częstsze przekroczenia stężeń informa-
cyjnych ozonu będą oczekiwane nawet przy aktualnych emisjach prekursorów ozonu. Zauważono, że więk-
szość epizodów ozonowych występuje w pierwszej połowie sierpnia, co może być związane z wysokimi 
temperaturami w całej Europie. Zaobserwowano również tę samą tendencję, co w monitoringu realizowa-
nym w ramach Konwencji Genewskiej – szczytowe wartości stężeń spadają, jednak ogólnie stężenia ozonu 
nie ulegają zmianie. Stężenia ozonu są zdecydowanie niższe w północnej części Europy. Zaledwie kilka 
stacji badawczych wykazało spadek stężenia ozonu. Sugeruje to potrzebę dalszych badań monitoringowych 
tego składnika [Fiala i wsp. 2003]. 

Bioindykacja ozonu troposferycznego 
Ozon uznawany jest za jedno z najbardziej fitotoksycznych zanieczyszczeń powietrza [Guderian 1985]. 

Uważa się, że wspólnie z dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu i pyłem stanowi główną przyczynę niszczenia 
lasów na południu Polski oraz w innych krajach centralnej i wschodniej Europy [Godzik i Sienkiewicz 1990; 
Godzik 2000; Materna 1989]. Jest niebezpieczny zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i na terenach 
pozamiejskich. Powoduje straty w plonach oraz niekorzystnie wpływa na lasy Ameryki Północnej i Europy 
[Ashmore i wsp. 1985; Bell 1985; Chevone i Linzon 1988; Fuhrer i Ascherman 1994; Stanners i Bourdeau 
1995]. Ozon powoduje widoczne uszkodzenia, które są w szczególności niekorzystne dla roślin zawdzięcza-
jących swą wartość gospodarczą wyglądem ulistnienia. Ponadto przyczynia się do redukcji wzrostu i plono-
wania roślin uprawnych [Kohut i wsp. 1987]. 

Pierwsze objawy negatywnego wpływu ozonu na rośliny uprawne zauważono w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie na winorośli i tytoniu w latach pięćdziesiątych XX wieku [Heggestad i Middleton 1959; 
Macdowall i wsp. 1964; Richards i wsp. 1958]. W latach 50. prowadzono szereg badań mających na celu 
powiązanie reakcji roślin z obecnością ozonu troposferycznego. Wykonywano również badania w warun-
kach kontrolowanych. Tytoń obecnie jest jednym z najlepiej poznanych bioindykatorów ozonu troposferycz-
nego, badanym już od prawie 50 lat [Feder i Manning 1979; Guderian i wsp. 1985; Heck 1966; Klumpp i sp. 
2004b; Koppel i Sild 1995; Sanz 2002]. 

W Polsce jedyne dotychczas badania dotyczące reakcji roślin bioindykacyjnych na obecność ozonu były 
prowadzone w Krakowie i okolicach oraz w ramach większego projektu w Karpatach [Bytnerowicz i wsp. 
2004; Godzik 1997b; Godzik 1998b; Godzik 2000; Manning i wsp. 2002]. Na terenie Wielkopolski wstępne 
badania dotyczące wpływu ozonu na rośliny prowadzono na początku lat 90. 

Objawy zewnętrzne roślin na działanie ozonu uszkodzeń ozonowych 
Reakcja roślin szerokolistnych na występowanie ozonu widoczna jest jako bielenie [odbarwienie o ko-

lorze białym] po obu stronach liścia, cętkowanie, kropkowanie, dwustronne nekrozy. Chroniczna ekspozycja 
na ozon roślin tytoniu może mieć skutek w postaci brązowienia, chloroz, a nawet przedwczesnego starzenia 
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się, objawiającego się wczesnym opadaniem liści, kwiatów i owoców [Krupa i Manning 1988; Krupa i wsp. 
1998]. 

Reakcja roślin jest w dużej mierze powiązana z warunkami meteorologicznymi. Czynniki takie jak na-
słonecznienie, temperatura powietrza, względna wilgotność powietrza i wilgotność gleby są kluczowymi 
parametrami wpływającymi na wymianę gazową liści i pobór ozonu. Ponadto na ilość pobieranego ozonu 
mają również wpływ inne czynniki, takie jak faza rozwoju roślin i uwarunkowania genetyczne [Hunova  i sp. 
2003; Manzerak i Wong 2001; Ollinger i wsp. 1997; Seidman i wsp. 1965; Showman 1991]. 

Cel i zakres badań 
Celem poznawczym prowadzonych badań było określenie możliwości wykorzystania roślin testowych 

dla oceny obecności ozonu troposferycznego w warunkach środkowo-zachodniej Polski i wpływ ozonu 
przyziemnego na wzrost i rozwój roślin testowych. Dokonano również analizy stopnia uszkodzenia liści 
tytoniu odmiany wrażliwej w ujęciu przestrzennym i czasowym oraz powiązania reakcji roślin testowych 
z faktycznymi stężeniami wybranych ksenobiotyków. 

W badaniach uwzględniono czynniki meteorologiczne warunkujące powstawanie ozonu w troposferze 
oraz wpływające na jego szkodliwe oddziaływanie na organizmy żywe.  

Metody badań  
Badania prowadzono głównie na podstawie obserwacji i pomiarów terenowych. Wykorzystano także da-

ne dotyczące zanieczyszczenia powietrza z monitoringu środowiska WIOŚ, a także parametry meteorologicz-
ne z badań stacji meteorologicznej Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddział w Poznaniu [IMGW]. 

Badania bioindykacyjne prowadzone były z wykorzystaniem roślin testowych. Rośliną wskaźnikową 
był tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum L.). Do badań wykorzystano odmianę wrażliwą (Bel W3) oraz od-
mianę odporną (Bel B). Badania realizowane były w trzech sezonach wegetacyjnych w latach 2002–2004. 
Schemat doświadczenia przewidywał 8 tygodni uprawy w szklarni i dwa tygodnie eksponowania roślin te-
stowych na stanowiskach badawczych w terenie. Rośliny bioindykacyjne w 2002 roku rozmieszczone były 
w 9 miejscach na terenie miasta Poznania oraz na 2 stanowiskach pozamiejskich w Kórniku i Buku. Od 2003 
roku ustawiono 2 dodatkowe stanowiska – miejskie w Poznaniu, a pozamiejskie w Tarnowie Podgórnym 
(rys. 6.14.). Liczba stanowisk badawczych i ich lokalizacja została przyjęta zgodnie z metodyką stosowaną 
w biomonitoringu europejskim dla uzyskania pełnej reprezentatywności zróżnicowania warunków środowi-
skowych na obszarze aglomeracji miejskiej [centrum, dzielnice miejskie, peryferia] i warunkach pozamiej-
skich [Klumpp i wsp. 1999]. 
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Wyniki badań  
Temperatura i promieniowanie 
W latach 2002−2004 zaobserwowano spadek średniej oraz maksymalnej wartości dobowej temperatury 

oraz wzrost średniej i maksymalnej dobowej wartości promieniowania całkowitego (tabela 6.8). Przeprowa-
dzono również analizę wielkości promieniowania i temperatury w poszczególnych seriach ekspozycyjnych 
 w latach 2002 i 2004, na podstawie której stwierdzono, ze w większości wypadków wysoka temperatura 
związana była z dużym promieniowaniem. 
Tabela 6.8. Średnie, maksymalne i minimalne wartości dobowe parametrów meteorologicznych w latach ekspo-
zycyjnych 

Rok Wartość średnia Wartość maksymalna Wartość minimalna 
Temperatura [°C] 

2002 19,4 28,4 8,1 
2003 18,8 28,0 10,0 
2004 17,5 27,3 8,2 

Promieniowanie [W/m2] 
2002 171 295 34 
2004 175 320 19 

Prędkość wiatru [m/s] 
2002 2,10 4,77 0,42 
2003 2,62 8,10 0,60 
2004 1,98 5,44 0,59 

 
Dokonano również analizy zależności badanych parametrów meteorologicznych i stężenia ozonu tropo-

sferycznego, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego. Na tej podstawie stwierdzono dodatnią zależność po-
między badanymi parametrami meteorologicznymi i stężeniem ozonu troposferycznego w latach 2002 
i 2004. Pozostałe zanieczyszczenia powietrza wykazały ujemną zależność z promieniowaniem.  

Prędkość i kierunki wiatrów 
Największe średnie i maksymalne dobowe prędkości wiatru obserwowano w 2003 i 2004 roku (tabela 

6.8.). Wykazano dodatnią zależność prędkości wiatru i stężenia ozonu troposferycznego w 2004 roku. Roz-
patrując z kolei zależności stężenia dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego z prędkością wiatru stwierdzono 
ujemne korelacje w 2002 i 2004 roku oraz dodatnie w 2003 roku. 

Analizując kierunki wiatrów zaobserwowano, że w 2002 roku najczęściej występowały wiatry z kierun-
ku zachodniego i północno-wschodniego (odpowiednio 16,7% i 16%). Największe średnie wartości uszko-
dzenia blaszki liściowej na terenie miasta Poznania w 2002 roku wystąpiły na zachodzie, południowym 
zachodzie i północy miasta, co w porównaniu z przeważającymi kierunkami wiatrów sugerować może trans-
graniczny charakter ozonu troposferycznego. 

W 2003 roku przeważał wiatr z zachodu oraz północnego-zachodu. Największe średnie wartości uszko-
dzenia blaszki liściowej wystąpiły po zachodniej stronie miasta, co w porównaniu z przeważającymi kierun-
kami wiatrów sugerować może podobnie jak w 2002 roku transgraniczne pochodzenie ozonu (rys. 6.15). 

Analizując przeważające kierunki wiatru w 2004 zaobserwowano, że wiały one również głównie z kie-
runku zachodniego (22,6%) i północno-zachodniego (16,6%). W 2004 roku wielkości uszkodzenia liści były 
mniejsze w porównaniu z poprzednimi sezonami ekspozycyjnymi, stąd też interpretacja zależności z kierun-
kami wiatrów może być obarczona dużym błędem. 

Zauważono, że w 2004 roku większe uszkodzenia liści występowały na stanowiskach zlokalizowanych 
po zachodniej stronie miasta, co w odniesieniu do kierunków wiatru pozwala sformułować podobny wniosek 
jak dla lat poprzednich (rys. 6.15.). Transgraniczny bądź lokalny charakter pochodzenia ozonu troposferycz-
nego można również zaobserwować analizując stopień uszkodzenia liści w poszczególnych seriach badaw-
czych we wszystkich latach badań. 
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Ogółem we wszystkich trzech sezonach badawczych zauważono, że najczęściej wiał wiatr z kierunku 

zachodniego [20%] i południowo-zachodniego [17%]. Ponadto stwierdzono, że największe uszkodzenia na 
stanowiskach miejskich występowały na peryferiach miasta, w szczególności na południowym zachodzie 
miasta, tj. na stanowisku 5 – Krzesiny, 7 – Świerczewo oraz 8 – Grunwald oraz stanowisko numer 3 na pół-
nocy miasta - Naramowice (rys. 6.16). W centrum miasta oraz przy głównych drogach uszkodzenia były 
mniejsze. Porównując wielkość uszkodzenia liści z głównymi kierunkami wiatru w badanych trzech sezo-
nach wegetacyjnych można zaobserwować, że większe uszkodzenia występowały po zachodniej stronie mia-
sta, co sugerować może transport prekursorów spoza miasta, natomiast uszkodzenia tytoniu na stanowisku 
3 spowodowane są przez ozon lokalnego pochodzenia (rys. 6.16). 

 
 
 
 
 
Przykładowe stanowiska ekspozycyjne tytoniu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Badania poziomu ozonu troposferycznego metodą bioindykacji 

56 

Ozon troposferyczny 
Badania stężenia ozonu troposferycznego wykonano w 2002 i 2004 roku. Na tej podstawie stwierdzono 

znacząco niższe stężenia tego zanieczyszczenia w 2004 roku. Sumaryczna wartość AOT 40 w 2002 roku 
wynosiła dla całego sezonu badawczego 26047,1 µg/m3·h, natomiast w 2004 roku zaledwie 3777,5 µg/m3·h. 
Zaznaczyć należy, że w 2004 roku sezon ekspozycyjny rozpoczęto o 2 tygodnie wcześniej niż w 2002 roku. 
Poziom stężenia ozonu w troposferze odzwierciedliły również widoczne uszkodzenia liści, które w 2004 
roku były zdecydowanie mniejsze niż w 2002 roku. 

Wielkość uszkodzenia liści tytoniu i stężenie ozonu troposferycznego w obu sezonach badawczych były 
dodatnio skorelowane. 

Dwutlenek azotu 
Największą średnią dobową wartość stężenia dwutlenku azotu obserwowano w 2003 roku [32,9 µg/m3]. 

W 2002 roku, kiedy obserwowano największe uszkodzenia liści tytoniu spowodowane przez ozon troposfe-
ryczny, średnie dobowe stężenie dwutlenku azotu było nieco niższe i wynosiło 30,6 µg/m3. W 2004 roku 
średnie dobowe stężenie dwutlenku azotu było zdecydowanie niższe niż w dwóch poprzednich sezonach 
ekspozycyjnych i wynosiło 23,6 µg/m3. 

Analizując zależność wielkości uszkodzenia liści i stężenia dwutlenku azotu stwierdzono, że w 2002 
i 2003 roku wartość współczynnika korelacji była ujemna, natomiast w 2004 roku była dodatnia. Zauważono 
również, że w 2002 roku, kiedy uszkodzenia liści były największe wartość współczynnika korelacji byłą 
największa, natomiast w 2004 roku najmniejsza.  

Pył zawieszony 
Średnia dobowa wartość stężenia pyłu zawieszonego była największa w 2004 roku [7,4 µg/m3], naj-

mniejsza w 2003 roku – 6,7 µg/m3. Określono również statystyczną zależność wielkości uszkodzenia blaszki 
liściowej tytoniu od stężenia pyłu zawieszonego. Na tej podstawie stwierdzono, że we wszystkich trzech 
latach badań zależność ta była ujemna. 

Zależności pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza 
W związku z tym, że wielkość uszkodzenia liści zależy w dużej mierze od obecności badanych zanie-

czyszczeń oraz od ich wzajemnych zależności wyznaczono wartości współczynników korelacji liniowej 
pomiędzy nimi. 

Badając powiązanie stężenia ozonu z dwutlenkiem azotu stwierdzono, że w 2002 roku, kiedy obserwo-
wano wysoki poziom ozonu wartość współczynnika korelacji dla tych zanieczyszczeń była ujemna. Rozpa-
trując z kolei 2004 rok, kiedy stężenie ozonu i dwutlenku azotu było zdecydowanie niższe wartość 
współczynnika korelacji była dodatnia. 

Rozpatrując zależność stężenia ozonu troposferycznego od pyłu zawieszonego stwierdzono, że w 2002 
 i 2004 roku wartość współczynnika korelacji była ujemna i istotna statystycznie. Oceniając z kolei stężenie 
dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego zaobserwowano, że we wszystkich trzech latach badań parametry te 
skorelowane były dodatnio. 

Podsumowanie 
Przeprowadzone trzyletnie badania bioindykacyjne z wykorzystaniem roślin tytoniu szlachetnego wy-

kazały obecność ozonu troposferycznego na terenie miasta Poznania i na stanowiskach badawczych zlokali-
zowanych poza aglomeracją miejską. Widoczne uszkodzenia blaszki liściowej wystąpiły tylko u odmiany 
wrażliwej, co świadczy o ozonowym ich pochodzeniu. Stężenie ozonu w okresie wegetacyjnym w latach 
2002−2004 było na poziomie średnim i niskim. Analiza czasowa stopnia uszkodzenia liści tytoniu wykazała, 
że największe wartości wystąpiły w 2002 roku, natomiast w 2003 i 2004 roku były one znacznie mniejsze. 
Było to związane z warunkami środowiskowymi jakie wystąpiły w tych trzech sezonach wegetacyjnych. 
Ocena wartości stężeń ozonu troposferycznego wyrażona w wielkości AOT 40 potwierdziła znacznie więk-
sze wartości w 2002 roku. Wykazano dodatnią liniową zależność poziomu ozonu troposferycznego i stopnia 
uszkodzenia liści. Pozwoliło to na traktowanie stopnia uszkodzenia liści jako poziomu ozonu troposferycz-
nego w poszczególnych stanowiskach i seriach ekspozycyjnych. Stąd też wykonano analizy zależności li-
niowych stopnia uszkodzenia liści odmiany wrażliwej z badanymi parametrami. 

Przeprowadzona analiza rozkładu czasowego stopnia uszkodzenia liści tytoniu w ciągu sezonu wegeta-
cyjnego trzech lat badań wykazała wysokie wartości stopnia uszkodzenia liści w drugiej serii ekspozycyjnej, 



Jakość powietrza w Poznaniu w latach 2000−2009 

57 

co odpowiada drugiej połowie czerwca. Podwyższone wartości obserwowano aż do połowy sierpnia, z nie-
wielkimi szczytami wartości w połowie lipca i sierpnia. Warunki zewnętrzne w terminach ekspozycyjnych 
pod koniec sierpnia i we wrześniu nie sprzyjały powstawaniu uszkodzeń pochodzenia ozonowego. Stwier-
dzono również, że wcześniejsza ekspozycja od połowy maja nie wykazała zagrożenia ozonem, gdyż wartości 
poziomów uszkodzeń były zbliżone bądź mniejsze do następnej serii ekspozycyjnej od początku czerwca. 
Sugerować jednak należy, aby eksponować rośliny wcześniej, w związku z wysokim prawdopodobieństwem 
wystąpienia dużych uszkodzeń. Uzyskane rezultaty były podobne do wyników uzyskanych z badań bioindy-
kacyjnych w latach 90. prowadzonych w południowej części kraju, tj. w Krakowie i okolicach. Stwierdzono 
tam również najwyższe wartości uszkodzeń w terminach czerwcowych i utrzymujący się wyższy ich poziom 
do połowy sierpnia [Godzik 1998a, Godzik 2000]. Wysokie stężenia obserwowano również w czerwcu 
i lipcu na terenach górskich parków narodowych Polski [Godzik 1998b]. Podobne rezultaty uzyskano 
w trakcie badań bioindykacyjnych w 1995 roku na terenie Włoch, Grecji oraz w lasach górskich Szwajcarii 
[Novak i wsp. 2003; Saitanis 2003; Toncelli i Lorenzini 1999]. Porównując wyniki uzyskane z terenu aglo-
meracji poznańskiej i okolic z wynikami projektu ICP Vegetation w ramach Konwencji Genewskiej, można 
stwierdzić, że czasowy rozkład uszkodzeń roślin wrażliwych na ozon zbliżony był do rezultatów uzyskiwa-
nych w krajach środkowej i zachodniej Europy, takich jak Niemcy, Belgia, Dania, Holandia, co związane 
jest z podobnymi warunkami klimatycznymi [Buse i wsp. 2003; Harmens i wsp. 2004]. Podobne rezultaty 
uzyskano w badaniach prowadzonych w miastach europejskich – cały sezon letni można spodziewać się 
dużych uszkodzeń roślin bioindykacyjnych na terenie południowo-zachodniej Europy, natomiast w krajach 
północnej i środkowej Europy większe uszkodzenia występują okresowo [Klumpp i wsp. 2004a]. 

Analiza zróżnicowania przestrzennego stopnia uszkodzenia liści tytoniu na terenie Poznania i na stano-
wiskach pozamiejskich wykazała, że największe uszkodzenia wystąpiły na stanowiskach pozamiejskich, co 
było w szczególności widoczne na stanowisku zlokalizowanym w Kórniku. Nieco mniejsze uszkodzenia 
wystąpiły na liściach roślin umieszczonych w punktach peryferyjnych, natomiast najmniejsze uszkodzenia 
ujawniły się w centrum miasta, w szczególności na Rondzie Kaponiera, gdzie obserwowany jest duży ruch 
samochodowy. Sytuacja taka spotykana była w wielu miastach Europy oraz na terenie Krakowa i okolic 
[Nali i wsp. 2001; Klumpp i wsp. 2004b; Godzik 1998a]. 

W związku z tym, że powstawanie ozonu troposferycznego, a co za tym idzie, uszkodzeń na roślinach 
wrażliwych, powiązane jest ściśle z warunkami meteorologicznymi dokonano porównania stężenia tego za-
nieczyszczenia oraz stopnia uszkodzenia liści tytoniu z wybranymi parametrami meteorologicznymi. Jednym 
z parametrów jest temperatura, która wpływa zarówno na szybkość procesów metabolicznych w roślinach 
jak fotosynteza, oddychanie, ale również na dopływ substancji zanieczyszczających do rośliny. Stwierdzono 
dodatnią zależność z temperaturą otoczenia, chociaż przez niektórych badaczy nie jest uważana za parametr 
silnie związany z ozonem troposferycznym i uważają oni, że niekoniecznie wysokie stężenia ozonu występu-
ją w obecności wysokiej temperatury [Barret i wsp. 1998; Fiala i wsp. 2003]. Niektóre badania prowadzone 
na świecie wykazały nawet wzrost wrażliwości roślin na ozon pod wpływem niższych temperatur [Morten-
sen i Nilsen 1992]. Z kolei badania innych dowodziły, że zależność temperatury i stężenia ozonu w powią-
zaniu z uszkodzeniami roślin uzależniona była przede wszystkim od wilgotności powietrza. W przypadku 
niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperatury zmniejszała się przewodność aparatów szparkowych 
i ilość pobieranego ozonu [Penuelas i wsp. 1999; Samuelson i Kelly 1997; Taylor i Hanson 1992]. Pamiętać 
jednak należy, że przenikanie ozonu przez aparaty szparkowe to tylko jedna z dróg wpływu ozonu na liście. 

Promieniowanie całkowite uznano za kolejny parametr ściśle związany z tworzeniem ozonu troposfe-
rycznego na podstawie wcześniej prowadzonych badań i obserwacji [Barret i wsp. 1998]. Okazało się bo-
wiem, że promieniowanie było czynnikiem sprzyjającym powstawaniu ozonu troposferycznego, 
a jednocześnie wzmagało wzrost liści, które z kolei reagowały uszkodzeniami na obecność ozonu troposfe-
rycznego. 

Wpływ prędkości wiatru na zwiększenie pobierania przez rośliny zanieczyszczeń powietrza udokumen-
towano już w latach 70. w warunkach kontrolnych oraz potwierdzono w późniejszych pracach [Ashenden 
i Mansfield 1977; Barret i wsp. 1998]. Przeprowadzone badania na terenie Poznania i okolic częściowo po-
twierdziły tę teorię, gdyż dodatnią zależność stopnia uszkodzenia liści i prędkości wiatru obserwowano 
w 2002 i 2004 roku, natomiast w 2003 roku brak jednoznacznego wniosku. Zauważyć jednak należy, że 
maksymalne prędkości wiatru w 2003 roku były dwukrotnie wyższe niż w 2002 i 2004 roku. Stąd też stwier-
dzić można, że dodatnia zależność stopnia uszkodzenia liści z prędkością wiatru jest prawdziwa w przypad-
ku, kiedy prędkości wiatru nie są zbyt wysokie. 
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Interpretacja wpływu kierunków wiatru na powstawanie uszkodzeń liści tytoniu na poszczególnych sta-
nowiskach miejskich może być obarczona błędem interpretacyjnym w związku z lokalnymi zawirowaniami 
powietrza na terenie miasta, co związane może być z istnieniem tzw. kanionu ulicznego [Berkowicz i wsp. 
1997]. Ponadto ozon troposferyczny jest zanieczyszczeniem wtórnym, co niesie za sobą kolejne problemy 
w interpretacji wyników, niemniej jednak sugerować można mniejszy bądź większy wpływ danego kierunku 
wiatru na stopień uszkodzeń roślin wrażliwych na danym stanowisku badawczym. W okresie trzyletnich 
badań stwierdzono, że przeważającym kierunkiem wiatru był zachodni, a największe uszkodzenia wystąpiły 
na stanowiskach zlokalizowanych na peryferiach miasta, między innymi na zachodzie, południowym zacho-
dzie oraz północy. Sugerować to może transgraniczny charakter pochodzenia ozonu powodującego uszko-
dzenia. Podstawową analizą wykonaną w pracy była oczywiście analiza zależności stężenia ozonu 
troposferycznego i jego prekursorów ze stopniem uszkodzenia liści odmiany wrażliwej tytoniu. Wykazała 
ona zdecydowanie wyższe wartości współczynników korelacji w 2002 roku, kiedy obserwowano duże war-
tości uszkodzeń liści związane z wysokimi wartościami stężenia ozonu. W 2004 roku, kiedy stężenie ozonu 
było mniejsze korelacja stała się mniej wyraźna, aczkolwiek ciągle istotna statystycznie. Ta zależność była 
podstawą do uznania, że stopień uszkodzenia liści tytoniu odmiany Bel W3 na danym stanowisku odzwier-
ciedlał poziom ozonu troposferycznego. Stąd też w dalszych analizach reakcji wewnętrznej roślin posłużono 
się właśnie stopniem uszkodzenia liści odmiany wrażliwej jako wskaźnikiem poziomu ozonu w korelacji 
z wybranymi parametrami określającymi reakcję roślin. Metoda ta szeroko jest stosowana w badaniach bio-
indykacyjnych w warunkach kontrolowanych w celu powiązania reakcji zewnętrznej z wewnętrzną oraz 
celem wykształcenia swoistej skali, która może być wykorzystana w badaniach w warunkach zewnętrznych, 
jakie wykonywano w niniejszej pracy [Adedipe i wsp. 1972; Guidi i wsp. 2000; Knudson i wsp. 1977; Saita-
nis i wsp. 2001]. 

Dokonano próby określenia zależności stopnia uszkodzenia liści tytoniu od innych zanieczyszczeń, któ-
re mogą wpływać na tworzenie się ozonu bądź na poziom aktywności fotosyntezy roślin. Wybrano dwutle-
nek azotu oraz pył zawieszony. Spodziewano się, że jeśli wystąpią wysokie uszkodzenia liści, to będzie 
niska wartość stężenia dwutlenku azotu w związku z jego fotochemicznym przekształceniem się w ozon 
[Barret i wsp. 1998; Dziewulska-Łosiowa 1993; Kley i wsp. 1994; Laurila i Lättilä 1994; Vockenhuber 
1995]. Zależność ta potwierdzona została najbardziej w 2002 roku, kiedy wystąpiły największe uszkodzenia 
liści tytoniu, w 2003 roku również stwierdzono istotną ujemną zależność pomiędzy tymi dwoma parametra-
mi. Nie stwierdzono natomiast takiej zależności w 2004 roku, kiedy wystąpiły najmniejsze uszkodzenia, co 
sugerować może, że nie wystąpiły sprzyjające warunki meteorologiczne do wytworzenia ozonu i pozostały 
duże ilości tzw. świeżego dwutlenku azotu. 

W przypadku pyłu zawieszonego ponownie spodziewano się odwrotnej zależności stopnia uszkodzenia 
liści tytoniu odmiany wrażliwej w związku z paradoksalną ochronną funkcją przed zanieczyszczeniami utle-
niającymi, co w szczególności mogło mieć duże znaczenie dla roślin zlokalizowanych na stanowiskach 
w centrum miasta. Pyły mogą w różny sposób oddziaływać na rośliny, ale przede wszystkim wpływają na 
zakłócenie wymiany gazowej roślin poprzez zatykanie aparatów szparkowych [Ricks i Williams 1974], 
przez które ozon dostaje się do wnętrza liścia, oraz przez osiadanie na górnej stronie liścia, uniemożliwiając 
powierzchniowe utlenianie ozonu. Badania potwierdziły założenia – we wszystkich trzech latach stwierdzo-
no ujemną zależność stopnia uszkodzenia, przy czym najbardziej ujawniła się ona w 2002 roku, kiedy 
uszkodzenia liści tytoniu odmiany wrażliwej były największe. 
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6.3. Depozycja mokra  
Jakość powietrza atmosferycznego jest wypadkową emisji zanieczyszczeń, warunków meteorologicz-

nych oraz przemian, którym ulegają substancje wchodzące w skład powietrza atmosferycznego. Substancje 
znajdujące się w powietrzu po pewnym czasie są z niego usuwane w procesie depozycji suchej lub depozycji 
mokrej. Depozycja sucha to opadanie na powierzchnię ziemi cząstek gazowych i stałych znajdujących się w 
powietrzu. Depozycja mokra jest procesem wymywania, usuwania cząstek z atmosfery przez wodę w opa-
dach deszczu lub śniegu. Depozycja sucha ma miejsce zwykle w pobliżu źródeł zanieczyszczeń, natomiast 
depozycja mokra zachodzi w znacznej odległości od miejsca powstania zanieczyszczeń. 

Badania chemizmu opadów atmosferycznych pozwalają na określenie wpływu depozycji mokrej na ja-
kość powietrza, dostarczają dodatkowych informacji o stanie jakości powietrza atmosferycznego i pomagają 
w ocenie jakości powietrza oraz interpretacji jego stanu. Celem badań chemizmu opadów atmosferycznych 
jest dostarczenie danych nie tylko o ładunkach substancji zakwaszających i metali ciężkich deponowanych 
do podłoża wraz z opadem atmosferycznym, ale również o ładunkach związków biogennych deponowanych 
do wód powierzchniowych [IMGW, 2002]. Badania chemizmu opadów prowadzone przez IMGW w Pozna-
niu wykonywane są w Poznaniu na jednym stanowisku, przy ulicy Dąbrowskiego oraz w najbliższej okolicy 
miasta w Spławiu, Swarzędzu, Suchym Lesie, Koziegłowach i w Plewiskach 

Zawartość makro- i mikroskładników w opadzie całkowitym jest bardzo zróżnicowana. Przyczynia się 
do tego zarówno usytuowanie stanowisk pomiarowych w stosunku do odległych dużych emitorów zanie-
czyszczeń, jak i oddziaływanie emitorów lokalnych oraz synergiczne oddziaływanie wielu czynników mete-
orologicznych, w tym natężenia i częstości opadów atmosferycznych, kierunku i prędkości wiatrów 
w okolicach danego stanowiska, cyrkulacji powietrza [IMGW, 2002]. Pod względem chemicznym badania 
opadów obejmują: odczyn pH, azot ogólny i fosfor ogólny, siarczany, azotany, wybrane metale – kadm, 
ołów, miedź, cynk. Stężenie określonego składnika przeliczano na zawartość tego składnika (mg) depono-
waną na jednostkę powierzchni (m2). Zarówno wartości dotyczące 12-miesięcznej depozycji (mg/m2) jak 
i średniorocznych stężeń SO2 i NO2 (μg/m3) dla każdego punktu badawczego ekstrapolowano na obszary 
sąsiednie uzyskując odpowiednio mapy prawdopodobnego rozkładu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 
w warstwie do 2,5 m nad poziomem terenu, w postaci izoliniowej. Dla potrzeb interpolacji założono, że za-
nieczyszczenia mogą rozprzestrzeniać się bez ograniczeń. 

Procedury poboru i analizy prób opadu atmosferycznego 
Opad atmosferyczny całkowity (opad mokry + sucha sedymentacja) IMGW pobierało w cyklu mie-

sięcznym według normy PN-91/C-04642/02 do pojemnika z polietylenu, umocowanego na stelażu w taki 
sposób, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości 150 cm ponad poziom terenu. Średnica po-
jemnika, czyli powierzchnia zbierania, była jednakowa na wszystkich posterunkach. Pojemnik eksponowano 
przez okres miesiąca, kilkakrotnie w ciągu doby sprawdzano jego czystość (wszelkie zanieczyszczenia typu 
suche liście, ekskrementy ptasie itp. natychmiast usuwano, pojemnik przemywano lub wymieniano na czy-
sty); po każdym opadzie (śnieg po odtajaniu) zlewano wody do 5-litrowych butelek, przechowywanych 
w lodówce lub w miejscu chłodnym i zaciemnionym. Po upływie miesiąca, mierzono całkowitą objętość 
opadu i przekazywano do analizy. Metale ciężkie oznaczano metodą atomizacji bezpłomieniowej na spek-
trometrze AAS 1100B Perkin Elmer, pozostałe wskaźniki oznaczano według odpowiednich Polskich Norm. 

Tabela 6.9. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na terenie powiatu poznańskiego od X 1999 do końca 
2009 roku – zmiany wartości odczynu pH /według IMGW/ 

Posterunek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Poznań IMGW 5,70 5,06 6,26 6,32 6,17 6,1 6,4 6,7 6,4 6,8 
Koziegłowy 5,75 6,21 6,07 5,66 6,15 6,1 6,1 6,6 6,3 6,5 
Poznań Plewiska – – 6,07 6,14 5,82 – – 6,8 6,6 6,6 
Poznań Spławie – – 5,63 5,94 5,83 – – – – – 
Swarzędz – – – – – – – – 6,5 6,4 
Suchy Las – – – – – – – – 6,6 6,7 
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Tabela 6.10. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na terenie powiatu poznańskiego od X 1999 do końca 
2009 roku – zmiany wartości siarczanów /według IMGW/ 

Posterunek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Poznań IMGW 3497 2211 1816 1672 1548 1540 1320 1470 1415 1445 
Koziegłowy 2865 1783 1748 1340 1325 1327 1260 1433 1420 1399 
Poznań Plewiska – – 1897 1249 1200 – – 1298 1121 1232 
Poznań Spławie – – 1357 1155 956 – – – – – 
Swarzędz – – – – – – – – 1230 1256 
Suchy Las – – – – – – – – 945 932 

 

Tabela 6.11. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na terenie powiatu poznańskiego od X 1999 do końca 
2009 roku – zmiany wartości azotanów /według IMGW/ 

Posterunek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Poznań IMGW 414,0 667,0 404,9 410,8 816,7 816,7 780 845 855 894 
Koziegłowy 142,5 504,3 597,8 917,9 892,7 1292,7 936 890 910 917 
Poznań Plewiska – – 379,3 729,3 912,3 – – 812 795 801 
Poznań Spławie – – 395,0 649,9 680 – – – – – 
Swarzędz – – – – – – – – 795 815 
Suchy Las – – – – – – – – 642 621 

 

Tabela 6.12. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na terenie powiatu poznańskiego od X 1999 do końca 
2009 roku – zmiany wartości ołowiu /według IMGW/ 

Posterunek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Poznań IMGW 2,5 1,967 3,334 1,90 1,84 1,84 1,24 1,79 1,80 1,92 
Koziegłowy 2,7 1,768 1,842 1,80 1,92 1,92 1,90 1,88 1,48 1,98 
Poznań Plewiska – – 1,512 1,69 1,93 – – 1,55 1,48 1,55 
Poznań Spławie – – 1,449 1,70 1,62 – – – – – 
Swarzędz – – – – – – – – 1,35 1,42 
Suchy Las – – – – – – – – 1,35 1,39 

 

Tabela 6.13. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na terenie powiatu poznańskiego od X 1999 do końca 
2009 roku – zmiany wartości miedzi /według IMGW/ 

Posterunek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Poznań IMGW 3,26 2,305 2,328 2,27 2,21 2,21 2,09 2,15 2,12 2,10 

Koziegłowy 3,3 2,07 2,172 2,22 2,33 2,33 2,12 2,05 1,90 2,08 

Poznań Plewiska – – 1,830 2,19 2,62 – – 1,98 1,90 1,95 

Poznań Spławie – – 1,661 2,03 2,19 – – – – – 

Swarzędz – – – – – – – – 1,85 1,76 
Suchy Las – – – – – – – – 1,91 1,65 
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Tabela 6.14. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi na terenie powiatu poznańskiego od X 1999 do końca 
2009 roku – zmiany wartości cynku /według IMGW/ 

Posterunek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Poznań IMGW 32,54 24,06 27,48 23,25 24,22 24,22 24,85 24,10 25,0 25,3 
Koziegłowy 39,70 21,59 28,12 24,08 25,28 25,28 24,32 24,87 24,0 25,2 
Poznań Plewiska – – 26,64 24,74 25,80 – – 23,55 24,0 24,8 
Poznań Spławie – – 19,95 23,26 25,04 – – – – – 
Swarzędz – – – – – – – – 22,05 23,5 
Suchy Las – – – – – – – – 24,8 20,2 

 
Na potrzeby niniejszego opracowania zestawiono wybrane wyniki badań chemizmu opadów atmosfe-

rycznych od roku 2000. Starano się również przedstawić przebieg zmian zanieczyszczenia opadów atmosfe-
rycznych w latach 2000–2009 na przykładzie posterunku Poznań IMGW znajdującego się przy ulicy 
Dąbrowskiego. Analizując wartości odczynu opadów widzimy wyraźny jego wzrost, od wartości wahających 
się w okolicach 5 przesuwamy się do zakresu 6,4–6,8, a więc zbliżonych do odczynu obojętnego (rys. 6.17). 
W ocenianym okresie maleje stężenie siarczanów (rys. 6.18), spada również stężenie metali w opadach – 
ołowiu i cynku (rys. 6.19 i 6.20). Jak podaje IMGW nastąpiło także dalsze zmniejszenie obecności kadmu 
w opadach atmosferycznych. Jego stężenie w wodzie opadowej na większości stanowisk było na granicy 
oznaczalności spektrofotometru, stąd też wynik depozycji kadmu pominięto w zestawieniach. W omawia-
nym okresie wzrosło jedynie stężenie azotanów (rys. 6.21).  

 

 
 



Depozycja mokra 
 

62 

 
 

 

 
 
Porównując wyniki analizy chemizmu opadów obserwujemy pewną zgodność jeśli porównamy spadek 

emisji dwutlenku siarki z obszaru kraju, województwa czy miasta. Zbliżony, ale już nie tak wyraźnie spad-
kowy trend wykazują wartości stężeń mierzone na stacjach pomiarowych. Emisja tlenków azotu nie charak-
teryzuje się spadkiem jak emisja SO2; przeciwnie odnotowano lekki jej wzrost. Podobnie w badaniach stanu 
jakości powietrza atmosferycznego stężenia NO2 utrzymują się na zbliżonym poziomie z niewielką tendencją 
wzrostową. Dla składu chemicznego opadów znaczenie posiada również emisja zanieczyszczeń pyłowych 
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wykazująca wyraźny trend spadkowy na obszarze kraju, województwa i z obszaru miasta. Wartości te 
wpływają w pewnym stopniu na stężenia średnie dla roku otrzymywane w wyniku pomiarów na stacjach 
badawczych. Powiązane są również ze stężeniami metali oznaczanymi w pyle PM 10. Analizując powyższe 
informacje należy jednak pamiętać, że depozycja mokra jest efektem emisji z odległych źródeł i przemian 
zachodzących w atmosferze. W ramach prac związanych z oceną chemizmu opadów w IMGW, otrzymane 
wartości depozycji dla każdego punktu badawczego ekstrapolowano na obszary sąsiednie uzyskując odpo-
wiednio mapy prawdopodobnego rozkładu zanieczyszczeń deponowanych na terenie powiatu (rys. 6.22. – 6.24.). 
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Od 1998 roku prowadzone są również stałe badania chemizmu opadów atmosferycznych w Poznaniu, 

na jednym stanowisku pomiarowym, jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza w ra-
mach Państwowego Monitoringu Środowiska. Jednostką nadzorującą z ramienia GIOŚ jest Wrocławski Od-
dział IMGW. Badania w Poznaniu prowadzone są na stacji synoptycznej IMGW Poznań - Ławica. Stacja 
w sposób ciągły zbiera opad atmosferyczny i na bieżąco, po upływie doby opadowej wykonywany jest po-
miar pH opadu. Następnie miesięczne, uśrednione próbki poddawane są analizie fizyko-chemicznej. Badania 
opadów obejmują: pH, przewodność elektryczną właściwą, chlorki, siarczany, azotyny i azotany, azot amo-
nowy, azot ogólny, fosfor ogólny, potas, sód, wapń, magnez, cynk, miedź, żelazo, ołów, kadm, nikiel, chrom 
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i mangan. Zestawiając dane z lat 2000−2009 obserwujemy wzrost odczynu opadów, a więc zmniejszenie 
stopnia ich zakwaszenia (rys. 6.25.). Analizując średnie miesięczne wartości stężeń siarczanów na przestrze-
ni lat odnotowujemy wyraźną zmienność sezonową związaną z zimnym okresem roku (rys. 6.26). Wyraźną 
tendencję spadkową w analizowanym okresie obserwujemy w przypadku stężeń ołowiu i kadmu (rys. 6.27. 
i 6.28.).  

Badania chemizmu opadów atmosferycznych prowadzi się również w otoczeniu autostrady A2 na ośmiu 
stanowiskach ułożonych w dwóch transektach od autostrady w kierunku południowym i północnym. W roku 
2008 otrzymane wyniki wskazują, że pH mieściło się w zakresie 6,41−6,85, stężenie siarczanów i chlorków 
poza granicą oznaczalności, stężenia kadmu, ołowiu i niklu – poniżej 0,01 mg/dm3. Badania wykonane 
w roku 2009 wykazały wartości pH w zakresie 6,55−8,27, stwierdzono wyższe niż w 2008 roku stężenia 
siarczanów, co może być związane z pracami technicznymi prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie 
posterunków pomiarowych. Podobnie stężenia chlorków były wyższe niż w roku 2008, natomiast stężenia 
kadmu, ołowiu, cynku i miedzi kilkakrotnie niższe niż w roku poprzednim.  
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6.4. Program Ochrony Powietrza 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza wykonanej dla roku 2005, aglomeracje poznańską zaklasy-

fikowano do strefy C z powodu przekroczenia dozwolonej liczby krotności przekroczeń stężeń 24-
godzinnych pyłu PM10, co zgodnie z obowiązującymi przepisami obliguje do opracowania programu ochro-
ny powietrza. 

Jednym z celów każdego programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn powstawania przekro-
czeń przyjętych prawem norm. Programy tworzy się dla strefy – obszaru poddanego ocenie − wskazując 
również rozwiązania eliminujące przyczyny przekroczeń, a więc prowadzące do poprawy jakości powietrza 
poprzez odpowiednio dobrane działania naprawcze. W chwili powstawania tego dokumentu obowiązek spo-
rządzenia programu naprawczego spoczywał na Wojewodzie, który również miał obowiązek zapewnić jego 
realizację. Program Ochrony Powietrza dla Poznania przygotowano na podstawie następujących aktów 
prawnych: 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 

z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpa-

dach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 ze zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie oceny poziomów substan-
cji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798). 
Wykonanie programu ochrony powietrza dla Poznania powierzono firmie ATMOTERM S.A. W ra-

mach projektu wykonano prace, które obejmowały: 
• etap I  – inwentaryzację emisji, 
• etap II  – zbudowanie modelu emisyjnego strefy, 
• etap III  – zbudowanie modelu imisyjnego strefy, 
• etap IV  – propozycje działań naprawczych dla miasta Poznania, oszacowanie przewidywanego 

czasu i środków potrzebnych do osiągnięcia celu. 
W trakcie prac należących do pierwszego etapu przeprowadzono inwentaryzację emisji ze źródeł punk-

towych, liniowych i powierzchniowych. Zinwentaryzowano również znaczące emitory punktowe leżące 
poza granicą strefy w celu ustalenia wpływu emisji napływowej na poziom stężeń pyłu PM10 w Poznaniu 
[ATMOTERM SA, 2007].  

Na podstawie inwentaryzacji źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych z obszaru miasta wy-
nika, że całkowita emisja pyłu PM10 w roku 2005 wynosiła 2160,34 Mg, a głównym źródłem zanieczysz-
czeń była emisja ze źródeł powierzchniowych, stanowiąca według obliczeń ATMOTERM SA 65,2% 
całkowitej wielkości ładunku pyłu PM10 (rys. 6.29). 

Za obszary o największym udziale emisji powierzchniowej uznano: 
1. Łazarz − 250,23 Mg, 
2. Stare Miasto, Chwaliszewo – 159,58 Mg, 
3. Wilda (część północna) – 158,57 Mg, 
4. Jeżyce – 149,52 Mg, 
5. Górczyn, Zatorze – 63,21 Mg. 
Dokonano również zestawienia struktury pokrycia zapotrzebowania na ciepło w mieście. Z przeprowa-

dzonej analizy struktury pokrycia zapotrzebowania na ciepło wydzielonych obszarów miasta wyraźnie wi-
dać, że na Łazarzu zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest w 67% ze spalania węgla, w 19% z gazu, 
a miejska sieć cieplna stanowi 12%. Podobnie na obszarze Wildy (północnej i południowej) odnotowano 
przewagę węgla, dalej gazu i miejskiej sieci cieplnej. Mieszkańcy miasta w niewielkim stopniu wykorzystują 
olej opałowy i energię elektryczną.  
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Autorzy przeanalizowali także wpływ emisji liniowej na stan jakości powietrza w mieście. Udział emisji 

komunikacyjnej w emisji pyłu PM10 powstającej w wyniku spalania paliw, ścierania jezdni, opon i hamul-
ców oraz emisji wtórnej z unoszenia drobin pyłu z powierzchni na skutek ruchu pojazdów stanowi 17,4%. 
Emisja wtórna posiada niebagatelny udział w emisji liniowej ponieważ stanowi aż 59,9% emisji komunika-
cyjnej. Oceniono, że znaczne obciążenie emisją pyłu PM10 związane jest z przebiegiem ulic: Lechicka, Na-
ramowicka, Szelągowska, Serbska, Słowiańska, Piątkowska, Witosa, Przepadek, Garbary, Bałtycka, 
Zamenhoffa, Warszawska, Jana Pawła II, Gnieźnieńska, Gdyńska, Starołęcka, Hetmańska, Głogowska, Dol-
na Wilda, Bukowska, Bułgarska, Grunwaldzka i Dąbrowskiego. Powyższe dane otrzymano w wyniku obli-
czeń bazujących na pomiarach natężenia ruchu pojazdów wykonanych na wydzielonych odcinkach ulic 
miasta.  

Kolejnym rozważanym elementem była emisja ze źródeł punktowych. Zewidencjonowano emisję pyłu 
PM10 ze znaczących emitorów. Przedmiotem obliczeń były emitory należące między innymi do EC Karolin, 
EC Garbary, Huty Szkła Antoninek, Kompanii Piwowarskiej, H. Cegielski Poznań SA. Emisja pyłu PM10 
z uwzględnionych przez autorów źródeł punktowych wynosiła 375,02 Mg/rok, co stanowiło 17,4% udziału 
w emisji pyłu PM10 z obszaru miasta.  

W obliczeniach uwzględniono również wpływ emisji napływowej z dużych źródeł położonych poza ob-
szarem analizowanej strefy. Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że wpływ emisji napływowej 
na poziom stężeń pyłu PM10 na terenie miasta jest pomijalnie mały.  

W oparciu o modelowanie matematyczne na planie miasta przedstawiono rozkład stężeń pyłu PM10 
z emisji powierzchniowej, punktowej i liniowej wykreślając, zaznaczając obszar przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych. Wykazano również znaczenie i wpływ poszczególnych źródeł emisji na jakość powietrza 
w Poznaniu (rys. 6.30.).  
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Największy wpływ na stan powietrza w mieście ma emisja powierzchniowa, której udział wynosi 
58,2%; następnie emisja liniowa, z udziałem 39,5%; najmniejsze znaczenie ma emisja ze źródeł punkto-
wych, której udział wynosi 2,3%. 

Dla obszaru przekroczeń także obliczono udziały poszczególnych źródeł emisji i ich wpływ na jakość 
powietrza atmosferycznego. Podobnie jak na obszarze miasta największy wpływ na jakość powietrza na 
obszarze przekroczeń posiada emisja powierzchniowa z udziałem 51,2%.; następnie emisja ze źródeł linio-
wych – 48,5%; wpływ emisji punktowej oceniono na 0,3% (rys. 6.31.). 

 
Na podstawie zebranych informacji autorzy Programu Ochrony Powietrza zaproponowali szereg działań 

mających doprowadzić do redukcji emisji, i w konsekwencji do dotrzymania i nieprzekraczania na obszarze 
strefy obowiązujących norm. W szeregu działań naprawczych, długoterminowych mających na celu osią-
gnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zaproponowano między innymi: 
• termomodernizację budynków, 
• podłączenia odbiorców do miejskiej sieci cieplnej, 
• modernizację i/lub wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, 
• wymianę paliwa na ekologiczne lub zastosowanie alternatywnych źródeł energii, 
• ograniczenie emisji komunikacyjnej przez poprawę stanu jakości dróg, rozbudowę systemu tras rowe-

rowych, rozwój komunikacji zbiorowej, 
• dbałość o zieleń w mieście, projektowanie nowej zabudowy z zapewnieniem przewietrzania miasta. 
Program ochrony powietrza sporządzony dla aglomeracji poznańskiej przewiduje osiągnięcie przewidzia-
nych prawem norm w roku 2015 (rys. 6.32.). Zgodnie z zapisami zawartymi w Poś co trzy lata, począwszy 
od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie określenia programu ochrony powietrza, do dnia zakoń-
czenia realizacji tego programu, ministrowi właściwemu do spraw ochrony środowiska przekazywane jest 
sprawozdanie z jego realizacji. Zadanie to znajduje się w kompetencji marszałka województwa.  
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7. Działania proekologiczne 
Na terenie Poznania już od wielu lat realizowane są działania zmierzające do zmniejszenia poziomu 

emisji substancji wpływających negatywnie na stan jakości powietrza. Przedsięwzięcia są prowadzone kon-
sekwentnie i często wspierane również przez środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, a do 2009 roku także z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wśród przeprowadzonych działań można wymienić: 
• likwidacje i/lub przebudowy kotłowni węglowych na gazowe lub olejowe oraz podłączenie odbiorców 

do miejskiej sieci cieplnej, 
• stosowanie termoregulatorów, automatycznych urządzeń sterujących, modernizację węzłów cieplnych, 

opomiarowanie odbiorców, 
• termorenowacje budynków, 
• ograniczenie, upłynnienie ruchu pojazdów samochodowych (ulice jednokierunkowe, stosowanie tzw. 

zielonej fali) w centrum miasta, 
• unowocześnienie oraz wymianę taboru autobusów miejskich, stosowanie paliwa eko-diesel, zakup au-

tobusu o napędzie hybrydowym (autobus wyposażony w silnik spalinowy i dwa silniki elektryczne), 
• przeniesienie poza teren miasta zakładów produkcyjnych, np.: Zakłady Mięsne Pozmeat SA (obecnie 

Sokołów SA), Reemtsma Polska SA, 
• prace mające na celu poprawę i utrzymanie dobrego stanu zieleni miejskiej, 
• rozwój transportu zbiorowego, ścieżek rowerowych, parkingów buforowych, 
• działania proekologiczne w zakładach przemysłowych (np. po modernizacji Centralnej i Lewobrzeżnej 

Oczyszczalni Ścieków biogaz wykorzystywany jest do celów energetycznych; podobnie Zakład Zago-
spodarowania Odpadów Komunalnych Miasta Poznania w Suchym Lesie wykorzystuje do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej biogaz uzyskiwany ze składowiska odpadów), 

• wykorzystanie pomp ciepła (np.: Politechnika Poznańska), a także kolektorów słonecznych (np.: 
w Szpitalu Klinicznym nr 5, HCP - Centrum Medycznym, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, Domu 
Pomocy Społecznej Sióstr Serafitek, Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM, Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 UM, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej, ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym, Zespole Szkół Chemicznych, Domach Pomocy Społecznej, Wielkopolskim Centrum 
Chorób Płuc i Gruźlicy oraz w domach i przedsiębiorstwach prywatnych).  
W ostatnim dziesięcioleciu wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

Wykorzystywana jest energia wiatru, ciepło ziemi, wody i ścieków, energia słoneczna, biomasa. Poszukiwa-
nie nowych źródeł energii związane jest zarówno z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na energię, jak i ze 
świadomością, że zasoby paliw kopalnych nie są nieograniczone oraz z większą dbałością o stan środowiska. 
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 
23 sierpnia 2001 roku) zakłada osiągnięcie 7,5% udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii 
pierwotnej w roku 2010. Przewidywano, że dominujący wpływ będzie miało wykorzystanie biomasy (drew-
no, odpady drzewne, biogaz), a następnie energetyka wiatrowa, słoneczna i geotermalna. Potencjał energii 
słonecznej pozwala z powodzeniem na stosowanie urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania w ciepło użyt-
kowe i magazynowania energii słonecznej. Kolektory słoneczne montowane są głównie w celu wspomagania 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Na świecie energia słoneczna wykorzystywana jest także do zasilania 
znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i nawigacji morskiej. Jako paliwo wykorzystywany jest także 
biogaz powstający na składowiskach odpadów komunalnych i w oczyszczalniach ścieków. Gaz wysypisko-
wy składa się głównie z metanu, dwutlenku węgla, azotu i tlenu. Z biogazu otrzymuje się energię cieplną 
oraz energię elektryczną. Energia z biogazu często w całości pokrywa zapotrzebowanie oczyszczalni ście-
ków lub składowiska odpadów na energię cieplną i elektryczną.  

Miasto Poznań w roku 2002 otrzymało tytuł Lidera Polskiej Ekologii za „Kompleksowy zespół działań 
na rzecz poprawy środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza”. Tytuł przyzna-
wany jest przez Ministra Środowiska za przyczynianie się do zachowania i poprawy stanu środowiska, 
a więc jednoczesne podwyższanie jakości życia obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. Kryteriami 
oceny realizowanych przedsięwzięć jest efekt ekologiczny i efektywność ekonomiczna oraz efekt społeczny. 
Dodatkowo oceniane są zarządzanie środowiskiem, działania w zakresie edukacji ekologicznej, współpraca 
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ze społeczeństwem, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska. W ra-
mach realizowanego projektu nie tylko likwidowano kotłownie węglowe, przebudowywano i unowocześnia-
no sieć cieplną wraz ze związanymi z nią urządzeniami, ocieplano budynki, w autobusach zastosowano 
specjalny olej, wymieniono przestarzały tabor autobusów miejskich, ale również wybudowano szereg no-
wych i zrewaloryzowano już istniejące parki, skwery i zieleńce miejskie. 

W roku 2009 kolejny raz przyznano miastu tytuł Lidera Polskiej Ekologii za działania w ramach projek-
tu Poznań 2008 Rok Klimatu i Środowiska. Jak podano w uzasadnieniu Poznań to pierwsza gmina, która za 
nowoczesne zarządzanie środowiskiem z pełną współpracą ze społeczeństwem otrzymuje po raz drugi tytuł 
„Lider Polskiej Ekologii”. W roku 2008 przeprowadzono ponad 200 przedsięwzięć w ramach „Roku Klima-
tu i Środowiska” przygotowujących społeczeństwo do Konferencji Klimatycznej. Szereg dobrze zorganizo-
wanych działań służących środowisku i podnoszących komfort życia mieszkańców miasta, jak np. regulacja 
ruchu samochodowego, przyjazny dla środowiska transport publiczny, wprowadzanie zieleni w pasach dro-
gowych, ochrona przed hałasem mogą służyć za przykład. Od roku 2003 wprowadzane są systemy sterowa-
nia oświetleniem drogowym, oprawy światła rozproszonego i specjalne systemy iluminacji nocnej. Zdaniem 
specjalistów oświetlenie ulicy Głogowskiej jest innowacyjne w skali świata. Systematycznie poprawia się 
komfort akustyczny miasta. Tylko w Poznaniu można zobaczyć trawiaste torowiska (na ulicy Winogrady 
i Solna), po których jeżdżą cichobieżne tramwaje. Zieleń miejska towarzysząca ulicom została pięknie 
skomponowana. W nasadzeniach wykorzystano gatunki dobrze rosnące w warunkach miejskich, pnącza 
wijące się po murach, ekranach akustycznych czy przęsłach mostów, pięknie kwitnące rośliny jednoroczne, 
dbając jednocześnie o nawadnianie terenów zielonych. W miejscach narażonych na możliwość uszkodzenia 
w kompozycjach ułożono kostkę granitową. Miasto prowadzi również akcje edukacyjne na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju. „Eco Driving bezpiecznego Poznania” to pierwsza w Polsce akcja, w której tysiąc kierow-
ców nauczy się przyjaznego dla środowiska stylu jazdy. W Poznaniu także po raz pierwszy rozdano uczniom 
oraz pracownikom oświaty 100 tys. energooszczędnych świetlówek kompaktowych w celu propagowania 
działań i zachowań proekologicznych oraz promocji energooszczędnych technologii i rozwiązań technicz-
nych [na podstawie uzasadnienia www.liderpolskiejekologii.pl 2009]. 

W przedsięwzięcia i zadania proekologiczne prowadzone już przez miasto Poznań doskonale wpisują 
się działania związane z zapisami Programu Ochrony Powietrza. 

 
 

Składowisko odpadów komunalnych 
w Suchym Lesie – elektrociepłownia 
biogazowa  
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8. Podsumowanie 
Opracowanie poświęcone jakości powietrza i jego pomiarom powstało z potrzeby zaprezentowania 

zmian jakie zaszły na przestrzeni lat 2000–2009. W tym okresie Polska stała się członkiem Unii Europej-
skiej. Fakt ten spowodował szereg zmian prawnych dotyczących ochrony środowiska, w tym badań i ocen 
jakości powietrza atmosferycznego. Zmiana przepisów poskutkowała zmianą metodyk pomiarowych i spo-
sobu podejścia do oceny stanu jakości powietrza na badanym obszarze. Wprowadzono obowiązek wykony-
wania oceny wstępnej i ocen rocznych oraz konieczność wykonania Programu Ochrony Powietrza dla 
obszaru – strefy, w której stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego wyznaczonego dla poszcze-
gólnych substancji. Jednocześnie rozwój techniczny pozwolił na wymianę aparatury pomiarowej, zmianę 
czasu uśredniania wyników pomiarów, zmianę sposobu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako koordynator monitoringu jakości powietrza 
w województwie udostępnia społeczeństwu wyniki pomiarów na stronie internetowej.  

Na tle przemian prawnych zaszły także zmiany samej jakości powietrza atmosferycznego. Wynikają 
one z ogromu prac przeprowadzonych na terenie miasta w celu zmniejszenia emisji substancji do powietrza. 
Działania proekologiczne prowadzono zarówno w zakładach przemysłowych, jak również w samym mieście. 
Modernizowano linie technologiczne, zmieniano procesy technologiczne np. na mniej energochłonne, likwi-
dowano kotłownie węglowe zmieniając nośnik energii. W substancji mieszkaniowej miasta przeprowadzano 
termomodernizacje budynków, likwidowano kotłownie podłączając odbiorców do miejskiej sieci cieplnej, 
zmieniano nośniki energii, modernizowano ulice, upłynniano ruch miejski, unowocześniano tabor komuni-
kacji miejskiej, buduje się ścieżki rowerowe, dba o zieleń miejską. Na terenie miasta wykorzystuje się od-
nawialne źródła energii. Wykonane prace skutkują zmianami stężeń substancji mierzonych na stacjach 
pomiarowych. Na przestrzeni analizowanych lat odnotowuje się trend spadkowy większości mierzonych 
substancji. Miasto Poznań, mimo tych działań, ma jednak problem z przekroczeniami normy dotyczącej stę-
żeń pyłu PM10 dla 24 godzin, głównie w sezonie grzewczym. Nie odnotowuje się przekroczeń normy dla 
roku. Z powodu przekroczenia dozwolonej liczby krotności przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 
w roku 2005, strefę aglomeracja poznańska zaklasyfikowano do strefy C, co zgodnie z obowiązującymi 
przepisami obliguje do opracowania programu ochrony powietrza. Zgodnie z zapisami POP w roku 2015 na 
terenie miasta nie powinniśmy odnotowywać przekroczeń obowiązujących norm.  
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