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Raport o stanie środowiska w 2011 r.

1. POWIETRZE
1.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA (Jolanta Ciba)
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pod względem emisji zanieczyszczeń
do powietrza ze źródeł przemysłowych, województwo podkarpackie zajmuje corocznie jedno
z ostatnich miejsc w kraju. W 2011 r. w Polsce zostało wyemitowanych do atmosfery 57,5 tys. Mg
zanieczyszczeń pyłowych, z czego w województwie podkarpackim 1 954 Mg (3,3 % emisji krajowej
pyłów) oraz 1 664,9 tys. Mg zanieczyszczeń gazowych bez CO2, z czego w województwie
podkarpackim 20,5 tys. Mg (1,2 % emisji krajowej gazów). Pod względem emisji zanieczyszczeń
gazowych w 2011 r. województwo zajmowało 14 miejsce w kraju, przed województwem warmińskomazurskim i podlaskim oraz 13 miejsce, przed województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim
i lubuskim, pod względem na emisji zanieczyszczeń pyłowych. Na rys. 1.1.1. i 1.1.2. przedstawiono
emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych w Polsce w latach 2009-2011.
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Rys. 1.1.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach
2009-2011 [3]

Rys. 1.1.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach 2009-2011
[3]
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Według danych GUS w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych było 84
zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza, które łącznie wyemitowały 22 451 Mg
zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) oraz pyłowych do atmosfery. Na rys. 1.1.3. przedstawiono
procentowy udział poszczególnych zanieczyszczeń wyemitowanych do atmosfery w województwie
podkarpackim w 2011 r.
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Rys. 1.1.3. Zanieczyszczenia wyemitowane do atmosfery (bez CO2) w województwie podkarpackim w 2011 r. [3]

Podobnie jak w latach wcześniejszych, w 2011 r. najwięcej zanieczyszczeń gazowych
wprowadzonych zostało do powietrza na terenie powiatu stalowowolskiego, mieleckiego oraz miasta
Rzeszów, zaś zanieczyszczeń pyłowych w powiecie mieleckim, mieście Rzeszowie oraz powiecie
stalowowolskim. Na rys. 1.1.4. i 1.1.5. przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2)
i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach województwa podkarpackiego w latach
2009-2011.
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Rys. 1.1.4. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach
województwa podkarpackiego w latach 2009-2011 [3]
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Rys. 1.1.5. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach województwa
podkarpackiego w latach 2009-2011 [3]

Spośród zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza zlokalizowanych na terenie
województwa podkarpackiego 64 obiekty posiadały urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych,
zaś 21 urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych. Największą liczbę stanowiły filtry tkaninowe
(41,3 %) oraz cyklony (21,4 %). W zdecydowanej większości były to urządzenia o wysokiej (57,2 %)
lub średniej (14,9 %) skuteczności redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
Na urządzeniach oczyszczających w województwie zatrzymanych i zneutralizowanych zostało
12 655 Mg zanieczyszczeń gazowych oraz 362 301 Mg zanieczyszczeń pyłowych. Wśród
zanieczyszczeń zatrzymanych na urządzeniach oczyszczających dominowały pyły (96,6%). Na
rys. 1.1.6. przedstawiono udział poszczególnych zanieczyszczeń zatrzymanych i zneutralizowanych
na urządzeniach oczyszczających w województwie podkarpackim w 2011 r.
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Rys. 1.1.6. Zanieczyszczenia zatrzymane i zneutralizowane na urządzeniach oczyszczających w województwie
podkarpackim w 2011 r. [3]

9

9

Powietrze

Raport o stanie środowiska w 2011 r.

1.2. WYNIKI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA (Beata Michalak)
W 2011 r. w województwie podkarpackim sieć monitoringu powietrza atmosferycznego stanowiło
11 stacji pomiarowych nadzorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie. Jakość powietrza badana była
w zakresie zanieczyszczeń, względem których Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska zobowiązany jest do dokonywania corocznej oceny jakości powietrza w regionie:
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, ozonu, benzenu, pyłu zawieszonego
PM10 i PM2.5, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu. Dodatkowo, w wybranych punktach
pomiarowych, prowadzono badania: formaldehydu, węglowodorów oraz WWA w pyle PM10.
Lokalizacja poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z zakresem pomiarowym przedstawiona
została na rys. 1.2.1.

Rys. 1.2.1. Mapa rozkładu stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2011 r. [71]

Monitoring imisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu prowadzony był na czterech stacjach
automatycznych, zlokalizowanych na obszarach miejskich o dużym stopniu zurbanizowania (Nisko,
Rzeszów, Jasło, Przemyśl). Jedno stanowisko pomiarowe, wyznaczone do badań w zakresie ochrony
roślin, zlokalizowane zostało na obszarze Magurskiego Parku Narodowego.
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki utrzymywał się w województwie na niskim
poziomie. Na stanowiskach monitoringu, wyznaczonych do pomiarów w kryterium ochrony zdrowia
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stężenia średnioroczne SO2 kształtowały się na poziomie od 4,8 μg/m3 w Nisku do 10,4 μg/m3
w Rzeszowie. Z powodu niewystarczającego pokrycia roku pomiarami nie obliczono stężenia
średniorocznego SO2 w Przemyślu.
Stężenia jednogodzinne SO2 nie przekroczyły ustalonej dla dwutlenku siarki normy. Najwyższe,
stwierdzone w poszczególnych lokalizacjach, stężenia jednogodzinne SO2 wyniosły odpowiednio:
Nisko – 142,2 μg/m3 (40,6 % normy), Rzeszów – 89 μg/m3 (25,4 % normy), Jasło – 88,4 μg/m3
(25,3 % normy), Przemyśl – 76,7 μg/m3 (21,9 % normy). W stosunku do roku 2010 maksymalne
stężenia jednogodzinne dwutlenku siarki na wszystkich stacjach były niższe.
W miejscowości Żydowskie, gdzie prowadzone były pomiary w kryterium ochrony roślin, średnia
roczna wartość stężenia dwutlenku siarki wynosiła 3,5 µg/m3, co stanowi 17,5 % wartości stężenia
dopuszczalnego, ustalonego na poziomie 20 μg/m3. W porze zimowej tj. od 1 X do 31 III, średnia
wartość stężenia dwutlenku siarki w tym punkcie monitoringu powietrza wyniosła 3,3 μg/m3 i stanowiła
16,5 % wartości dopuszczalnej (20 μg/m3). Na rys. 1.2.2. przedstawiono wartości średniorocznych
stężeń dwutlenku siarki na obszarach miejskich w 2011 r.
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Rys. 1.2.2. Stężenia średnioroczne SO2 na stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim w 2011 r.
[71]

W przypadku dwutlenku azotu dopuszczalne stężenie 1-godzinne, ustalone na poziomie
200 μg/m3 zostało przekroczone: w Nisku – 7 razy (przy odpuszczonej ilości 18 razy w ciągu roku)
i w Jaśle – 1 raz. Najwyższe wartości jednogodzinne NO2 na tych stanowiskach pomiarowych
wyniosły odpowiednio: w Nisku 247,9 μg/m3 (123,9 % normy), w Jaśle 243,7 μg/m3 (121,9 % normy).
Maksymalne stężenie jednogodzinne stwierdzone w Rzeszowie na stacji przy ul. Szopena wyniosło
153 μg/m3 (76,5 % normy), a w Przemyślu przy Placu Dominikańskim 61,9 μg/m3 (30,9 % normy).
W stosunku do roku 2010 maksymalne stężenia jednogodzinne dwutlenku azotu na stacjach
pomiarowych w Nisku, Jaśle i Rzeszowie były wyższe. Z powodu niewystarczającego pokrycia roku
pomiarami nie obliczono stężenia średniorocznego NO2 w Przemyślu, Rzeszowie i Nisku. Stężenie
średnioroczne dwutlenku azotu w Jaśle wyniosło 18 μg/m3 (45 % normy)
W miejscowości Żydowskie, gdzie prowadzone były pomiary w kryterium ochrony roślin, średnia
roczna wartość stężenia dwutlenku azotu była niska i wynosiła 4,3 µg/m3.
Pomiary stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego benzenem prowadzone były
w 2011 r. w województwie podkarpackim w 6 punktach pomiarowych. Stężenia średnioroczne
benzenu nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej normy rocznej. Najwyższe stężenie średnioroczne
benzenu na poziomie 2,6 μg/m3 (52 % normy) zanotowano w Nisku. Z powodu niewystarczającego
pokrycia roku pomiarami nie obliczono stężenia średniorocznego benzenu w Rzeszowie.
W porównaniu z rokiem 2010 w 2011 r. na wszystkich stanowiskach pomiarowych średnioroczne
stężenia benzenu były nieco niższe.
Wartości stężeń benzenu w miesiącach letnich były znacznie niższe niż w miesiącach zimowych.
Najwyższe stężenia dwutygodniowe benzenu o wartościach przekraczających 8 μg/m3 zanotowane
zostały w sezonie grzewczym w Nisku i w Tarnobrzegu. Na rys. 1.2.3. przedstawiono poziom stężeń
średniorocznych benzenu w punktach pomiarowych w roku 2011.
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Rys. 1.2.3. Średnioroczne stężenia benzenu na stanowiskach pomiarowych w 2011 r. [71]

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej 10 μm
prowadzone były w województwie podkarpackim na 7 stanowiskach pomiarowych. Od kilku lat
obserwowane jest ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10. Podobnie jak w latach
ubiegłych, w roku 2011 na wszystkich stanowiskach pomiarowych zanotowane zostały przekroczenia
standardów imisyjnych, ustalonych dla tego zanieczyszczenia.
Przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego stwierdzone zostało we wszystkich
punktach pomiarowych z wyjątkiem Niska, gdzie z powodu awarii sprzętu nie wykonano pomiarów
pyłu w miesiącu listopadzie, co spowodowało obniżenie wartości stężenia średniorocznego PM10.
Najwyższe stężenie średnioroczne pyłu PM10 zanotowano w 2011 r. w Przemyślu, na stacji
zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza i wyniosło ono 48,7 μg/m3 (122 % normy).
Na wszystkich stanowiskach pomiarowych wystąpiła ponadnormatywna liczna przekroczeń
dopuszczalnego stężenia dobowego, ustalonego dla pyłu PM10 na poziomie 50 μg/m3. Najwięcej
przypadków przekroczeń normy dobowej PM10 stwierdzono w Przemyślu na stacji przy
ul. Mickiewicza. Najmniej dni ze stężeniem dobowym wyższym od 50 μg/m3 zanotowano w Nisku
(z wyłączeniem miesiąca listopada). Na pozostałych stacjach pomiarowych w strefie podkarpackiej
liczba przekroczeń dobowych pyłu PM10 zawierała się w przedziale 84-94 przypadków. Na rys. 1.2.4.
i 1.2.5. pokazano dotrzymanie standardów imisyjnych w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2011 r.
w punktach pomiarowych na obszarze województwa podkarpackiego.
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Rys. 1.2.4. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2011 r. [71]
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Rys. 1.2.5. Przekroczenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2011 r. [71]

Analizując wyniki stężenia pyłu PM10 w regionie w kontekście czasu, w którym wystąpiło
narażenie ludzi na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że
zjawisko takie utrzymywało się przez 23-27 % roku. W Nisku z powodu braku danych za listopad
niekorzystne warunki zanotowano przez 13 % roku. W rozbiciu na miesiące najbardziej niekorzystne
warunki (około 70 % czasu) wystąpiły w lutym, marcu i listopadzie. Na rys. 1.2.6. przedstawiono
zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w województwie podkarpackim w 2011 r. w kontekście
wpływu na zdrowie człowieka.
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Rys. 1.2.6. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w województwie podkarpackim w 2011 r. w kontekście
wpływu na zdrowie człowieka [71]

Na podstawie kilkuletnich badań PM10 w Rzeszowie i Przemyślu przeanalizowano trendy zmian
w zanieczyszczeniu powietrza pyłem. Stężenie średnioroczne PM10 najwyższe wartości osiągnęło na
stacjach pomiarowych w 2005 i 2006 r. Od roku 2007 stężenie średnioroczne utrzymywało się na
podobnym poziomie z tendencją do powolnego wzrostu. W przypadku ilości dni ze stężeniem PM10
wyższym od dopuszczalnej normy, od roku 2007 widoczny jest znaczny wzrost ich liczby. Trendy
zmian w zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM10 w latach 2005-2011 przedstawiono na rys. 1.2.7.
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Rys. 1.2.7. Trendy zmian w zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM10 w województwie podkarpackim na
przykładzie badań przeprowadzonych w latach 2005-2011 w Rzeszowie i w Przemyślu [71]

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej 2.5 μm
prowadzone były w województwie podkarpackim na 6 stanowiskach pomiarowych. Na podstawie
przeprowadzonych w 2011 r. badań stwierdzono wysokie zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5.
Stężenie średnioroczne PM2.5 przekroczyło poziom dopuszczalny oraz poziom dopuszczalny
powiększony o margines tolerancji we wszystkich punktach pomiarowych. Najwyższe średnioroczne
stężenia pyłu PM2.5 zanotowano w 2011 r. w Przemyślu przy ul. Mickiewicza – 37 μg/m3. Z powodu
niewystarczającego pokrycia roku pomiarami nie obliczono stężenia średniorocznego PM2.5 w Jaśle.
Maksymalne dobowe stężenia pyłu PM2.5 na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych
w województwie podkarpackim wyniosły odpowiednio: Przemyśl - 169 μg/m3, Krosno - 164 μg/m3,
Rzeszów - 133 μg/m3, Nisko - 131 μg/m3. Na rys. 1.2.8. pokazano dotrzymanie standardów imisyjnych
w zakresie pyłu zawieszonego PM2.5 w 2011 r. w punktach pomiarowych na obszarze województwa
podkarpackiego.
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Rys. 1.2.8. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2.5 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2011 r. [71]
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Rys. 1.2.9. Pobornik pyłu PM2,5 - Rzeszów, Nowe Miasto, 2011 r. [28]

Z powodu małej ilości punktów pomiarowych pyłu PM2.5 dla rozpoznania prawdopodobnego
poziomu stężenia tego zanieczyszczenia w innych rejonach województwa podkarpackiego dokonano
przeliczenia wyników PM10 na PM2.5 ze stacji w Jaśle, Mielcu.
Wskaźniki przeliczeniowe stężeń pyłu PM2.5 ze zmierzonych wartości stężeń pyłu PM10 dla
poszczególnych stacji pomiarowych dobrane zostały na podstawie informacji, zawartych
w „Opracowaniu prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Polsce na lata 2010, 2015,
2020 wraz z analizą uwarunkowań i oceną kosztów osiągnięcia standardów dla pyłu określonych
projektowaną dyrektywą w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla
Europy” przygotowanym przez Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
W punktach pomiarowych w Jaśle, Mielcu przewidywany z przeliczenia PM10/PM2.5 poziom
stężenia pyłu PM2.5 wyniósł od 29,7 μg/m3 do 29,9 μg/m3, przekraczając znacznie poziom
dopuszczalny.
Analizując wyniki stężenia pyłu PM2.5 w kontekście czasu, w którym wystąpiło narażenie ludzi na
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że zjawisko takie
utrzymywało się regionie od 34 % do 48 % roku. Na rys. 1.2.10. przedstawiono zanieczyszczenie
powietrza pyłem PM2.5 w województwie podkarpackim w 2011 r. w kontekście wpływu na zdrowie
człowieka.
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Ryc. 1.2.10. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5 w województwie podkarpackim w 2011 r. w kontekście
wpływu na zdrowie człowieka [1], [71]

Analiza stężeń frakcji pyłowych PM10 i PM2.5 wykazała znaczny udział pyłów o średnicy ziaren
do 2,5 μm w pyle PM10. Dla stężeń średniorocznych udział pyłu PM2.5 w pyle PM10 stanowił od 69 %
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do 88 %. Na rys. 1.2.11. przedstawiono procentowy udział frakcji pyłowych w stężeniu średniorocznym
na poszczególnych stanowiskach pomiarowych w 2011 r.

Rys. 1.2.11. Procentowy udział frakcji pyłowych w stężeniu średniorocznym na poszczególnych stanowiskach
pomiarowych w województwie podkarpackim w 2011 r. [1], [71]
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W zakresie metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały
dotrzymane na obszarze całego województwa.
Stężenia średnioroczne arsenu kształtowały się w przedziale 1,3-3,3 ng/m3 (22-55 % wartości
docelowej). Najwyższe stężenie średnioroczne zanotowane zostało w Rzeszowie. Stężenia
tygodniowe arsenu na stacjach pomiarowych osiągały najwyższe wartości w lutym i w listopadzie.
Na rys. 1.2.12. przedstawiono wartości stężeń As zanotowane w punktach pomiarowych w 2011 r.

Rys. 1.2.12. Stężenia średnioroczne As w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2011 r. [71]

Stężenia średnioroczne kadmu zawierały się w przedziale 1,1-2,1 ng/m3 (22-42 % poziomu
docelowego). Najwyższe średnioroczne stężenie kadmu zanotowane zostały w Krośnie.
Najwyższe tygodniowe stężenie kadmu zanotowane zostało w Jaśle na poziomie 6,4 ng/m3.
Na rys. 1.2.13. przedstawiono wartości stężeń Cd zanotowane w punktach pomiarowych w 2011 r.
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Rys. 1.2.13. Stężenia średnioroczne Cd w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2011 r. [71]

Stężenia niklu na całym obszarze województwa podkarpackiego utrzymywały się w 2011 r. na
niskim poziomie. Średnioroczne stężenia niklu w punktach pomiarowych zawierały się w przedziale
1,1-1,9 ng/m3 (5,5-9,5 % poziomu docelowego). Najwyższe średnioroczne stężenie niklu odnotowano
w Krośnie. Na rys. 1.2.14. przedstawiono wartości stężeń Ni zanotowane w punktach pomiarowych
w 2011 r.
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Rys. 1.2.14. Stężenia średnioroczne Ni w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2011 r. [71]

Stężenia ołowiu na całym obszarze województwa podkarpackiego utrzymywały się w 2011 r. na
niskim poziomie. Średnioroczne stężenia ołowiu w regionie nie przekroczyły 12 % poziomu
dopuszczalnego. Najwyższe stężenie średnioroczne Pb zanotowane zostało w Rzeszowie.
Na rys. 1.2.15. przedstawiono wartości stężeń ołowiu zanotowane w punktach pomiarowych w 2011 r.
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Rys. 1.2.15. Stężenia średnioroczne Pb w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2011 r. [71]

Na podstawie badań zawartości metali w pyle PM10 przeprowadzonych w latach 2008-2011 na
wybranych stacjach monitoringu powietrza w województwie podkarpackim dokonano analizy trendów
zanieczyszczenia powietrza arsenem, kadmem, niklem i ołowiem. Na rys. 1.2.16. przestawiono trendy
zmian w zanieczyszczeniu powietrza metalami w województwie podkarpackim w latach 2008-2011.
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Rys. 1.2.16. Trendy zmian w zanieczyszczeniu powietrza metalami w województwie podkarpackim w latach
2008-2011 [71]
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W omawianym okresie stężenia arsenu utrzymywały się na zbliżonym poziomie za wyjątkiem
Rzeszowa, gdzie w stosunku do lat poprzednich w roku 2011 zaobserwowano znaczny wzrost jego
stężenia. W przypadku kadmu wysokie jego stężenie zaobserwowano jedynie w 2008 r. w Krośnie.
W pozostałych latach w Krośnie oraz w całym analizowanym okresie na pozostałych stacjach stężenia
kadmu, utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Stężenia niklu nie wykazywały znacznych różnic na
poszczególnych stacjach pomiarowych, natomiast w przypadku ołowiu podobnie jak dla arsenu
znaczny wzrost stężenia zaobserwowano w 2011 r. w Rzeszowie.
W ramach podsystemu monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2011 r.
prowadzone były pomiary WWA w pyle PM10 w zakresie: benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu,
benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu, indeno(1,2,3cd)pirenu.
Badania zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone były na 6 stanowiskach
pomiarowych. Średnioroczne stężenia B(a)P w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych. Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu
3
wynoszące 7,5 ng/m (750 % wartości docelowej) odnotowano w Przemyślu. W pozostałych punktach
pomiarowych średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale 4,1-5,5 ng/m3
(410-550 % wartości docelowej). Wysokie stężenia B(a)P zanotowane zostały w okresie grzewczym.
Maksymalne stężenia benzo(a)pirenu stwierdzone na stanowiskach pomiarowych osiągały wartości od
16,1 do 26,4 ng/m3. W okresie letnim stężenie B(a)P najwyższe stężenia kształtowały się w przedziale
0,9-1,37 ng/m3. Na rys. 1.2.17-1.2.19. przedstawiono wysokość stężeń benzo(a)pirenu zanotowanych
na stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim w 2011 r.

Rys. 1.2.17. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie
podkarpackim w 2011 r. [71]
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Rys. 1.2.18. Przebieg tygodniowych stężeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w Jaśle,
Krośnie i Przemyślu w 2011 r. [71]
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Rys. 1.2.19. Przebieg tygodniowych stężeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych
w Mielcu, Nisku i Rzeszowie w 2011 r. [71]

Analiza stężeń benzo(a)pirenu z lat 2008-2011 wykazała, że stężenia tego zanieczyszczenia na
większości stacji pomiarowych utrzymują się w przedziale 3-5,5 ng/m3. Jedynie na obszarze
Przemyśla stężenia B(a)P są znacznie wyższe i przekraczają 6 ng/m3. Przeprowadzona analiza
wykazała powolną tendencję wzrostową stężeń benzo(a)pirenu na większości stacji pomiarowych.
Na rys. 1.2.20. przestawiono trendy zmian w zanieczyszczeniu powietrza benzo(a)pirenem
w województwie podkarpackim w latach 2008-2011.
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Rys. 1.2.20. Trendy zmian w zanieczyszczeniu powietrza benzo(a)pirenem w województwie podkarpackim
w latach 2008-2011 [71]

Badania zawartości pozostałych węglowodorów w pyle PM10 prowadzone były na stanowisku
pomiarowym w Jaśle. Średnioroczne stężenia poszczególnych węglowodorów wyniosły odpowiednio:
benzo(a)antracenu - 4,5 ng/m3, benzo(b)fluorantenu - 3,8 ng/m3, benzo(j)fluorantenu - 1,4 ng/m3,
benzo(k)fluorantenu - 2,1 ng/m3, dibenzo(a,h)antracenu - 0,1 ng/m3, indeno(1,2,3-cd)pirenu 2,2 ng/m3. W porównaniu do roku 2010 stężenia WWA w pyle na obszarze miasta Jasło utrzymywały
się na zbliżonym poziomie. Na rys. 1.2.21. przedstawiono poziomy średniorocznych stężeń WWA
w pyle PM10 w Jaśle w latach 2010-2011.
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Rys. 1.2.21. Poziomy średniorocznych stężeń WWA w pyle PM10 w Jaśle w latach 2010-2011 [71]

W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził w wybranych punktach monitorowanie powietrza
atmosferycznego w zakresie zanieczyszczeń specyficznych: formaldehydu i węglowodorów (toluenu,
n-oktanu, n-heksanu, m+p ksylenu, n-heptanu i o-ksylenu).
Badania formaldehydu wykonywane były w Mielcu w punkcie pomiarowym Mielec-Zarząd Strefy,
zlokalizowanym przy ul. Partyzantów. Stężenie średnioroczne formaldehydu wyniosło 2,6 μg/m3.
W porównaniu do lat poprzednich stężenie formaldehydu w Mielcu utrzymywało się na podobnym
poziomie Na rys. 1.2.22. przedstawiono stężenia średnioroczne formaldehydu w Mielcu w latach
2007-2011 r.
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Rys. 1.2.22. Stężenia średnioroczne formaldehydu w Mielcu w latach 2007-2011 [71]

Monitoring poziomu stężeń wybranych węglowodorów prowadzony był w 2011 r. przez WIOŚ
w Rzeszowie w ramach podsystemu monitoringu powietrza w Jaśle na stacji pomiarowej
zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego. W porównaniu do roku 2010 stężenie n-oktanu wzrosło o 25 %,
stężenie o-ksylenu utrzymywało się na tym samym poziomie, natomiast stężenia pozostałych
węglowodorów były niższe: toluenu o 23 %, n-heksanu o 14 %, m+p ksylenu o 13 %, n-heptanu
o 57 %, cykloheksanu o 60 %. Na rys. 1.2.23. pokazano stężenia węglowodorów w Jaśle w latach
2010-2011.
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Rys. 1.2.23. Stężenia średnioroczne wybranych węglowodorów w Jaśle w latach 2010-2011 [71]

Na podstawie całorocznych serii pomiarowych ze stacji monitoringowych wykonana została
ocena zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim za rok 2011. Wyniki oceny
końcowej stref przedstawione zostały na rys. 1.2.24.

Rys. 1.2.24. Mapa rozkładu końcowej klasyfikacji stref w ocenie jakości powietrza za rok 2011 [71]
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Wyniki oceny jakości powietrza wykazały, że:
Zanieczyszczenia gazowe tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon
(w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium
ochrony roślin) osiągały niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla
tych substancji wartości odniesienia w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak
i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref z terenu województwa podkarpackiego
pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.
W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego.
2. Od kilku lat w regionie utrzymuje się duże zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10
mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały
do klasy C.
3. Przeprowadzone badania wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem
zawieszonym PM2.5. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy C.
4. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na
obszarze całego województwa. Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref pod względem
zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy A.
5. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla zaliczenia stref miasto
Rzeszów i podkarpackiej do klasy C.
Kompleksowe omówienie wyników oceny jakości powietrza za rok 2011 zawarte zostało
w opracowaniu "Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim - raport za rok 2011"
dostępnym na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl.

1.

1.3. CHEMIZM OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH (Beata Michalak)
Badania chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża w 2011 r. są
kontynuacją prowadzonego od 1999 r. monitoringu będącego jednym z podsystemów Państwowego
monitoringu środowiska. Badania mają na celu uzyskanie informacji o obciążaniu gleb, wód
powierzchniowych i obszarów leśnych zanieczyszczeniami deponowanymi z powietrza. Jednostką
nadzorującą, z ramienia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, monitoring chemizmu opadów
atmosferycznych jest Wrocławski Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W roku 2011 sieć pomiarowo-kontrolna składała się z 23 stacji badania chemizmu opadów
atmosferycznych gwarantujących reprezentatywność pomiarów dla oceny obszarowego rozkładu
zanieczyszczeń oraz ze 162 posterunków opadowych charakteryzujących średnie pole opadowe dla
obszaru Polski. W województwie podkarpackim punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Lesku.
Na stacjach badawczych zbierany był w sposób ciągły opad atmosferyczny mokry oraz
wykonywane było oznaczenie ilościowe zebranych prób. Równolegle z poborem próbek opadu
prowadzono pomiary i obserwacje wysokości i rodzaju opadu, kierunku i prędkości wiatru oraz
temperatury powietrza.
Miesięczne (uśrednione) próbki opadów analizowane były w zakresie: wartości pH,
przewodności elektrycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotynów i azotanów, azotu amonowego,
azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, żelaza, ołowiu,
kadmu, niklu, chromu i manganu. Ponadto, w celu określenia stężenia azotu ogólnego, oznaczano
azot Kjeldahla.
Zmierzona na stacji w Lesku suma opadów w 2011 r. wyniosła 776,9 mm i była niższa
w stosunku do roku 2010 o 29,6 %. Największe miesięczne opady na poziomie 265,1 mm zanotowane
zostały w lipcu. Na rys. 1.3.1. przedstawiono miesięczne sumy opadów w latach 2010-2011 na stacji
w Lesku.
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Rys. 1.3.1. Miesięczne sumy opadów w latach 2010-2011 na stacji w Lesku [19]

Wartości pH wód opadowych mieściły się w zakresie od 3,98 do 7,18. Średnia roczna ważona
pH wyniosła 5,16. W przypadku 49 % próbek stwierdzono „kwaśne deszcze” – opady o wartości
pH poniżej 5,6 oznaczającej naturalny stopień zakwaszenia wód opadowych, wskazując na zawartość
w nich mocnych kwasów mineralnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym stwierdzono wzrost ilości
kwaśnych deszczy o 9,1 %, a w wieloleciu 2001-2010 ich ilość kształtowała się na poziomie 37 %.
Na obszar województwa podkarpackiego wody opadowe w 2011 r. wniosły:
tony
28 330
11 425
5 623
7 593
25 214
818,4
5 050
4 746
9 688
1 737
650,1
78,1
186,2
18,8
4,620
14,51
5,014
76,47
90,61

siarczany
chlorki
azotyny i azotany
azot amonowy
azot ogólny
fosfor ogólny
sód
potas
wapń
magnez
cynk
miedź
żelazo
ołów
kadm
nikiel
chrom
mangan
wolne jony wodorowe

kg/ha
15,82
6,38
3,14
4,24
14,08
0,457
2,82
2,65
5,41
0,97
0,363
0,0436
0,104
0,0105
0,00258
0,0081
0,0028
0,0427
0,0506

Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowany na obszar
województwa podkarpackiego wyniósł 49,2 kg/ha i kształtował się na poziomie średniego dla całego
obszaru Polski. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek rocznego obciążenia o 12,6 %, przy
niższej średniorocznej sumie wysokości opadów o 413,2 mm.
Największym ładunkiem badanych substancji w województwie podkarpackim został obciążony
powiat jasielski (63,3 kg/ha) z najwyższymi, w porównaniu do obciążenia pozostałych powiatów,
ładunkami siarczanów, chlorków, azotynów i azotanów, azotu amonowego, sodu, potasu, wapnia
i manganu.
Najmniejsze obciążenie powierzchniowe wystąpiło w powiecie mieleckim (42,9 kg/ha)
z najniższym, w stosunku do pozostałych powiatów, obciążeniem ładunkami siarczanów, azotynów
i azotanów, azotu i fosforu ogólnego oraz wolnych jonów wodorowych.
Ocena wyników trzynastoletnich badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych
i depozycji zanieczyszczeń do podłoża prowadzonych, w sposób ciągły, w okresie lat 1999-2011
wykazała, że depozycja roczna analizowanych substancji wprowadzonych wraz z opadami na obszar
województwa podkarpackiego w 2011 r., w stosunku do średniej z wielolecia 1999-2010, dla
większości składników była mniejsza, a całkowite roczne obciążenie powierzchniowe obszaru
województwa ładunkiem badanych substancji deponowanych z atmosfery przez opad mokry zmalało,
w porównaniu do średniego z poprzednich lat badań o 14,6 %, przy niższej średniorocznej sumie
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wysokości opadów o 17,4 %. Wniesiony wraz z opadami w 2011 r. ładunek siarczanów, w porównaniu
do średniego z lat 1999-2010 zmalał o 27,6 %, ładunek chlorków o 9,4 %, azotynów i azotanów
o 20,1 %, azotu amonowego o 22,3 %, sodu o 19,4 %, wapnia o 22,6 %, magnezu o 25,4 %, cynku
o 18,6 %, miedzi o 44,6 %, żelaza o 40,2 %, ołowiu o 59,3 %, niklu o 40 %, chromu o 17,6 %, i jonów
wodorowych o 38,7 %.
Ładunki manganu kształtowały się na poziomie wartości średniej, natomiast nastąpił wzrost
depozycji azotu ogólnego o 4,8 %, fosforu ogólnego o 21,9 %, potasu o 18,8 % i kadmu o 3,2 %.
Na rys. 1.3.2. przedstawiono stężenia wybranych zanieczyszczeń w próbkach opadów ze stacji
monitoringu w Lesku, poddanych analizie w 2011 r.
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Rys. 1.3.2. Stężenia wybranych zanieczyszczeń w miesięcznych próbach opadów na stacji w Lesku
w 2011 r. [19]

Spośród badanych substancji, szczególnie ujemny wpływ na stan środowiska mogą mieć
kwasotwórcze związki siarki i azotu, związki biogenne i metale ciężkie. Opady o odczynie obniżonym
(„kwaśne deszcze”) stanowią znaczne zagrożenie zarówno dla środowiska wywołując negatywne
zmiany w strukturze oraz funkcjonowaniu ekosystemów lądowych i wodnych, jak również dla
infrastruktury technicznej (np. linie energetyczne). Związki biogenne (azotu i fosforu) wpływają na
zmiany warunków troficznych gleb i wód. Metale ciężkie stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej
i zlewni wodociągowych.
Występujące w opadach kationy zasadowe (sód, potas, wapń i magnez), są pod względem
znaczenia ekologicznego przeciwieństwem substancji kwasotwórczych, biogennych i metali ciężkich.
Ich oddziaływanie na środowisko jest pozytywne, ponieważ powodują neutralizację wód opadowych.
Na rys. 1.3.3. i 1.3.4. przedstawiono roczne ładunki jednostkowe wybranych zanieczyszczeń
i metali wniesione przez opady atmosferyczne na obszar województwa podkarpackiego w 2011 r.
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AZOT OGÓLNY

FOSFOR OGÓLNY

SIARCZANY

AZOTANY i AZOTYNY

Rys. 1.3.3. Roczne ładunki jednostkowe wybranych zanieczyszczeń [kg/ha] wniesione przez opady
atmosferyczne w 2011 r. [19]
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Rys. 1.3.4. Roczne ładunki jednostkowe wybranych metali [kg/ha] wniesione przez opady atmosferyczne
w 2011 r. [19]

1.4. EKOPROGNOZA NARZĘDZIEM DO PROGNOZOWANIA JAKOŚCI
POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM (Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego)
Operacyjna prognoza jakości powietrza dla województwa podkarpackiego zwana dalej
„EkoPrognoza dla województwa podkarpackiego” została uruchomiona 15 grudnia 2011 r. Jej
realizacja wynika z obowiązujących uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
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Z dnia 25 stycznia 2010 r. Nr XLII/804/10 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla
strefy miasto Rzeszów”, opublikowanej w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 13 poz.
319, która weszła w życie 12 marca 2010 r.
2. Z dnia 25 stycznia 2010 r. Nr XLII/805/10 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla
strefy jasielskiej”, opublikowanej w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 14 poz. 338,
która weszła w życie 13 marca 2010 r.,
a bezpośrednio z zawartego w w/w uchwałach zadania p.n. „Stworzenie i utrzymanie systemu
informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza”, którego obowiązek
realizacji spoczywa na Marszałku Województwa Podkarpackiego.
„EkoPrognoza dla województwa podkarpackiego” ma na celu prognozowanie na dzień bieżący
i dwa kolejne oraz ostrzeganie mieszkańców przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem
powietrza. Jest ona niezależna od prowadzonego monitoringu jakości powietrza przez WIOŚ
w Rzeszowie. Symulacje stężeń zanieczyszczeń wykonane w ramach tego systemu wyprzedzają
o dwie doby wynik jaki uzyskiwany jest z w/w monitoringu. Zakres prognozy obejmuje wartości
maksymalne dobowe i wartości średnie dla zanieczyszczeń gazowych (O3, SO2, NO2, CO) oraz pyłu
PM10 i PM2,5.

Rys. 1.4.1. Mapa stężeń średniodobowych pyłu PM10
w dniu 12 grudnia 2011 r. - prognoza z dnia 12 grudnia
2011 r. [58]

Rys. 1.4.2. Mapa stężeń najwyższych w ciągu doby dla
dwutlenku azotu w dniu 12 grudnia 2011 r. – prognoza
z dnia 12 grudnia 2011 r. [58]

Wdrożenie „EkoPrognozy” wynika z potrzeby dostosowania zarządzania jakością powietrza na
terenie województwa podkarpackiego do wymogu art. 26 dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (2008), który zobowiązuje również do
informowania społeczeństwa odpowiednio i na czas o aktualnych i spodziewanych
zanieczyszczeniach powietrza. Dzięki temu mieszkańcy wcześniej wiedzą, czy przebywanie na
wolnym powietrzu nie niesie za sobą zagrożeń dla zdrowia. Jest to szczególnie istotne dla grup
ludności wrażliwych na przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10, którymi są: dzieci do lat
dwóch, osoby mające problemy z układem oddechowym i układem krążenia, osoby o obniżonej
odporności organizmu oraz osoby starsze.
System ten jest również instrumentem umożliwiającym prognozowanie w sytuacji kryzysowej
polegającej na przekroczeniu stanów alarmowych zanieczyszczenia powietrza i w przyszłości będzie
doprecyzowywał strategię działań wynikającą z planów działań krótkoterminowych. Umożliwi to
podjęcie w porę działań ze względu na ochronę wrażliwych grup ludności, np.:
1. Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości
wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub
niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń.
2. Informowanie dyrektorów obiektów oświatowych i opiekuńczych o konieczności ograniczenia
przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni.
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Ograniczenie zajęć wymagających dużego wysiłku fizycznego odbywających się na otwartej
przestrzeni, podczas imprez sportowych, lekcji wychowania fizycznego.
4. Minimalizacja przebywania na zewnątrz osób z chorobami układu krążenia lub układu
oddechowego.
Opracowany system Ekoprognozy dla województwa podkarpackiego jest wspólną pracą
badawczą Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji EkoPrognoza prowadzonej przez dr inż. Jacka
W. Kamińskiego z York University w Toronto (www.ekoprognoza.pl).
GEM-AQ został opracowany przez konsorcjum kanadyjskich placówek naukowych MAQNet na
bazie operacyjnego modelu prognoz GEM (Global Envirnmental Multiscale Model, Cote et al., 1998)
eksploatowanego przez kanadyjskie centrum meteorologiczne. Opis transportu i procesów fizycznych
pochodzi z modelu meteorologicznego.
Mechanizm opisujący właściwości chemiczne fazy gazowej, oparty na modyfikacji modelu ADOM
(Acid Deposition and Oxidants Model) został rozszerzony o cztery dodatkowe związki (CH3OOH,
CH3OH, CH3O2, CH3CO3H) i 22 reakcje. Zmodyfikowany mechanizm zawiera 50 związków,
116 chemicznych i 16 fotochemicznych reakcji.
Serwis obejmuje informację o stężeniach średnich i maksymalnych w postaci map obejmujących
obszar województwa podkarpackiego oraz wykresy zmienności czasowej stężeń w wybranych
lokalizacjach: Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Jasło, Nisko, Mielec i Jarosław. Ponadto dostarczane są
ostrzeżenia o możliwych przekroczeniach poziomów normowanych i alarmowych prognozowanych
stężeń oraz animacje przedstawiające ewolucję pól stężeń zanieczyszczeń w okresie objętym
prognozą.
Obliczenia prognozy jakości powietrza dla województwa podkarpackiego prowadzone są
dwuetapowo. Specjalny zestaw wyników symulacji w skali globalnej na siatce o zmiennej
rozdzielczości jest archiwizowany z krokiem 1-godzinnym nad obszarem Europy Środkowej, dla
którego wykonane będą obliczenia zagnieżdżone. Następnie wykonywana jest prognoza
wysokorozdzielcza modelem ograniczonego obszaru wbudowanym do modelu GEM-AQ (tak zwany
LAM-AQ – Limited Area Model). Siatka obliczeniowa jest wyśrodkowana nad województwem
podkarpackim i obejmuje 104 x 104 węzły w projekcji równokątnej, w obróconym układzie
o
współrzędnych, z rozdzielczością 0.0625 . Celem zminimalizowania zniekształceń równik
obliczeniowy leży w domenie obliczeniowej. Dla tak zdefiniowanej domeny pozyskano szczegółową
informację o danych terenowych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń. Krok całkowania równań
modelu symulacji zagnieżdżonej wynosi 90 s. Horyzont prognozy wynosi 75 godzin – od godziny
21:00 dnia poprzedniego. Obydwie symulacje są obliczane dla 28 warstw w pionie – sięgających do
10 hPa. Po zakończeniu cyklu obliczeniowego prognozy inicjowany jest kilkuetapowy moduł
przetwarzania wyników. Schemat realizacji jest następujący:
1. Na podstawie 1-godzinnych wartości stężeń dla kolejnych 72 godzin prognozy (od godz. 00 UTC
danego dnia) obliczane są pola stężeń maksymalnych i średnich dla wszystkich zanieczyszczeń
– dla 3 dni prognozy.
2. Inicjalizowany jest skrypt w języku NCL (NCAR Commnad Language) pozwalający na
wykreślenie:
2.1. Map stężeń najwyższych w ciągu doby i średnich dobowych dla każdego prognozowanego
zanieczyszczenia dla kolejnych 3 dni (24 mapy).
2.2. Map stężeń jednogodzinnych dla każdego zanieczyszczenia celem stworzenia animacji
(6 animacji na podstawie 432 map).
3. Pobierane są 1-godzinne wartości parametrów będących predyktorami do metody MOS (Model
Output Statistics) dla całego okresu prognozy.
4. Dla każdego powiatu analizowane są wartości najwyższe w ciągu doby i średnie dobowe:
4.1. W przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów normowanych i alarmowych generowany
jest komunikat ostrzegawczy zapisywany w pliku tekstowym typu TXT.
4.2. Wartości najwyższe dla danego powiatu (w odniesieniu do maksimum dobowego, średniej
dobowej i stężenia 1-godzinnego) są archiwizowane i zapisywane w pliku tekstowym typu CSV.
6. Dla siedmiu miast wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego:
5.1. Pobierane są serie czasowe stężeń dla wszystkich zanieczyszczeń w całym okresie
prognozy (72 godziny).
5.2. Dla czterech spośród wspomnianych siedmiu miast (Rzeszów, Przemyśl, Jasło, Nisko)
wykonywany jest statystyczny postprocessing (MOS – Model Output Statistics).
5.3. Kreślone są chemogramy z wykorzystaniem języka programowania R.
5.4. Aktualizowane są wartości średnie i najwyższe w ciągu doby dla 4 lokalizacji dla których jest
wykonywany MOS.
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Wartości stężeń maksymalnych w ciągu każdej doby i średnich dobowych prezentowane są
w postaci map obejmujących obszar województwa z odpowiednio dobranymi izoliniami i skalą
kolorów. Wizualizacja wyników prognozy obejmuje :
1. Maksymalne stężenie w ciągu doby (O3, SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5) – dla kolejnych 3 dni.
2. Najwyższą 8-godzinną średnią kroczącą (O3, CO) – dla kolejnych 3 dni.
3. Średnią dobową (SO2, NO2, PM10, PM2,5) – dla kolejnych 3 dni.
4. Animację zmienności stężeń w ciągu 3 dni (wartości godzinne) – dla każdego zanieczyszczenia.
Opracowany algorytm analizy wyników prognoz przeszukuje – dla każdego powiatu po kolei –
kwadraty siatki obliczeniowej leżące w obrębie danego powiatu i sprawdza poziomy wartości stężeń
maksymalnych 1-godzinnych i uśrednionych pod kątem wystąpienia przekroczeń wartości
normowanych oraz alarmowych. W przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomów
określonych w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2008),
generowany jest komunikat zawierający:
1. Datę prognozowanego przekroczenia.
2. Nazwę powiatu, w którym prognoza wskazała prawdopodobieństwo przekroczenia.
3. Rodzaj zanieczyszczenia.
4. Typ przekroczenia.
Terminem „chemogram” (przez analogię do „meteogramu” w prognozach meteorologicznych)
określa się wykresy zmienności czasowej stężeń w danej lokalizacji. Taki sposób prezentacji pozwala
lepiej dotrzeć do zainteresowanej grupy odbiorców. Również informacja przekazywana
z uwzględnieniem zmienności co godzinę jest znacznie dokładniejsza. Ten sposób prezentacji
prognoz w odniesieniu do stężeń zanieczyszczeń jest stopniowo upowszechniany, choć w większości
serwisów przeważnie wykorzystywane są informacje o stężeniach lub indeksach średniodobowych
lub/i maksymalnych. Serwis EkoPrognoza.pl w ramach realizacji codziennych prognoz jakości
powietrza dla województwa podkarpackiego przygotowuje wizualizacje chemogramów dla siedmiu
wybranych miast: Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Jasła, Nisko, Mielca i Jarosławia. Dane te obejmują
stężenia 1-godzinne dla czterech zanieczyszczeń gazowych (O3, SO2, NO2, CO) oraz dla pyłu PM10
i PM2,5 i są przekazywane w postaci plików tekstowych.

Rys. 1.4.3. Chemogram dla Przemyśla – prognoza modelu GEM/LAM-AQ z 12 grudnia 2011 r. na okres 3 dni [58]

30

30

Powietrze

Raport o stanie środowiska w 2011 r.

W ramach realizacji umowy z Politechniką Warszawską będą kontynuowane prace zmierzające
do poprawy jakości prognozy wysokorozdzielczej. Prowadzona będzie systematyczna ocena
sprawdzalności prognoz. W przypadku uzyskania dostępu do inwentaryzacji emisji o wyższej
rozdzielczości, podejmowane będą prace mające na celu aktualizację danych emisyjnych
wprowadzanych do modelu.
Kontynuowane będą też prace związane z doborem współczynników funkcji regresji do korekty
statystycznej MOS – prawdopodobnie w oparciu o klasyfikację typów cyrkulacji nad południowowschodnią Polską. Planowane są także analizy obserwowanej i modelowanej grubości optycznej
aerozolu w województwie podkarpackim, co być może pozwoli na lepsze zrozumienie źródeł
pochodzenia pyłu PM10. Ze szczególną uwagą analizowane będą przypadki wystąpienia epizodów
o charakterze transgranicznym, gdyż może to stanowić podstawę do wnioskowania o jakości danych
emisyjnych z krajów ościennych.
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