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Czy wiesz czym oddychasz? System prognoz
stężeń zanieczyszczeń powietrza

i warunków biometeorologicznych
jako element oceny jakości życia

LIFE- /PLAPIS

Znajdź nas na

O projekcie LIFE- /PL

Główny cel projektu LIFE- /PL:

Główne zadanie:

Okres realizacji projektu:

Obszar realizacji projektu:

Spodziewane rezultaty:

Odbiorcy projektu:

Założenia metodyczne:
Projekt LIFE- /PL

APIS

APIS

Beneficjent koordynator:

Uniwersytet Wrocławski

Współbeneficjent:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska we Wrocławiu

Stworzenie kompleksowego systemu dostarczającego informacji 
o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniami powietrza
i niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi dla obszaru 
Dolnego Śląska.

Zaplanowanie i wdrożenie trzech systemów:
    modelowania jakości powietrza
    informowania o zagrożeniach związanych z jakością powietrza
    wspomagania zarządzania jakością powietrza

1.10.2013-30.09.2017

województwo dolnośląskie, ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów o dużym zagęszczaniu ludności

Uruchomienie geoportalu, na którym będą publikowane progno-
zy stężenia zanieczyszczeń oraz warunków biometeorologicz-
nych, jak również ostrzeżenia o przekroczeniach dopuszczalnych 
norm.

    indywidualni: mieszkańcy Dolnego Śląska
    instytucje: władze samorządowe, władze terenowej admini-
stracji rządowej województwa dolnośląskiego, służby miejskie, 
służba zdrowia.

  będzie tworzył zintegrowany i innowa-
cyjny system wspierania zarządzania środowiskiem. Będzie 
łączył różnorodną metodykę zapewniającą osiągnięcie jak 
najlepszych rezultatów w zakresie modelowania i prognozowania 
jakości powietrza i warunków biometeorologicznych. 
Systemy wdrożone w ramach projektu będą opierały się o za-
awansowane metody modelowania numerycznego (modele WRF 
i WRF-Chem) oraz analizy warunków aerosanitarnych
i biometeorologicznych. Ich działanie będzie uzupełniane przez 
dane z sieci monitoringu jakości powietrza oraz wyniki pomiarów 
uzyskanych dzięki wykorzystaniu mobilnej stacji pomiarowej.
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Schemat systemu prognoz LIFE-APIS/PLZanieczyszczenia na Dolnym Śląsku

Projekt LIFE- /PL powstał po to, aby pomóc w rozwiązaniu problemu 
nadmiernego zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku. Jednym z elementów 
projektu będzie przygotowanie narzędzi wspomagających decyzje środowiskowe 
podejmowane na obszarze Dolnego Śląska. Duży nacisk położony będzie również na 
wzrost świadomości ekologicznej oraz zwiększenie dostępu do informacji na temat 
jakości środowiska. Pośrednio projekt powinien przyczynić się do poprawy stanu 
powietrza, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców naszego regionu.

W województwie dolnośląskim emisja gazów i pyłu do atmosfery należy do jednych
z największych w Polsce. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja 
antropogeniczna (czyli związana z działalnością człowieka), na którą składają się: emisja
z sektora komunalno-bytowego (np. spaliny z domowych pieców węglowych), spaliny
ze środków transportu oraz emisja z elektrowni i działalności przemysłowej. Dodatkowo
w atmosferze znajdują się zanieczyszczenia przenoszone na dalekie odległości, których 
źródła emisji są poza granicami województwa i kraju.

Największy problem związany z jakością powietrza na obszarze województwa 
dolnośląskiego stanowi wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, 
benzo(a)pirenem (substancja, która występuje w dymie) oraz ozonem troposferycznym.

Stężenie zanieczyszczeń na terenie Dolnego Śląska cechuje się przestrzennym zróż-
nicowaniem, które zależy nie tylko od lokalizacji źródeł emisji, ale także od uwarunkowań 
środowiskowych tj. ukształtowania terenu czy też procesów atmosferycznych.
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Model WRF-Chem dla chemii atmosfery

WRF-Chem to model WFR zaadaptowany do analizy chemii 

atmosfery. Symuluje on emisję, transport, mieszanie oraz 

transformację chemiczną gazów śladowych i aerozoli atmo-

sferycznymi w odniesieniu do warunków meteoro-

logicznych. Modelu WRF-Chem używa się m.in. do badań 

nad jakością powietrza w skali regionalnej, analiz 

przestrzennych danych dotyczących zanieczyszczenia 

powietrza oraz analizy interakcji pomiędzy zachmurzeniem

a zanieczyszczeniami. Jest on użytecznym narzędziem do 

przygotowywania map rozkładu przestrzennego zanieczysz-

czeń atmosferycznych oraz ich depozycji zarówno w formie 

reanaliz jak i prognoz operacyjnych.

Model WRF dla warunków meteorologicznych

Model Weather Research and Forecasting (WRF) jest nowej 

generacji numerycznym, mezoskalowym systemem prognozo-

wania warunków meteorologicznych, zaprojektowanym na po-

trzeby obsługi badań naukowych oraz operacyjnych prognoz 

pogody. Daje możliwość generowania symulacji zarówno na 

podstawie rzeczywistych danych pomiarowych jak i wyideali-

zowanych warunków meteorologicznych. Prognozy operacyjne 

wykorzystujące WRF są elastyczne i efektywne obliczeniowo. 

Dzięki dużej społeczności badaczy zajmujących się jego rozwo-

jem, WRF oferuje wysoki poziom zaawansowania pod względem 

modelowania fizyki atmosfery, metod obliczeniowych oraz asy-

milacji danych. Cechuje się dwoma dynamicznymi rdzeniami, 

systemem asymilacji danych oraz architekturą oprogramowania 

pozwalającą na obliczenia równoległe. 

Bioklimatologia

Jednym z istotnych, choć często niedostrzeganych elementów 

kształtujących jakość naszego życia są warunki biometeo-

rologiczne. Są one wypadkową bodźców meteorologicznych 

oddziałujących na nasze organizmy oraz czynników 

fizjologicznych związanych z dostosowywaniem się do tych 

bodźców; wyrażają wpływ uwarunkowań klimatycznych oraz 

bieżących warunków pogodowych na nasze funkcjonowanie, 

zdrowie oraz na komfort naszego życia.

Projekt LIFE- /PLAPIS  zakłada opracowanie systemu prognoz 

warunków biometeorologicznych, uwzględniających zwłaszcza 

sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkań-

ców Dolnego Śląska.
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