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O Fundacji
Fundacja ARMAAG założona została przez Gminy Gdańsk, Gdynię , Sopot i Tczew
oraz spółkę Nederpol w roku 1993 dla utworzenia sieci monitoringu regionalnego.
Monitoring powietrza atmosferycznego oznacza bezpośrednie pomiary powietrza
w różnych punktach, wybranych jako reprezentatywne dla jakości.
Zadania Fundacji :
- monitoring powietrza atmosferycznego w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Tczewie
- przygotowywanie bieżącej i rzetelnej informacji o jakości powietrza

- przygotowywanie raportów, analiz dotyczące jakości powietrza
- przygotowywanie prognoz indeksu jakości powietrza
- udostępnianie danych dotyczących stanu zanieczyszczenia atmosfery

- edukacja w przedszkolach , placówkach szkolnych oraz uczelniach
- działania na rzecz poprawy jakości powietrza

Sieć ARMAAG
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ZAKRES POMIAROWY
Rok rozpoczęcia
pomiarów

Mierzone
zanieczyszczenia
gazowe

Mierzona
frakcja pyłu

Wyposażenie meteorologiczne

AM1 Gdańsk Śródmieście
ul. Powstańców Warszawskich

1996

SO2, NO, NO2 ,NOx CO

PM10

temperatura,
wilgotność, ciśnienie, opad,
prędkość i kierunek wiatru

AM2 Gdańsk Stogi
ul. Kaczeńce

1996

SO2, NO, NO2 ,NOx, BTX

PM10

temperatura, wilgotność, ciśnienie, opad, prędkość i kierunek
wiatru

AM3 Gdańsk Nowy Port
ul. Wyzwolenia

1997

SO2, NO, NO2, NOx, CO, CO2

PM10

temperatura,
ciśnienie

AM4 Gdynia Pogórze
ul. Porębskiego

1997

SO2, NO, NO2, NOx, CO,CO2 , O3

PM10

temperatura,
wilgotność, ciśnienie, opad, prędkość i kierunek wiatru

AM5 Gdańsk Szadółki
ul. Ostrzycka

1998

SO2, NO, NO2, NOx, CO ,O3

PM10

temperatura, wilgotność, ciśnienie, opad, prędkość i kierunek
wiatru

AM6 Sopot
ul. Bitwy pod Płowcami

1998

SO2, NOx,NO2, NO, CO,

PM10

temperatura, wilgotność, ciśnienie, nasłonecznienie, opad,
prędkość i kierunek wiatru

AM7 Tczew ul. Targowa

1998

SO2, NOx,NO2, NO, CO,

PM10, PM2,5, PM1

temperatura, wilgotność, ciśnienie, opad (2 metody), prędkość
i kierunek wiatru

AM8 Gdańsk Wrzeszcz
ul. Leczkowa

1998

SO2, NO, NO2, NO, CO, O3

PM10,
PM2,5

temperatura, wilgotność, ciśnienie, opad, prędkość i kierunek
wiatru

AM9 Gdynia Dąbrowa
ul. Szafranowa

1999

SO2, NO, NO2, NOx, O3

PM10,

temperatura, wilgotność, ciśnienie, nasłonecznienie, opad,
prędkość i kierunek wiatru,

AM10 Gdynia Śródmieście
ul. Wendy

2001

NO, NO2, NOx, NH3,

PM10

temperatura, wilgotność, ciśnienie, opad ,prędkość i kierunek
wiatru,

Stacja

Ważne pojęcia :

atmosfera – jest to powłoka gazowa otaczająca naszą planetę, w której wydzielono
warstwy charakteryzujące się różną gęstością gazów. Najcieńsza i najniżej położona
(przyziemna) warstwa jest znana jako troposfera. W troposferze żyją rośliny,
zwierzęta i ludzie oraz zachodzą zjawiska pogodowe. Jej wysokość sięga około 7
kilometrów nad biegunami oraz 17 kilometrów nad równikiem.
emisja- wprowadzanie substancji, energii lub pól elektromagnetycznych do
powietrza, gleby lub wody w sposób bezpośredni (niezorganizowany: z dróg, hałd,
składowisk, pożarów lasów) lub pośredni (zorganizowany poprzez emitory).
imisja – jest miarą stopnia zanieczyszczenia atmosfery definiowaną jako stężenie
zanieczyszczeń w powietrzu (wyrażane w jednostkach masy danego
zanieczyszczenia na jednostkę objętości powietrza µg/m3 lub w ppm, ppb) oraz
jako depozycja zanieczyszczeń — ilość danego zanieczyszczenia osiadającego na
powierzchni ziemi.
Więcej pojęć na stronie akcji : http://www.niebieskiatmoludek.pl/slowniczek/

Źródła zanieczyszczeń powietrza
Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje
(gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są
jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również
substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie
zwiększonych ilościach.

TLENEK WĘGLA (CO) – CZAD
Bezbarwny, bezwonny, łatwopalny gaz. Silnie toksyczny. Powoduje ciężkie zatrucia
(zaczadzenie). Powstaje podczas spalania węgla, ropy naftowej lub innych paliw
węglowych, występuje w spalinach samochodowych.

DWUTLENEK WĘGLA (CO2)
Bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz. W małych stężeniach nie jest trujący, w większych
stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia. Powstaje w procesach spalania węgla i
ropy naftowej, a także w procesie oddychania organizmów żywych.

DWUTLENEK SIARKI (SO2)
Bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Jest
trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Powstaje w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką
paliw stałych i płynnych.

Źródła zanieczyszczeń powietrza

TLENKI AZOTU (NO, NO2, NOX)
NO – bezbarwny, toksyczny gaz.
NO2 – brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu. Tlenki azotu działają drażniąco na oczy
i drogi oddechowe. Są prekursorami powstających w glebie związków rakotwórczych i
mutagennych. Powstają podczas spalania paliw kopalnych oraz przy eksploatacji silników
spalinowych samochodów.

WĘGLOWODORY
Wiele węglowodorów to gazy albo ciecze o dość dużej lotności. Pojawiają się w powietrzu w
wyniku parowania i spalania paliw, głównie węgla, ropy naftowej i substancji ropopochodnych, a
także palenia odpadów i tytoniu.

PYŁ ZAWIESZONY (PM10, PM2,5)
Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych
rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Jest szkodliwy dla
zdrowia. Powstaje głównie podczas spalania węgla w elektrowniach,
elektrociepłowniach, piecach domowych, a także w wyniku
transportu miejskiego.

Źródła zanieczyszczeń powietrza
 Zanieczyszczenie powietrza wynika z ruchu samochodów,
spalania paliw, procesów produkcyjnych
 Podstawowe zanieczyszczenia powietrza:
SO2 , NO2, NO , PM10, O3, CO, CO2 itd.
Jakie są źródła poszczególnych zanieczyszczeń ?
Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić:
A. ze względu na pochodzenie
B. ze względu na to w jaki sposób następuje rozprzestrzenianie
się zanieczyszczeń źródeł emisji zanieczyszczeń
C. ze względu na postać w jakiej zostały uwolnione do
atmosfery

Źródła zanieczyszczeń powietrza
 Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić ze względu na
pochodzenie na dwie grupy: 1) pochodzenia naturalnego oraz
2) antropogenicznego (związanego z działalnością człowieka).
 Podział źródeł ze względu na to w jaki sposób następuje
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń źródeł emisji
zanieczyszczeń: to punktowe (np. komin), liniowe (np. szlak
komunikacyjny) i powierzchniowe (np. otwarty zbiornik z lotną
substancją).
 Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na zanieczyszczenia
pierwotne, które występują w powietrzu w takiej postaci, w jakiej
zostały uwolnione do atmosfery i zanieczyszczenia wtórne, będące
produktami przemian fizycznych i reakcji chemicznych,
zachodzących między składnikami atmosfery i jej zanieczyszczeniem
(produkty tych reakcji są niekiedy bardziej szkodliwe od
zanieczyszczeń pierwotnych) oraz pyłami uniesionymi ponownie do
atmosfery po wcześniejszym osadzeniu na powierzchni ziemi.

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Pożary lasów, sawann,
stepów
Wybuchy wulkanów

Naturalne

(związane z działalnością
przyrody)

Gleby i skały
ulegające erozji

Burze piaskowe

Bagna
Tereny zielone, z
których pochodzą pyłki
roślinne

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Domowe paleniska

Transport

Antropogeniczne

Palenie śmieci

(powstałe w wyniku
działalności człowieka)

Przemysł

Emisja niezorganizowana
Rolnictwo

Niska emisja
Spośród wymienionych antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń powietrza,
największy udział ma tzw. NISKA EMISJA.
Do niskiej emisji zalicza się zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł
na wysokości poniżej 40 m. Jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów
pochodząca z transportu drogowego oraz lokalnych kotłowni węglowych i
domowych pieców grzewczych, w których spalanie odbywa się w
nieefektywny sposób węglem słabej jakości oraz odpadami domowymi.
Transport to jedno ze źródeł niskiej emisji. Spaliny samochodowe są
bardzo szkodliwe ponieważ rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na
niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Pojazdy
samochodowe skażają środowisko obciążając go ponad 15 tysiącami
związków chemicznych.

Niska emisja
SPALANIE W DOMOWYCH PALENISKACH
Wielu z nas ma w domu piec lub kominek. Są to paleniska domowe, w których
powinny być spalane jedynie paliwa do tego przystosowane: węgiel dobrej jakości
czy suche drewno.
Niestety wiele osób pali w kominkach ODPADY DOMOWE
powodując ogromny wzrost zanieczyszczeń powietrza.
Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich
najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym
mieszkasz !!!
SPALANIE ODPADÓW POWODUJE:
• poważne problemy zdrowotne, w tym nowotwory;
• korozję pieców, zapalenie przewodu kominowego, a nawet pożar;
• smog;
• kwaśne deszcze;
• dziurę ozonową;
• efekt cieplarniany;
• zmiany klimatyczne: susze, powodzie, huragany.

Niska emisja
W paleniskach domowych NIE WOLNO spalać:
• plastików, butelek plastikowych;
• tworzyw sztucznych, folii;

• opakowań po produktach spożywczych, nawozach, chemikaliach;
• drukowanego, kolorowego papieru;
• naczyń jednorazowych;
•zużytych ubrań, butów;
• resztek leków, kosmetyków, chemii domowej;
• mebli i płyt meblowych;
• materiałów budowlanych, resztek farb i rozpuszczalników;

• dętek, opon, gum;
• przewodów i kabli;
•baterii, żarówek;
• styropianu, gąbek;
• sprzętu gospodarstwa domowego;
• liści.

Dymy
Dymy wydostające się z kominów domów mogą wyglądać bardzo różnie.
W zależności od tego co spalane jest w piecach domowych, dymy przybierają różne
zabarwienie.

Biały dym jest bezpieczny –powstaje w
wyniku spalania drewna, gazu, oleju i węgla
dobrej jakości.

Czarny dym – powstaje w wyniku spalania
paliw stałych złej jakości lub wilgotnego
drewna. Powoduje dużą zawartość pyłów i
sadzy w powietrzu.

Ciemno szary dym – powstaje w wyniku
spalania paliw stałych, takich jak węgiel.

Dym o niejednolitej barwie,
bladopomarańczowy/bury – powstaje w wyniku
spalania odpadów różnego pochodzenia, to znak, że
do pieca wrzucane są plastiki, puszki, obierki, stare
ubrania. Palimy wszystko, co popadnie - stare opony,
zużyte pampersy i zwykłe śmieci. Jest bardzo
niebezpieczny dla naszego zdrowia

Skutki zanieczyszczeń powietrza – wpływ na zdrowie

Skutki zanieczyszczeń powietrza – wpływ na
zdrowie

Skutki zanieczyszczeń powietrza – wpływ
na zdrowie

Skutki zanieczyszczeń powietrza Kwaśne deszcze
Opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane
gazy - dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla. W czasie
opadów tlenki znajdujące się w powietrzu reagują z wodą tworząc
nowe substancje chemiczne zwane kwasami.
Kwaśne opady powodują:
• zakwaszenie wód i gleb,
• niszczenie świata roślin,
• korozję metali i stopów,

• niszczenie materiałów budowlanych,
• szkodliwy wpływ na życie ludzi.

Skutki zanieczyszczeń powietrza SMOG
Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże
stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem
jest głównie motoryzacja i przemysł. To słowo
powstało w angielskim obszarze językowym z
połączenia dwóch wyrazów , a mianowicie słowa smoke"
(dym) i słowa „fog" (mgła)).
Jest zjawiskiem charakterystycznym dla dużych miast.
Powoduje podrażnienie dróg oddechowych i oczu, niewydolność
oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Może wywołać astmę
oraz jej napady, a także zwiększa zachorowalność na nowotwory.
Powoduje uszkodzenia drzew iglastych, rozkład piaskowców
i materiałów gumowych.

Skutki zanieczyszczeń powietrza –
SMOG -rodzaje
Smog fotochemiczny- występuje przy wysokiej temp., powoduje
ograniczenie widzialności , warunek do powstania silne
nasłonecznienie.
Smog kwaśny –występuje przy niskiej temp. (-3 do-5 °C),znaczne
ograniczenie widzialności.

Skutki zanieczyszczeń powietrza Efekt cieplarniany
Zjawisko podwyższania się temperatury
Ziemi, powodowane obecnością gazów
cieplarnianych (dwutlenek węgla, ozon,
metan, podtlenek azotu) w atmosferze.
Część promieni słonecznych pochłaniana
jest przez Ziemię, a część odbija się w
postaci promieniowania podczerwonego.
Duża zawartość dwutlenku węgla i
innych gazów cieplarnianych w
powietrzu działa jak szyba w szklarni wpuszcza promieniowanie słoneczne, ale
nie wypuszcza promieniowania odbitego,
przez co zatrzymuje ciepło przy Ziemi.

Efekt cieplarniany - SKUTKI
Głównym skutkiem występowania efektu cieplarnianego jest wzrost temperatury
na Ziemi, w wyniku czego dochodzi do niepokojących zmian
klimatu.
Skutki zmian klimatu spowodowane
efektem cieplarnianym to:

 kataklizmy pogodowe (huraganowe
wiatry, ulewy, śnieżyce, mrozy, gęste
mgły)
 topniejące lodowce,
 podnoszący się poziom mórz,
 długotrwałe susze,

 niedobór wody pitnej,
 pożary,
 powodzie.

Ochrona powietrza
 Instalowanie wydajnych filtrów kominowych. Nawet w przypadku
starszych technologii urządzenia takie zatrzymują znaczną część
zanieczyszczeń, w przypadku nowszych technologii filtry zazwyczaj są
montowane seryjnie.
 Wdrażanie nowych, czystszych technologii przemysłowych. W praktyce
nowsze technologie są czystsze (mniejsza emisja gazów/pyłów) oraz
mniej energochłonne.
 Modyfikacji istniejących technologii i większa hermetyzacja produkcji.
W praktyce oznacza to np. odsiarczanie węgla przed jego spaleniem, czy
też dbałość o odizolowanie produkcji od środowiska.
 Inwestowanie w ekologiczne środki transportu i modyfikacja już
istniejących. Oznacza to nowsze nieemisyjne, lub nisko emisyjne
samochody wyposażone w lepsze katalizatory, modyfikowane paliwa (np.
bezołowiowe), rozbudowę transportu elektrycznego (np. szynobusy,
trolejbusy). Ważna jest także promocja transportu rowerowego, czy
wodnego oraz wdrażanie nowych technologii w transporcie lotniczym.

Ochrona powietrza
 Budowanie izolacyjnych pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych.

Zieleń zatrzymuje pewną ilość zanieczyszczeń gazowych, szczególnie pyłów.
 Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii m.in takich jak:
a) energia słoneczna (kolektory, panele słoneczne )

b) energia wodna (elektronie wodne, pływowe)
c) energia wiatrowa (turbiny wiatrowe)
 Eliminowaniu ciężkiego transportu w miastach ( budowa obwodnic );

 Ograniczanie ruchu samochodowego i przestawanie komunikacji na pojazdy
elektryczne.
 Tworzenie stref dla pieszych w centrach miast i osiedli.

 Korzystanie z miejskiej komunikacji lub roweru.
 System zachęt do wymiany ogrzewania na niskoemisyjne (dotacje z miast)

Ochrona powietrza
Co ty jako mieszkaniec możesz zrobić dla lepszej jakości powietrza ?
Wszyscy mamy wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Dokonując właściwych wyborów w naszych
codziennych działaniach możemy przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do

atmosfery, a tym samym ograniczyć niebezpieczne zmiany klimatu.

 Paleniska domowe – spalanie odpowiedniego opału
(węgiel, koks, suche drewno , papier) Oszczędzaj energię!

Oszczędzaj energię!
 Wyłączaj światło, kiedy go nie potrzebujesz;
 Nie zostawiaj ładowarki do telefonu
komórkowego w gniazdku po skończeniu ładowania
– ładowarka nadal zużywa prąd, nawet jeżeli
telefon nie jest podłączony!
 Nie pozostawiaj telewizora, komputera i innego
sprzętu elektrycznego w trybie czuwania
(stand-by) – w takim trybie światełko pozostaje
włączone. W trybie czuwania telewizor zużywa
średnio 45% energii.

Ochrona powietrza
•

Używaj zmywarki. Do ręcznego mycia
naczyń pod bieżącą wodą przez 10 minut
potrzeba 50 litrów wody. Zmywarki
zużywają każdorazowo od 12 do 30 litrów
wody. Są najbardziej efektywne gdy
zostaną zapełnione do końca.

•

Wkręć energooszczędne żarówki .

•

Jeśli kupujesz lub Twoi rodzice kupują
nowe urządzenie elektryczne, na przykład
lodówkę lub pralkę, sprawdź w ramach
wspólnotowego oznakowania efektywności
energetycznej, które powinno posiadać
każde urządzenie. Znaki te oznaczają, że
urządzenie jest bardzo efektywne pod
względem zużycia energii .

Ochrona powietrza
Nie marnuj papieru!
•

Zbieraj makulaturę. Gazety, notatki, stare zeszyty itd. odkładaj na jeden
stos, gdy uzbiera się dużo niepotrzebnej makulatury zanieś ją do skupu.

•

Drukuj dwustronnie.

•

Zrezygnuj z toreb papierowych na rzecz toreb ekologicznych,
wielorazowych.

•

Sprzedaj lub oddaj niepotrzebne książki. Podręczniki, które są nadal
aktualne, lektury szkolne do których już nie wrócisz, lub stare bajki sprzedaj, lub oddaj do biblioteki czy do domu dziecka. Tam będą one
potrzebne, a instytucje zaoszczędzą pieniądze na kupnie nowych książek
wyprodukowanych ze świeżo ściętych drzew! Oszczędność będzie
podwójna: pieniędzy i środowiska.

•

Jeśli możesz odkupuj podręczniki od starszych roczników.

Ochrona powietrza
Podróżuj mądrze i wspólnie!
• Korzystaj ze środków transportu publicznego.
Autobus, przewozi tyle osób ile 70 samochodów w mieście i 30 samochodów poza miastem.
Tym sposobem transport zbiorowy (autobusem, tramwajem, pociągiem) jest znacznie mniej
szkodliwy dla środowiska niż transport indywidualny.
• Krótkie dystanse pokonuj pieszo lub rowerem.
Obliczono, że w mieście dystans 3 km pokonuje się szybciej piechotą niż samochodem,
jeszcze szybciej będzie rowerem, a do tego zdrowiej.
• Podróżujcie wspólnie.
Jeżeli macie wspólny cel (dojazd do szkoły, na zajęcia dodatkowe), korzystajcie z jednego
auta.

Ochrona powietrza

Chrońmy nasze środowisko
 Zasadź drzewo w szkole, w ogrodzie lub w Twojej okolicy!
Pięć drzew w ciągu swojego istnienia wchłania około 1 tony
dwutlenku węgla
 Segreguj odpady. Selektywna zbiórka odpadów pozwala na
powtórne wykorzystanie surowców (recykling) i zmniejszenie
tym samym ilość śmieci na wysypisku.

 Nie pal śmieci!

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach
jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego zanieczyszczeń.
Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z
tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków
foliowych, a także opakowań po sokach, mleku,
odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

Monitoring powietrza
Powietrze podlega ciągłemu monitorowaniu.
Monitoring dostarcza niezbędnej informacji na temat stanu jakości
powietrza, pozwala identyfikować rodzaje zanieczyszczeń,
a także miejsce i przyczyny ich powstawania.
Na terenie województwa pomorskiego znajduje się
17 stacji do automatycznego monitoringu powietrza
w tym 9 stacji na terenie Trójmiasta.

Instytucje wykonujące pomiary zanieczyszczeń
powietrza, monitorujące jego stan jakości w
województwie pomorskim to:

WIOŚ Gdańsk
Fundacja ARMAAG
Fundacja Agencja Regionalnego Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
Monitoringu Atmosfery
w Gdańsku
Aglomeracji Gdańskiej
Informacja o jakości powietrza w województwie pomorskim
dostępna jest na stronach: www.armaag.gda.pl/
http://airpomerania.pl/

Indeks jakości powietrza

 Indeks jakości powietrza def. – to rodzaj komunikatu o
zanieczyszczeniu powietrza przez podstawowe substancje
zanieczyszczające , dla których określono standardy imisyjne ;
wyraża się go liczbowo i graficznie . Indeks generowany jest dla
zanieczyszczeń mierzonych automatycznie w sposób ciągły (co 1 h ) lub
w cyklach dobowych może dotyczyć aktualnych lub prognozowanych
poziomów stężeń .
 Indeks jakości powietrza wyraża względny poziom jakości powietrza
na podstawie pomierzonych zanieczyszczeń na danym obszarze
( Shenfield L.,1970).

ARMAAG – indeks jakości powietrza tzw. Atmoludek

NO2

SO2

PM10

C6H6

O3

Indeks

0-30

0-30

0-20

0-1

0-40

Bardzo dobry (1)

30,01-85

30,01-85

20,01-80

1,01-4

40,01-80

Dobry (2)

85,01-110

85,01-110

80,01-100

4,01-6

80,01-120

Zadowalający (3)

110,01-165

110,01-165

100,01-160

6,01-12

120,01-180

Dostateczny (4)

165,01-275

165,01-275

160,01-240

12,01-20

180,01-240

Zły(5)

275-400

275-400

240,01-280

20,01-30

≤240

Bardzo zły(6)

Atmoludek
Stan jakości powietrza prezentowany jest za pomocą graficznej postaci ATMOLUDKA
Atmoludek przybiera różne barwy w zależności od tego, jaki jest stan powietrza w danym
momencie.
Kolor niebieski i ciemnoniebieski informują:
jest bardzo dobrze, możesz korzystać ze "świeżego" powietrza bez ograniczeń
Kolor zielony informuje:
osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny
ograniczyć aktywność ruchową w pobliżu ruchliwych
szlaków komunikacyjnych.
Kolor żółty radzi:
wybieraj na spacer tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i dzielnic
mieszkaniowych opalanych węglem.
Kolor pomarańczowy ostrzega:
aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana
tylko dla osób zdrowych, zostaw samochód w domu.
Kolor czerwony alarmuje:
jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem pozostań w domu, w razie dolegliwości skontaktuj
się ze swoim lekarzem, zamknij okna. Jeżeli jesteś zdrowy zostaw samochód w domu,
skorzystaj z transportu publicznego lub roweru.

Prezentacja informacji o jakości powietrza

 Informacja o jakości powietrza ma na celu dostarczenie
informacji o jakości powietrza w przystępny sposób
dla szerokiego grona odbiorców (mieszkańców , specjalistów oraz
decydentów ). Zasób informacji powinien być uzależniony od
wiedzy odbiorcy.
 Gdzie możemy uzyskać informacje na temat jakości powietrza ?
………………… ????

Dostęp do informacji o jakości powietrza
• - INTERNET
•
http://www.armaag.gda.pl

http://airpomerania.pl/

- strona mobilna
http://airpomerania.pl/m/
- - PANELE INFORMACYJNE - w różnych punktach miast np. w

urzędach miast Gdańska i Sopotu; na zewnątrz budynku , na
skrzyżownaich

- PRASA – np. co wtorek strona ekologiczna (prognoza indeksu
jakości powietrza dla Gdańska )

- RÓŻNEGO TYPU BUBLIKACJE m.in. Raporty
* TELEWIZJA np. prognoza indeksu jakości powietrza

Panele informacyjne

Panele informacyjne
Starostwo Kartuzy

Starostwo Lębrok

PODSTAWY PRAWNE ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
Podstawa opracowania:
art. 89 i 90 Prawa Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(Dz.U. z 2007 r. Nr 44 poz. 28 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1032);
Rozporządzenie MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);
Rozporządzenie MŚ z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania
informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034 );
Rozporządzenie MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się
oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914);
Rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości
aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485).

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA ROK 2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Coroczna ocena jakości powietrza przedstawiana przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
wykonywana jest na podstawie danych z monitoringu
powietrza atmosferycznego realizowanego w ramach sieci
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Cele oceny:

- dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o
dopuszczalne poziomy substancji, - przedstawienie informacji o stężeniach
poziomy docelowe i poziomy celów
zanieczyszczeń na terenie
długoterminowych;
poszczególnych stref województwa
pomorskiego;
- wskazanie stref, dla których nie
- przedstawienie informacji o zakresie
spełnione są standardy jakości
prowadzonego monitoringu powietrza
powietrza;
na terenie województwa.

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA ROK 2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
MONITORING POWIETRZA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Do oceny jakości powietrza
wykorzystuje się dane otrzymywane
z 3 typów pomiarów:
•Pomiar automatyczny
•Pomiar manualny
•Pomiar pasywny
Łącznie na terenie województwa
pomiary prowadzone są na 352
stanowiskach.

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA ROK 2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Województwo pomorskie podzielone jest na 2
strefy, dla których dokonuje się rocznej oceny
powietrza:
1.

Aglomeracja trójmiejska

Klasa
strefy

2. Strefa pomorska

Poziom stężeń zanieczyszczenia

powyżej poziomu dopuszczalnego

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA ROK 2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu
na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony
zdrowia
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Lp.

Nazwa
strefy

1.

Aglomer
acja
trójmiej
ska

2.

Strefa
pomorsk
a

SO2
Ditlen
ek
siarki

NO2
Ditlen
ek
azotu

CO
Tlene
k
węgla

stężenia nieprzekraczające
poziomu dopuszczalnego

C6H 6
Benz
en

PM10
Pył

PM2,5
Pył

Pb
Ołów

As
Arsen

Cd
Kadm

Ni
Nikiel

B(a)P
Benzo(al
fa)
piren

stężenia przekraczające poziom dopuszczalny,
nieprzekraczające poziomu marginesu tolerancji
stężenia przekraczające poziom dopuszczalny

O3
Ozon

Trend zmian dwutlenek siarki 1998-2013

Trend zmian dwutlenek azotu 1998-2013

Trend zmian pył zawieszony PM10 1998-2013

Scenariusz lekcji

Zadanie :

• przygotowanie scenariusza lekcji dotyczącego
zanieczyszczeń powietrza ,
• podział na grupy
• czas 20 - 30minut
• Przedstawienie scenariuszy lekcji
• Dyskusja i pytania

Przykłady scenariuszy lekcji

http://www.niebieskiatmoludek.pl/materialy-edukacyjne/przedszkole/
http://www.niebieskiatmoludek.pl/materialy-edukacyjne/szkola-podstawowa/

http://www.niebieskiatmoludek.pl/materialy-edukacyjne/szkola-ponadgimnazjalna/

CIEKAWE LINKI EDUKACYJNE:

 http://www.niebieskiatmoludek.pl/
http://www.niebieskiatmoludek.pl/linki/
http://smog.helios-edukacja.pl/
http://www.nie-truje.pl/
http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/
http://misja-emisja.pl/

Dziękuje za uwagę
więcej informacji o akcji na stronie
http://www.niebieskiatmoludek.pl/

