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Zarys treści: Automatyczne pomiary zanieczyszczeń powietrza prowadzone są na Stacji Bazowej ZMŚP „Pożary” 
w Granicy od 2004 r. Stężenia SO2, NO2, O3 oraz parametry meteorologiczne mierzone są z godzinowym czasem 
uśredniania. Stężenia gazów przeanalizowano pod kątem wpływu temperatury powietrza, prędkości i kierunków 
wiatru oraz zależności od pory dnia. Stwierdzono wzrost stężeń SO2 i NO2 wraz ze spadkiem temperatury, a wyższe 
stężenia przy niskich prędkościach wiatru wskazują na stosunkowo niedalekie źródła ich emisji.
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1. Wprowadzenie

 W roku 2004 na Stacji Bazowej Zintegrowanego Mo-
nitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w miej-
scowości Granica została zainstalowana automatyczna 
stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 
(międzynarodowy kod: PL0128A). Stacja w Granicy 
jest jedną z dwóch (obok stacji w Legionowie) stacji 
tła regionalnego w województwie mazowieckim (ryc.1) 
Parametry mierzone przez stację to oprócz wskaźników 
meteorologicznych, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu 
i ozon. Zanieczyszczenia powietrza mierzone były przy 
użyciu analizatorów, w których wykorzystywane są za-
sady działania oparte na: dla SO2 fluorescencji w nadfio-
lecie,  NOx chemiluminescencji, O3 fotometrii w nadfio-

lecie (Stan środowiska w województwie mazowieckim, 
2004). Pomiary odbywały się w sposób automatyczny 
z godzinnym czasem uśredniania.
 Puszcza Kampinoska położona jest w pradolinie 
Wisły w Kotlinie Warszawskiej (Kondracki 2002) na 
terasach nadzalewowych Wisły. Występuje to paso-
we ukształtowanie powierzchni. Dwa pasy wydmowe 
przedzielone są pasami bagiennymi. Stacja położona 
jest w południowo-zachodniej części Kampinoskiego 
Parku Narodowego, w południowym pasie bagiennym.
 Na stan zanieczyszczenia powietrza w Granicy, 
oprócz zanieczyszczeń napływających z dalszych odle-
głości, mają wpływ emisje z najbliższych dużych miast: 
Warszawy na wschodzie i Sochaczewa na południowym 
zachodzie. W odległości ok. 2 km na południe od Sta-
cji przebiega droga wojewódzka nr 580 Warszawa-So-
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chaczew. Lokalnymi źródłami zanieczyszczeń są wieś 
Koszówka położona w odległości ok. 2 km na południowy 
wschód od Stacji oraz budynki Kampinoskiego Parku Na-
rodowego znajdujące się w odległości ok. 100 m od stacji.

2. Uwarunkowania meteorologiczne

 Na stężenia zanieczyszczeń docierających do stacji 
mają wpływ przede wszystkim warunki atmosferyczne 
(Walczewski 2000).
 W badanym okresie pod względem temperatur 
powietrza wyróżniają się lata 2006 i 2007, natomiast 
lata 2004 i 2005 były przeciętne. Rok 2006 charakte-
ryzował się występowaniem temperatur ekstremalnych 
zarówno w zimie, jak i w lecie. Szczególnie mroźny 
był styczeń z temperaturą średnią miesięczną -8,6°C, 
ale przez cały okres jesienno-zimowy notowano tem-
peratury niższe od przeciętnych. W tym samym roku 
wystąpił ekstremalnie gorący lipiec z temperaturą śred-
nią dobową 22,5°C. Natomiast rok 2007 charakteryzo-
wał się wyjątkowo ciepłą zimą, w czasie której jedynie 
średnia temperatura stycznia spadła poniżej 0°C. Lato 
było łagodne, i od czerwca do sierpnia temperatura 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie (ryc.2).
 Porównując średnie temperatury w sezonach zi-
mowych od listopada do marca stwierdzono, że zimy 
2003/4 i 2004/5 były przeciętne i zbliżone do siebie. 
Zima 2005/6 była wyjątkowo mroźna, ze średnią tem-
peraturą dla całego okresu wynoszącą -1,8°C, a zima 
2006/7 wyjątkowo ciepła ze średnią 3,8°C.
 Innym wskaźnikiem ukazującym zróżnicowanie 
warunków pogodowych w sezonach zimowych jest 
liczba dni mroźnych (tśr<0°C) i bardzo mroźnych (tśr< 
-10°C). Podobnie jak pod względem średnich tempe-
ratur, także pod względem liczby dni mroźnych sezo-
ny  2003/04 i 2004/05 były podobne do siebie (54 i 60 
dni mroźnych), z tym że w sezonie 2003/04 zanoto-
wano 5 dni bardzo mroźnych, a 2004/05 zanotowano 
tylko 1. Sezon 2005/06 charakteryzował się wyjąt-
kowo dużą liczbą dni mroźnych (90), w tym 14 dni 
bardzo mroźnych, a w sezonie 2006/07 zanotowano 
zaledwie 26 dni mroźnych, a dni bardzo mroźne nie 
wystąpiły wcale. 
 Wielkość imisji zanieczyszczeń uzależniona jest 
od kierunków i prędkości wiatrów. Róże wiatrów spo-
rządzane dla poszczególnych lat są podobne (ryc. 3). 
Zdecydowanie przeważa kierunek zachodni – od 17% 
wszystkich obserwacji w 2006 r. do 25% w 2007 r. Naj-
mniej wiatrów notuje się z kierunków północnego i po-
łudniowego. We wszystkich badanych latach wystąpiło 
14-17% obserwacji z ciszą, kiedy prędkość wiatru nie 
przekraczała 0,5 m*s-1.

Rys. 1.  Położenie automatycznych stacji pomiarów zanieczysz- 
  czeń powietrza w Województwie Mazowieckim
Fig.1. The location of automatic air pollution measurement  
  bases in the Mazovian Voivodship

Rys. 2.  Średnie miesięczne temperatury powietrza w latach hydrolo- 
  gicznych 2004-2007
Fig. 2. Average monthly air temperatures in hydrological years  
  2004-2007

Rys. 3. Róże wiatrów w Granicy w latach 2004-2007
Fig. 3. Compass roses in Granica in the years 2004-2007
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Rys. 4.  Stężenia SO2 w klasach obserwacji w Granicy w latach 2004-2007
Fig. 4.  Concentrations of SO2 in observation classes in Granica in the years 2004-2007

Rys. 5.  Stężenia NO2 w klasach obserwacji w Granicy w latach 2004-2007
Fig. 5.  Concentrations of NO2 in observation classes in Granica in the years 2004-2007

Rys. 6.  Stężenia O3 w klasach obserwacji w Granicy w latach 2004-2007
Fig. 6. Concentrations of O3 in observation classes in Granica in the years 2004-2007
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3. Rozkłady stężeń zanieczyszczeń

 W celu określenia udziału obserwacji o różnych 
stężeniach zanieczyszczeń pogrupowano je w klasy 
o rozpiętości klasy 10 µg*m-3. W przypadku SO2 naj-
więcej notuje się obserwacji w najniższej klasie stężeń 
do 10µg*m-3,, z tym że w roku 2007 aż 83% obserwa-
cji mieściło się w tej klasie, a w roku 2006 tylko 69%. 
W roku 2006 zanotowano obserwacje z najwyższy-
mi stężeniami – w klasie powyżej 80 µg*m-3 (ryc. 4) 
Udział obserwacji w poszczególnych klasach stężeń 
SO2 wskazuje, że największe zanieczyszczenia wystą-
piły w 2006, a najmniejsze w 2007 r.
 Podobnie kształtowały się rozkłady obserwacji stę-
żeń NO2 (ryc. 5). Rok 2005 okazał się bardzo zbliżony 
pod względem rozkładu obserwacji do roku 2006. Naj-
więcej obserwacji w klasie stężeń poniżej 10 µg*m-3 
(83%) wystąpiło w roku 2007, a najmniej (68%) w roku 
2005. W klasie najwyższych stężeń, powyżej 80 µg*m-3, 
najwięcej obserwacji zanotowano w 2006 r., ale rów-
nież pojedyncze takie obserwacje wystąpiły w latach 
2004 i 2005.  
 Obserwacje stężeń ozonu rozdzielono na klasy 
o rozpiętości stężeń 20 µg*m-3 (ryc. 6). Najwięcej ob-
serwacji stężeń ozonu w atmosferze we wszystkich ba-
danych latach notowano w klasie 40-60 µg*m-3. Rok 
2004 charakteryzował się najniższą liczbą obserwacji 
w klasie stężeń najniższych, ale jednocześnie nie wy-
stąpiły stężenia w najwyższych klasach. Lata 2005 
i 2006 były zbliżone do siebie. Natomiast w roku 2007 
wystąpiło najwięcej obserwacji w niższych klasach.
 Średnie roczne stężenie SO2 pomiarów wyniosło 
9,3 µg*m-3. Najwyższe stężenia SO2 notuje się w mie-
siącach zimowych: styczniu, lutym i marcu, najniższe 
w maju, czerwcu i lipcu. Najwyższe średnie miesięczne 

stężenie SO2 wystąpiło w styczniu 2006 roku i wyniosło  
25, µg*m-3, a najniższe – w czerwcu 2006 i wyniosło       
3,6 µg*m-3.
 Podobnie układa się rozkład miesięcznych stężeń 
NO2. Średnie roczne stężenie NO2 wyniosło 9,2 µg*m-3. 
Najwyższe średnie miesięczne stężenie wystąpiło 
w styczniu 2006 r. i wyniosło 27,4 µg*m-3, a najniż-
sze – w czerwcu 2005 i wyniosło 4,4 µg*m-3. Ogólnie 
najwyższe stężenia notowane są od listopada do marca, 
a niskie od kwietnia do lipca.  
 Wysokie stężenia SO2 i NO2 w styczniu 2006 spo-
wodowane były wyjątkowo niskimi temperaturami 
powietrza w tym okresie, natomiast wysokie stężenie 
ozonu zanotowane w lipcu 2006 r. związane jest z wy-
sokimi temperaturami i bezchmurną pogodą.
 Średnie roczne stężenie O3 wyniosło 52,9 µg*m-3. 
Najwyższe miesięczne stężenia ozonu występują 
w marcu, kwietniu i maju, najniższe w październiku 
i listopadzie. Najwyższe średnie miesięczne stężenie O3 
wystąpiło w kwietniu 2005 r. i wyniosło 81,4 µg*m-3, 
ale niemal tak samo wysokie (79,8 µg*m-3) wystąpiło 
w lipcu 2006 r., w czasie panowania upalnej bezchmur-
nej pogody przez cały miesiąc. Najniższe – w listopa-
dzie 2006 r. i wyniosło 21,4 µg*m-3 .

4. Rozkład w zależności od temperatur

 Średnie dobowe stężenia poszczególnych gazów 
przeanalizowano pod kątem ich zależności od średnich 
dobowych temperatur powietrza (ryc. 7). Trzeba zazna-
czyć, że w roku 2006 wystąpiło aż 11 dni ze średnią 
dobową temperaturą poniżej -10°C, w tym 3 dni ze 
średnią poniżej 20°C, co niewątpliwie miało wpływ na 
przebieg wykresów. Stężenia SO2, NO2 w latach 2004-

Rys. 7. Stężenia SO2, NO2 i O3 w zależności od średnich dobowych temperatur powietrza
Fig. 7. Concentrations of SO2, NO2 and O3 in dependence on average daily air temperatures
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2007 były zależne od temperatury powietrza i rosły 
wraz z jej spadkiem. Najwyższe zanieczyszczenia SO2 
i NO3 notowano przy temperaturach poniżej -5ºC. Przy 
tej temperaturze największe zanieczyszczenia wystąpi-
ły w 2006 r. Powyżej średnich dobowych 5-10ºC tem-
peratura ma mniejszy wpływ na stężenia zanieczysz-
czeń w powietrzu.
 Najwyższe stężenia O3 notuje się w Granicy przy 
najwyższych i najniższych temperaturach. Ma to zwią-
zek ze słoneczną wyżową pogodą zarówno w lecie, jak 
i w zimie. Najwyższe stężenia zanotowano w czasie 
szczególnie wysokich temperatur w 2006 r., a najniższe 
w zakresie temperatur od 0ºC do 15ºC. 

5. Zależność od prędkości i kierunku wiatru

 Wielkość stężeń SO2 i NO2 zależy od prędkości 
i kierunku wiatru. Najniższe stężenia SO2 (5-10 µg*m-3) 
notuje się przy prędkościach wiatru do 1 m*s-1. Wraz 
ze wzrostem prędkości wzrastają stężenia i najwyższe 
występują przy prędkościach rzędu 1-3 m*s-1. Ozna-
cza to napływ SO2 ze stosunkowo niewielkich odle-
głości. W roku 2007 najwyższe stężenia zanotowano 
przy prędkościach wiatru 2,5-3,0 m*s-1. Sezon zimowy  
w 2007 r. był wyjątkowo ciepły, więc w okresie tym było 
stosunkowo mniej zanieczyszczeń lokalnych powstają-
cych przez opalanie domów w niedalekiej odległości od 
stacji.
 W przypadku NO2 najwyższe stężenia notuje się 
przy prędkościach 0-1,5 m*s-1, co oznacza napływ za-
nieczyszczeń z bliskich odległości. Przy czym, przy ni-
skich prędkościach wiatru szczególnie wysokie stężenia 
zanotowano w roku 2006 – a więc podobnie jak w przy-
padku SO2 są one związane z ogrzewaniem domów.
 Najniższe stężenia ozonu notuje się przy najniż-
szych prędkościach wiatru, do 0,5 m*s-1. Wraz ze wzro-
stem prędkości do 2,0-2,5 m*s-1stężenia O3 wzrastają 
do wysokości ok. 70 µg*m-3 i potem utrzymują się na 
zbliżonym poziomie niezależnie od dalszego wzrostu 
prędkości wiatru.
 W celu określenia zależności wysokości stężeń po-
szczególnych zanieczyszczeń wykreślono róże napły-
wu tych gazów z podziałem na trzy prędkości wiatru: 
poniżej 1 m*s-1, 1 m*s-1 - 3 m*s-1 i powyżej 3 m*s-1.   
 Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę pomia-
rów przy większych prędkościach wiatru, przeanalizo-
wano wszystkie 4 lata pomiarów sumarycznie. Stężenia 
SO2 wykazują zależność od kierunków wiatrów przy 
różnych prędkościach. Najwyższe stężenia występu-
ją przy wiatrach południowych powyżej 3 m*s-1 (18,9 
µg*m-3). Przy wszystkich prędkościach wiatru rysuje 
się zwiększony napływ zanieczyszczeń z kierunków 

południowych i południowo-wschodnich. Natomiast 
najniższy jest napływ SO2 przy wiatrach północych 
i niezależnie od prędkości wiatru wynosi ok. 5,5 µg*m-3 
(ryc. 8). Taki układ napływu zanieczyszczeń jest zwią-
zany z położeniem Stacji na południowym skraju Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. Na południe od Stacji 
znajdują się zarówno większe miejscowości: Kampinos 
i Leszno, jak i drogi o randze wojewódzkiej i krajowej 
i dużym natężeniu ruchu. 
 W przypadku NO2 najwyższe stężenia występują 
przy wiatrach o najniższych prędkościach i w niewiel-
kim stopniu zależą od jego kierunku. Natomiast przy du-
żych prędkościach wiatru najwyższe stężenia występują 
z kierunków południowych i ze wschodu. Zaznacza się 
nie tylko wpływ lokalnych emisji zanieczyszczeń, ale 
również napływ NO2 od strony Warszawy (ryc. 9).

Rys. 8.  Stężenia SO2 w zależności od kierunku wiatru
Fig. 8.  Concentrations of SO2 in dependence on wind direction

Rys. 9.  Stężenia NO2 w zależności od kierunku wiatru
Fig. 9. Concentrations of  NO2 in dependence on wind direction
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 Odmiennie wygląda rozkład stężeń ozonu w za-
leżności od kierunku wiatrów. Tylko przy większych 
prędkościach wiatru występują nieznacznie wyższe stę-
żenia ozonu napływającego z południowego wschodu 
i wschodu (ryc. 10).

 Przeanalizowano wszystkie pomiary z czterolecia 
pod kątem zmian stężeń zanieczyszczeń w ciągu doby 
z podziałem na sezon letni i zimowy. Wyraźnie zazna-
czają się różnice stężeń zanieczyszczeń w zależności od 
pory dnia. W przypadku SO2 zależność ta jest związana 
bezpośrednio z aktywnością ludzi – ruchem samocho-
dowym oraz ogrzewaniem. Na podstawie wykresu (ryc. 
11) można stwierdzić, że największy napływ zanie-
czyszczeń do Stacji odbywa się między godziną 11.00, 
a 13.00. Poranny wzrost stężeń SO2 zaczyna się ok. 
godz. 7.00 i trwa do godz. 12.00, po czym stopniowo 
spada aż do godz. 18.00 w zimie i 23.00 w lecie. Wy-
kresy dobowych zmian stężeń SO2 dla sezonu letniego 
i zimowego są w przybliżeniu współkształtne. Należy 
więc przypuszczać, że komunikacja jest odpowiedzial-
na za wzrost stężeń SO2 na stacji w Granicy o około  
3 mg*m-3 w godzinach południowych. Natomiast różni-
ca pomiędzy wykresami wskazuje na wzrost stężeń za-
nieczyszczeń w sezonie zimowym o około 7 mg*m-3. 
 Podobne wykresy sporządzono dla NO2 i O3, jed-
nak ze względu na procesy fotochemiczne zachodzące 
w atmosferze przy słonecznej pogodzie nie ma moż-
liwości określenia na tej podstawie wpływu poszcze-
gólnych czynników na wzrost stężeń. W przypadku 
NO2 w sezonie zimowym najwyższe stężenia notuje się 
w godzinach 18.00-01.00,  a najniższe około 14.00 po 
południu. W sezonie letnim natomiast, najwyższe stę-
żenia występują od 24.00 do 10.00 rano, po czym gwał-
townie spadają, aż do godziny 17.00. Ogólnie w sezo-
nie zimowym stężenia NO2 są wyższe o 6,1 µg*m-3.
 W przypadku ozonu najwyższe stężenia notuje się 
latem w godzinach 15.00-17.00, najniższe ok. 7.00, 
a przebieg stężeń w ciągu doby ma kształt zbliżony do 
sinusoidy. W sezonie zimowym między 24.00 a 9.00 
stężenia są w przybliżeniu na stałym poziomie ok. 40 
mg*m-3, a maksymalny wzrost występuje ok. godz. 
16.00 (ryc. 12).

6. Stężenia SO2, NO2 i O3 w odniesieniu 
do norm zanieczyszczeń

 Uzyskane wyniki stężeń zanieczyszczeń NO2, SO2 
i O3 odniesiono do wartości kryterialnych ustalonych dla 
zdrowia ludzi i ochrony roślin (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dn. 3 marca 2008 r. Dz. U. 47 poz. 281).

Kryterium: ochrona zdrowia ludzi
 W przypadku SO2 wyróżnione są 3 normy: mak-
symalne jednogodzinne stężenie 350 µg*m-3, które 
może być przekroczone 24 razy, maksymalne 24 go-
dzinne stężenie 125 µg*m-3, które może być przekro-

Rys. 11.  Stężenia SO2 w zależności od pory dnia i sezonu
Fig. 11.  Concentrations of  SO2  in dependence on time of day and  
    season

Rys. 12.  Stężenia O3 w zależności od pory dnia i sezonu
Fig. 12. Concentrations of  O3  in dependence on time of day and  
     season

Rys. 10. Stężenia O3 w zależności od kierunku wiatru
Fig. 10. Concentrations of O3  in dependence on wind direction
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czone maksymalnie 3 razy w ciągu roku oraz średnie 
roczne i średnie dla pory zimowej (od 01 X do 30 III)                     
20 µg*m-3. W Granicy maksymalne stężenie jednogo-
dzinne SO2 wyniosło 228 µg*m-3 i wystąpiło 17 stycz-
nia 2006 r., maksymalne stężenie dobowe wyniosło 
67,5 µg*m-3, maksymalne roczne stężenie dla pory zi-
mowej wyniosło 14,6 µg*m-3

 Dla NO2 średni roczny poziom dopuszczalny wy-
nosi 40 µg*m-3. Na Stacji w Granicy najwyższe średnie 
roczne stężenie NO2 wystąpiło w 2006 r. i wyniosło on 
11,2 µg*m-3, a więc było na poziomie 28% dopuszczal-
nej normy. Drugim kryterium jest maksymalne stężenie 
jednogodzinne wynoszące 200 µg*m-3, które może być 
przekroczone w ciągu roku 18 razy. W Granicy mak-
symalne stężenie jednogodzinne wystąpiło w 2006 r. 
i wyniosło 102,8 µg*m-3, co stanowiło 51% dopusz-
czalnej normy. 
 Kryterium dla stężeń ozonu jest wystąpienie mak-
symalnie 25 dni w roku, w których maksymalne stę-
żenie ośmiogodzinne przekracza 120 µg*m-3. Nieste-
ty w roku 2006 w Granicy zanotowano 31 takich dni 
i w roku 2007 – 26 takich dni, a więc w ostatnich dwóch 
latach była przekroczona norma stężeń ozonu w ochro-
nie zdrowia ludzi.

Kryterium: Ochrona roślin 
 Normą dla stężeń ozonu jest wskaźnik AOT 40 
w okresie wegetacyjnym wynoszący maksymalnie 
24000. W Granicy najwyższe AOT 40 zanotowano 
w 2006 r. i wyniosło ono 22053,7, a więc nie prze-
kroczyło dopuszczalnej normy, z tym że norma ta od 
roku 2010 będzie wynosić 18000. Normę dotyczące 
wskaźnika AOT należy stosować do okresów 5-letnich, 
a w przypadku braku danych przynajmniej 3-letnich. 
Średnie AOT z lat 2004-2007 w stacji w Granicy wy-
niosło 14021,1. 

7. Podsumowanie

 Przeanalizowano wyniki pomiarów SO2, NO2 i O3 
na Stacji Bazowej ZMŚP „Pożary” w Granicy, jednej 
z 12 automatycznych stacji prowadzonych przez Mazo-
wiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w latach 2004-2007.

 Stężenia SO2 i NO2 w badanym okresie były sto-
sunkowo niskie i przez cały okres pomiarów nie prze-
kraczały dopuszczalnych norm stężeń zarówno ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę ro-
ślin w parkach narodowych. Stężenia tych związków 
w powietrzu zależały zarówno od sezonu (lato-zima), 
temperatury powietrza, prędkości i kierunku wiatru, jak 
i pory dnia. Wydaje się, że napływ do 7,0 mg*m-3 SO2 
i 6,0 mg*m-3 NO2 jest spowodowany zwiększoną emi-
sją tych związków związaną z ogrzewaniem domów, 
w szczególności położonych w stosunkowo niewielkiej 
odległości od stacji. Ponadto, za wzrost stężeń do ok.  
3 mg*m-3 SO2 i 3 mg*m-3 NO2 odpowiada ruch dro-
gowy. Róża napływu zanieczyszczeń w zależności 
od kierunku wiatru wskazuje, że najwięcej SO2 i NO2 
dociera do stacji wraz z wiatrem południowym, nato-
miast w przypadku NO2 zaznacza się również kierunek 
wschodni, a więc od strony Warszawy. W porównaniu 
do danych zaprezentowanych przez E. Iwanek, A. Iwa-
nek (1997) z lat 90. XX wieku wyraźnie zmniejszył się 
strumień zanieczyszczeń napływających z północnego 
zachodu, czyli od strony PKN Orlen SA w Płocku.
 Na stacji w Granicy zanotowano stosunkowo wy-
sokie stężenia ozonu. W szczególności zostały prze-
kroczone normy stężeń dla ochrony zdrowia ludzi. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zakwa-
lifikował całą strefę mazowiecką bez aglomeracji war-
szawskiej jako C – dla której istnieje ustawowy wymóg 
opracowania Programów Ochrony Powietrza.
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IMMISSION  OF SO2, NO2 AND O3 
TO INTEGRATED MONITORING BASE 
STATION “POŻARY” 
ON GROUND OF AUTOMATIC 
MEASUREMENTS PROVIDED 
BY VOIVODSHIP INSPECTORATE 
FOR ENVIRONMENTAL 
PROTECTION IN WARSAW   
IN 2004-2007

Summary
 Automatic measurements of air pollution are pro-
vided on The Integrated Monitoring Base Station “Po-

żary” in Granica village since 2004. Concentration of 
SO2, NO2, O3 and meteorological parameters are me-
asured hourly. Gases concentration were analized ac-
cording to their dependance on air temperature, wind 
speed and direction and time of the day. The grow of 
SO2 and NO2 with decrease of temperature is evident. 
Higher concentrations of SO2 and NO2 during low wind 
speed indicate comparatively close emmission sources.


