
l u r i G Instytut Uprawy 

Nawozenja i Gleboznawstwa 

Paristwowy Instytut Badawczy 

OpolskiUrz^fi Woiswidzki 
w OpOiu 

1 3 -02- 2020 
Urszula Baucz I f f 

Znak sprawy: NA1.071.6.2020.SA 

Pulawy, dnia 06.02.2020 r. 

RPU/23938/2020 P 
Data:2e20-02-13 

O p o l s k i U r z a d U o i e w o d z k i 

Sz. P. 
Malgorzata Kaluza- Swoboda 
Dyrektor Wydzialu 
Infrastruktury i Nieruchomosci 

Dotyczy: postawienia stacji meteorologicznych w woj. opolskim 

W odpowiedzi na pismo IN.III.7160.9.2019.MF z dnia 29 stycznia 2020 r. 

(otrzymano 06.02.2020 r.) Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy 

Instytut Badawczy (lUNG-PIB) w Pulawach przesyia stosowne infomiacje. 

Zgodnie z ustaleniami jakie zapadly podczas wizyty w Urz^dzie Miasta Opole w 

dniu 23.05.2019 r. pracownicy Zakladu Agrometeorologii i Zastosowan Informatyki 

(lUNG-PIB PuJawy) przedstawili informacje dot. warunkow lokalizacji stacji 

meteoroiogicznej a takze ich parametrow technicznych. Podczas spotkania prosilismy o 

przes^anie kilku lokalizacji dzialek wytypowanych przez kazdq z zainteresowanych gmin 

w celu wst^pnej ich weryfikacji. 

Informujemy, ze do dnia dzisiejszego (w pismie z dnia 27 stycznia 2020 n) 

proponowane lokalizacje dzialek przeslala jedynie Gmina Byczyna. 

W zwi^zku z powyzszym prosimy ponownie kazdq z zainteresowanych gmin o 

wst^pne podanie 3-4 lokalizacji dzialek zgodnych z zalqczonymi wytycznymi oraz 

przekazanie ich do lUNG-PIB w Pulawach. Jesli wst<?pna weryfikacja b^dzie pozytywna 
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praco^ynik Zakladu Agrometeorologii i Zastosowah Informatyki lUNG-PIB dokona 

wyboru w terenie najlepszego miejsca do postawienia stacji. 

Ponizej przedstawiamy warunki lokalizacji stacji meteorologicznej. 

Pragniemy poinformowac, ze Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa -

Panstwowy Instytut Badawczy (lUNG-PIB) w Pulawach przestrzega kryteriow jakie 

powinny spetniac stacje.meteorologiczne wcelu zapewnienia reprezentatywnosci wynikow 

obserwacji, jakie wymagane w Instytucie Meteoroiogii i Gospodarki Wodnej (IMGW). 

Strefy oclironne wokol ogrodkow, licz^c od najblizszego boku ogrodka powinny bye: 

a) W odleglosei do 30 m nie moze bye zadnyeh budowli, drzew, krzewow oraz upraw 

sztueznie zraszanych, 

b) W odlegtosc! nie mniejszej od 30 m mog^ znajdowac si? maie pojedyncze obiekty, 

jak budynki parterowe, drzewa lub krzewy, jednak ta odlegiosc nie moze bye 

mniejsza od lO-krotnej ieh wysokosci, 

c) W odlegtosci nie mniejszej od 100 m moze znajdowac si? luzna zabudowa i grupy 

drzew 

d) W odlegiosci nie mniejszej od 300 m mogq znajdowac si? zwarte zespoly drzew 

(parki, sady, zagajniki), 

e) Zwarta, wielopi?trowa zabudowa miejska, np. bloki mieszkalne powinna bye 

oddalona co najmniej o 500 m. 

Jest przy tym poz^dane, aby zabudowy lub tereny zielone nie otaczaJy ogrodka zwartym 

kr?giem. (Tnstrukcja dla stacji meteoroiogicznych. Feliks Janiszewski, IMGW, 

Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1988, ss. 1-264). 



Wymagania co do szerokosci strefy ochronnej wokot deszczomierza na stacjach 

meteoroiogicznych zgodnie z w/w zarzqdzeniem nast?puj^ce: 

a) Wymagania optymalne - odiegiosc mi?dzy powierzchniq wlotu deszczomierza a 

wszelkimi przeszkodami (drzewa, budowie, sciany, ogrodzenie i inne) powinna bye rowna 

czterokrotnej wysokosci danej przeszkody; 

b) Wymagania minimalne - odleglosc mi?dzy powierzchni^ wlotu deszczomierza a 

powyzszymi przeszkodami nie moze bye mniejsza niz dwukrotna wysokosc danej 

przeszkody. 

Jednoczesnie informujemy, ze obowiqzuj^ przepisy zawarte w pubtikacji IMGW, 

Feliksa Janiszewskiego „Wskaz6wki dla posterunkow meteoroiogicznych", Warszawa 

1988, wyd. I I uaktualnione. „Wskaz6wki Dla Posterunkow Meteoroiogicznych", ktore 

zostaly wprowadzone jako instrukcja obowi^zuj^ca na posterunkach meteoroiogicznych. 

Wedhig tej publikacji na str. 13-14 zawarta jest informacja nt. ogrodka meteorologicznego: 

.,Urz4dzenia ogrodka meteorologicznego. Ogrodek meteorologiczny powinien bye 

urzqdzony w terenie otwartym, z dala od budynkow i innych wysokich przedmiotow, 

ktore utrudniajq wymian? powietrza i zaslaniaj^ Slohce. W przeciwnym razie 

materialy obserwacyjne nie bylyby reprezentatywne dla danej okolicy w promieniu 

kilkudziesi^ciu kilometrow, 

Jednakze nie jest rowniez wskazane urzqdzenie ogrodka meteorologicznego w 

miejscach zupelnie otwartych, na przyklad na rozleglych I^kach lub polach, gdzie wiatr 

mogiby silnie zanizac wyniki pomiarow wysokosci opadu, powodowac zaspy sniezne itp. 

Nie powinno si? tez lokalizowac ogrodka w zagl?bieniach ani na grzbietach 

wynioslosci, w poblizu wysokich skal, g}?bokich jarow, pionowych uskokow oraz innych 

kontrastowych form terenu. 

Jezeli posterunek meteorologiczny znajduje si? w poblizu zbiomika wodnego 

znaczniejszych rozmiarow; rzeki, jeziora, morza, to ogrodek powinien bye oddalony od 

linii brzegowej przy najwyzszym stanie wody co najmniej o 100 m. 



W miar? moznosci ogrodek powinien bye wyrownany, t j . wolny od jakichkolwiek 

zagl^bien i wynioslosci: dolow, rowow, kopcow, kretowisk, pni, drzew, krzewow itp. I 

porosni^ty traw^. 

Przyrz^dy w ogrodku powinny bye tak rozmieszczone, azeby na wskazania jednych nie 

mialy wplywu inne przyrz^dy lub urz^dzenia shiz^ce do ich instalacji. Na ogol przyrz^dy 

zainstalowane najnizej powinny znajdowac si? od strony poludniowej, wzniesione zas 

najwyzej od polnoey. 

Do przyrz^dow dochodzimy sciezkami. Nalezy wytyczyc je tak, aby podczas 

wykonywania obserwacji dojscia byly jak najkrotsze. Szerokosc sciezek nie powinna 

przekraczac 40 cm. Sciezki mozna wysypac zwirem, nie wolno natomiast pokrywac ich 

kamieniami, plytami, cementem lub asfaltem. Przez nadanie sciezkom niewielkiej 

wypuklosci zapewnia si? sciekanie wody na boki. 

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem przyrz^dow zainstalowanych w ogrodku, 

nalezy ogrodzic go siatk^ niezbyt g?st̂  (o przyblizonych rozmiarach oka 10x10 cm). 

Wysokosc ogrodzenia - 1,5 m. bramka zaopatrzona w urzqdzenie zamykaj^ce i 

otwierajqce si? na zewn^trz, powinna znajdowac si? od strony polnocnej, a wyjqtkowo z 

innej strony. Ogrodzenie powinno wsz?dzie dotykac ziemi, aby do ogrodka nie mogiy 

wchodzic psy, zajqce i inne wi?ksze zwierz?ta. 

Znajduj^ce si? w ogrodku urz^dzenia: klatka meteorologiczna, sKipy, sKipki itd.. 

powinny bye pokryte bialym lakierem, zas ogrodzenie - bialym lub szarym." 

Instalacja. Deszczomierz instaluje si? w ogrodku meteorologicznym. W kazdym razie 

odieglosc deszczomierza od najblizszych wysokich przedmiotow nie powinna bye 

mniejsza od ich dwukrotnej wysokosei. Deszczomierz nie moze bye ustawiony zbyt blisko 

ogrodzenia ogrodka ani urz^dzeti w ogrodku, ktore mogtyby utrudniac dost?p opadow do 

otworu przyrzqdu z ktorejkolwiek strony." 



Obecnie obowi^zuje Zarzqdzenia nr 46 Dyrektora Instytutu Meteoroiogii i Gospodarki 

Wodnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia reprezentatywnosci pomiarow 

meteoroiogicznych w Instytucie Meteoroiogii i Gospodarki Wodnej dotycz^cych 

posterunkow meteoroiogicznych V rz?du (stacji opadowych), ale nie rozni^ si? od 

warunkow przedstawionych w: „Wskaz6wki dla posterunkow meteoroiogicznych" IMGW, 

Feliksa Janiszewskiego, Warszawa 1988, wyd. 11 uaktualnione. 

Z powazaniem 

prof.iw. 


