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S c i e z k i procedowania - wlf^czenie stacji pomiarowych do Systemu Monitoringu
Suszy R o l n i c z e j

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa -

Panstwowy

Instytut Badawczy

(lUNG-PIB) w Puiawach infomiuje, zc pi-zestrzega kryteriow, jakie powinny spelniac
stacje metcorologiczne w celu zapcwnicnia rcprczcntatywnosci wynikow obscnvacji, jakic
S£V wymagane w Instylucie Meteorologii i Gospodarki Wodncj - Panstwovvym Instytucie
Badavvczyin (IMGW).
Strefy ochronne wokot ogrodkow (liczi^c od najbiizszego boku ogrodka) powinny bye
nastt^pujXce:
a) w odleglosci do 30 m nie moze bye zadnycli budowli, drzevv, krzewow oraz upraw
sztucznie zraszanydi,
b) w odleglosci nie mniejszcj od 30 m mogq. znajdowac siQ male pojedyneze obiekty,
jak budynki parterovve, drzewa lub krzewy, jednak ta odlegtosc nie moze bye mniejsza
od lO-krotnej ich wysokosei,
e) w odleglosci nie mniejszej od 100 in moze znajdowac si^ luzna zabudowa i grupy
drzew,
d) w odleglosci nic mniejszcj od 300 m mogc^ znajdowac siQ zwarte zespoly drzew
(parki, sady, zagajniki),
e) zwarta, wielopiqtrowa zabudowa miejska, np. bloki mieszkalne powinna bye oddalona
CO najnmiej o 500 m.

Jest przy tym poz^dane, aby zabudowa lub tereny zielone nie otaezaly ogrodka
zwartym kri^giem (Instrukcja dla stacji meteorologicznych. Feliks Janiszewski, IMGW,
Wydawnictwo Gcologiczne, Warszawa 1988, ss. 1-264).

Przcdstawione warunki obo\viiizuj(\ na stacjach:
catodobowych - synoptyeznych 1 rzqdu (z obslugE^ czlowieka), aparatura standardowa,
automatyczna, obserwacje wizualnc,

o

calodobowe - I I rzQdu (z wykorzystaniem aparatury automatycznej), uzupelnione
obscrwacjc wizualne przez 8 do 12 godzin dziennie),

•

oraz I I I r/^du (pomiary 3 razy w ci^gu doby, 6, 12, 18 U T C , z wykorzystaniem
aparatury standardovvej i automatycznej).

Wcdlug I M G W nieco inne warunki dotycz^ i obowi^zuj^^ przy lokalizacji postcrunkow
meteorologicznych

i

postcrunkow

meteorologicznych,

Feliks

opadowych

Janiszewski,

(Wskazovvki

Wydawnictvvo

dla

IMGW,

posterunkow

Warszawa

1988,

Wydanie II uzupelnione, ss. 242).
o

posterunki meteorologiczne s£^ okreslane jako I V rz^du (pomiary w trzech terminach:
6, 12, 18 U T C ) rozni siq od I I I rzqdu: nie wykonuje siQ pomiaru temperatury przy
gruncie, wilgotnosci powietrza, prqdkosci wiatru.

o

posterunki opadowe okreslano Sc^ jako V rz^du. Dla tych posterunkow obowi^zuj^
nastQpuji^cc ustalcnia:
Wymagania co do szerokosci strefy ochronncj wokol deszczomierza na stacjach
meteorologicznych

V

rzqdu

(stacje opadowe

-

posterunki)

zgodnie

z w/w

zarz<\dzeniem s£^ nast^pujace:
a) wymagania optymalne - odlegtosc miqdzy powierzchnii^ wlotu deszczomierza
a wszclkimi przeszkodami (drzewa, budowlc, sciany, ogrodzenie i inne) powinna
bye rowna czterokrotnej wysokosci danej przeszkody;
b) wymagania minimalne - odleglosc miqdzy powierzchnii^. wlotu deszczomierza
a powyzszymi przeszkodami nie moze bye mniejsza niz dwukrotna wysokosc danej
przeszkody.

Jednoczesnie infomiujemy, ze przed 29 grudnia 2009 roku obowi<\zaly przepisy zawarte
w

publikacji

IMGW,

meteorologicznych",

Feliksa

Warszawa

Janiszewskiego
1988,

wyd.

II

„Wskaz6wki

dla

posterunkow

uaktualnione.

„Wskaz6wki

Dla

Postcrunkow Meteorologicznych" zostaly wprowadzone jako instrukcja obovvi<\zujt\ca na
posterunkach

meteorologicznych. Wedlug tej publikacji na str.

infonnacja nt. ogrodka meteorologiczncgo:

13-14 zawarta jest

,.Urzadzenia

ogrodka

meteoroloaiczneao.

Ogrodck

metcorologiczny

powinicn

bye

urzi^dzony w terenie otwartym, z dala od budyiikow i innych vvysokich przedmiotow, ktore
utrudniaj?^^ wymianq powietrza i zastaniaja. Sbnce. W przccivvnym razic materialy
obscrwacyjne nie bylyby reprezentatywne dla danej okolicy vv promieniu kilkudziesiqciu
kilometrow.
Jednakze

nie jest

rownicz wskazane urz^dzenie

ogrodka

meteorologicznego

w

miejscach zupelnie otwartych, na przyklad na rozleglych tq^kach lub polach, gdzie wiatr
moglby silnie zanizac wyniki pomiarow wysokosci opadu, powodowac zaspy sniezne itp.
Nie powinno

siq tez lokalizowac ogrodka

w zagtqbieniach

ani na

grzbietach

vvynioslosci, w poblizu vvysokich skat, glqbokich jarow, pionowych uskokow oraz innych
kontrastowych form terenu.
Jezeh

posterunek meteorologiczny

znajduje si^ w

poblizu zbiomika wodnego

znaczniejszych rozmiarow: rzeki, jeziora, morza, to ogrodek powinien bye oddalony od
linii brzegowej przy najvvyzszym stanie vvody co najmniej o 100 m.
W miarQ moznosci ogrodek powinien bye vvyrovvnany, tj. wohiy od jakichkolwiek
zaglqbieh i wyniosbsci: dolovv, rowow, kopcovv, kretovvisk, pni, drzew, krzevvow,
porosniQty wysok^ traw^ itp.
Przyrzc^dy w ogrodku powinny bye tak rozmieszezone, azeby na wskazania jednych nie
mialy wplyvvu inne przyrz^dy lub urzz^dzenia sluzqce do ieh instalaeji. Na ogol przyrzt^dy
zainstalowane najnizej powinny znajdowac si^ od strony potudniowej, wzniesione zas
najwyzej od polnocy.
Do przyrzt^dow doehodzi

si^ sciezkami. Nalezy wytyczyc je tak, aby podezas

wykonywania obserwacji dojscia byly jak najkrotsze. Szerokosc sciezck nie powinna
przekraezac 40 em. Sciezki mozna wysypac zwircm, nie wolno natomiast pokrywac ieh
kamieniami, plytami, ccmentcm

lub asfaltem. Przez nadanie

sciezkom niewielkiej

wypuklosei zapewnia s i ^ seiekanie wody na boki.
W eelu zabezpieezenia przed zniszczeniem przyrze^dow zainstalowanyeh w ogrodku,
nalezy ogrodzic go siatka niezbyt gQSta (o przyblizonyeh rozmiaraeh oka 10x10 cm).
Wysokosc

ogrodzenia

-

1,5

m.

bramka

zaopatrzona

w

urz^dzenie

zamykajz^ee

i otwieraja.ee si? na zewna^trz, powinna znajdowac si? od strony potnocnej, a wyjz^tkowo
z innej strony. Ogrodzenie powinno wszqdzie dotykac ziemi, aby do ogrodka nie mogly
wehodzic psy, zaj^ee i inne wicjksze zwierzQta.

Znajdujiice siQ w ogrodku urzc^dzenia: klatka mctcorologiczna, stupy, shipki itd.
povvinny bye pokryte bialym lakierem, zas ogrodzenie - bialym lub szarym."

Instalacia. Deszczomierz instaluje siq vv ogrodku meteorologicznym. W kazdym razie
odlcgtosc deszczomierza od najblizszych vvysokich przedmiotow

nic povvinna bye

mniejsza od ich dwukrotnej wysokosei. Deszczomierz nie moze bye ustawiony zbyt blisko
ogrodzenia ogrodka ani urz^dzen w ogrodku, ktore moglyby utrudniac dostQp opadow do
otvvoru przyrzqdu z ktorcjkolvviek strony."
Obeenie obowi^zuje Zarzqdzenie nr 46 Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w spravvie zabezpieczcnia reprezentatyvvnosci pomiarow
meteorologieznych
posterunkow

\v

Instytucie

meteorologieznych

Meteorologii

i

Gospodarki

Wodnej dotyczf^cych

V rzqdu (stacji opadowyeh), ale nie r6zni<\ s'lq od

warunkow przedstavvionych \v: „Wskaz6\vki dla posterunkow meteorologieznych" I M G W ,
Feliksa Janiszcvvskiego, Warszawa 1988, wyd. I I uaktualnione.
Przy podj^ciu decyzji o zakupie stacji wazna jest tez wiedza na temat kosztovv
zwi^zanych z biez^cq eksploatacj^ stacji. Koszty te obejmujt^ m.in.:
>

przesyl danych meteorologieznych drog<\ tclefonicznq,

>

utrzynianie serwera,

>

wyposazenie jednostki zarz^dzajz^cej w komputery,

>

codzienne sprawdzanie poprawnosci splywaj^cych danych,

>

wyjazdy sluzbowe pracovvnikow w celu kilkakrotnych w ciqgu roku kontroli
przyrz^dow meteorologieznych,

>

naprawy lub zakup nowych czujnikow,

>

koszenie trawy.

Kontrola stacji polega na kilkunastokrotncj wizycie celem oczyszczenia przyrzc^dow
pomiarowych oraz wymiany zuzytych czqsci cksploatacyjnych. Kazdy przyi-z£\^d ma
okreslon^ gwarancjQ, po skonczonym okresie gwarancji, przyrzqdy powinny bye ponownic
skalibrowane lub wymicniane na nowe. Kontrola danych pochodz^cych z stacji polega na
uzupelnianiu lub korygowaniu danych. Uzupelnienia s^^ wykonywane z powodu zaniku
pracy

stacji wynikajt^ce z

powodu

braku

zasilania: niskiego

stanu

natadowania

akumulatora - malej prqdkosc wiatru zbyt niskiego napromienienia (akumulatory St^

ladowane za pomocq. wiatraka oraz solarow), wady akumulatora, unieruchomienia stacji
z

powodu

wyladowari

clektronicznego,
niespodziewanych

awarii

atmosferycznych,
Ij^^cznosci

sytuacji. W

itd.

sumie

a

awarii
wiqc

corocznie

czujnikow,

trudnych

do

ponoszone

awarii

systemu

okrcslcnia
St\ koszty

roznych
zwi^zane

z utrzymaniem jcdncj stacji, wynoszqcc od ok. 8 000 do 10 000 zl
Ze wzglqdu na obszary, na ktorych brak jest stacji meteorologicznych, infonnujemy,
ze im siec meteorologiczna bqdzie gqstsza, tym mniejsze bqdsi blqdy powstaie w wyniku
interpolacji Klimatyczncgo Bilansu Wodnego ( K B W ) , a tym samym prezentowane wyniki
b(?di\

bardzicj

wiarygodne.

Wskaznik

KBW

(obok

warunkow

glebowych)

jest podstawovvym elementem decyduji^cy o zasiqgu i gl^bokosci suszy rolniczej.

W przypadku rozbudovvy sieci stacji meteorologicznych pracujt^cych na rzecz Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej, l U N G - P l B w Puiawach deklaruje przyslanie szczegoiovvych
danych

technicznych

dotycz^cych pracy

automatycznych

stacji

meteorologicznych

przeznaczonych do Systemu Monitoringu Suszy. Poza tym l U N G - P I B deklamje takzc:
1) analizQ i zatwierdzenie wyboru lokalizacji stacji zgodnie z wymogami W M O ,
2) pokrywanie kosztow przesyhi danych,
3) nalezyte opracowywanie pozyskiwanych danych,
4) prowadzenie

uslug hostingowych

(przechowywanie

serwerze),
5) pelny dost^p do danych z zakupionych stacji.

i archiwizacja danych

na

