
Obliczenia przeprowadzone dla celu ochrona roÊlin/ekosystemów oraz obszarów parków na-
rodowych nie wykaza∏y wyst´powania przekroczeƒ st´˝eƒ SO2 i NOx, okreÊlonych w RMÂ
o wartoÊciach dopuszczalnych dla tego rodzaju obszarów. Na obszarach Parków Narodo-
wych: Woliƒskiego i Drawieƒskiego st´˝enia tych zanieczyszczeƒ sà bardzo niskie.

V.7. Metoda pasywna
Wdro˝enie i uruchomienie metody pasywnej monitoringu jakoÊci powietrza (SO2 i NO2) na te-
renie województwa zachodniopomorskiego pozwoli∏o na rozeznanie jakoÊci powietrza na ob-
szarach, na których pomiary nie by∏y dotychczas prowadzone. Badania wskaênikowe pozwa-
lajà na okreÊlenie rozk∏adu st´˝eƒ Êredniorocznych na terenie ca∏ego województwa. Badania
metodà pasywnà pozwalajà tak˝e na weryfikacj´ modelu rozprzestrzeniania zanieczyszczeƒ,
który dla terenów „czystych” mo˝e stanowiç bardzo ekonomicznà metod´ oceny jakoÊci po-
wietrza. Nale˝y zaznaczyç, i˝ metoda pasywna pozwala jedynie na wyznaczenie st´˝eƒ d∏u-
gookresowych badanej substancji, a wi´c w praktyce st´˝eƒ uÊrednionych do roku.

Kampani´ pomiarowà rozpocz´to w sierpniu 2002 roku. Pomiary prowadzono w cyklu mie-
si´cznym zarówno na obszarach, dla których obowiàzujà kryteria pod kàtem ochrony zdro-
wia, jak i na obszarach parków narodowych i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Ze wzgl´du
na ochron´ zdrowia ludzkiego badania prowadzono na stanowiskach zlokalizowanych na te-
renach tzw. sypialni, a wi´c nie w bezpoÊrednim sàsiedztwie emitorów (tzw. stanowiska t∏o-
we) oraz w pobli˝u g∏ównych szlaków komunikacyjnych (tzw. stanowiska komunikacyjne).

Pomiary wykonywano w 165 punktach tak, by w ka˝dej gminie znalaz∏ si´ przynajmniej jeden
punkt pomiarowy, w tym 58 punktów znajdowa∏o si´ w gminach wiejskich, 48 w gminach miej-
sko-wiejskich, 42 w miastach oraz 7 na terenie uzdrowisk. Prowadzono równie˝ pomiary 
w 10 punktach na obszarze Parków Narodowych – po 5 w Woliƒskim Parku Narodowym i Dra-
wieƒskim Parku Narodowym. Lokalizacj´ punktów pomiarowych zobrazowano na mapach
V.17a i V.17b. W roku 2004, po przeanalizowaniu wyników pomiarowych z lat 2002-2003, zde-
cydowano o zmniejszeniu zag´szczenia stanowisk pasywnych na obszarach o wyrównanych
poziomach zanieczyszczeƒ, redukujàc sieç pomiarowà o 50%. 

Uzyskane wyniki porównywano z normami Êredniorocznymi zawartymi w RMÂ w sprawie do-
puszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu... W przypadku SO2, zgodnie 
z za∏àcznikiem nr 1 i 2 ww. rozporzàdzenia, dla terenów kraju z wy∏àczeniem parków narodo-
wych, brak jest normy Êredniorocznej, której przekroczenie mo˝e powodowaç zagro˝enie dla
zdrowia ludzi. Tak wi´c stwierdzone wysokie st´˝enia Êrednioroczne i Êredniomiesi´czne mo-
gà wskazywaç jedynie na obszary, na których prawdopodobieƒstwo wystàpienia wysokich
st´˝eƒ krótkookresowych SO2 jest du˝e.
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