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Dlaczego modelujemy przewietrzanie Krakowa?



Projekt współfinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

na lata 2009 - 2014

www.eeagrants.org

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych
dla poprawy jakości powietrza w Krakowie

Dlaczego modelujemy przewietrzanie Krakowa?

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 50 100 150 200 250 300 350 400

stężenie pyłu PM10 µg/m3

p
rę

d
k
o
ś
ć
 w

ia
tr

u
 m

/s

Minimalna skuteczna prędkość przewietrzania
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Modelowanie 
pola wiatru

Pomiary parametrów 
warstwy granicznej 

atmosfery

Mapa warunków 
przewietrzania w 

zależności od 
warunków pogodowych

Profile wiatru w 
zależności od 

warunków pogodowych

Atlas warunków 
przewietrzania miasta 

w zależności od 
warunków 

meteorologicznych

Ocena skuteczności 
modelu na podstawie 

stężeń PM10

weryfikacja modelu

Cel:

Określenie warunków 
wentylacyjnych Krakowa 

w różnych sytuacjach 
meteorologicznych
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Modelowanie pola wiatru - schemat obliczeń

Pole wiatru

ALADIN

MM5

34 warstwy, 
krok 1 godz., 

rozdzielczość 4,5 km

Zagospodarowanie i 
użytkowanie terenu 
(szorstkość terenu)

CALMET

rozdzielczość 100 m

Wyznaczanie prędkości wiatru na wysokości 
4 m, 10 m, 15 m osobno dla każdego 

punktu gridowego dwoma procedurami w 
zależności od tego, czy dana wysokości jest 

w obrębie czy ponad warstwą dachową

Kinematyczne i termodynamiczne 
uwarunkowania przepływów w 

terenie nachylonym oraz 
blokujących efektów terenu

Modyfikacja prędkości wiatru 
przy uwzględnieniu 

parametrów morfometrycznych

(Apb, Apt, T, Hbśr, Htśr, z, p, fo, 

f45, f90, f135 

Kategoryzacja ze względu na prędkość i 
kierunek wiatru z modelu CALMET oraz 

uśrednione pola wiatru 
w obrębie kategorii  
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SODAR PCS.2000-24 DOPLEROWSKI METEK
Miejsca pomiarowe

Wola Justowska

Bielany

Ruczaj

temperatura, prędkość, 
hydrometeory …

A3 A1
A2

Nowa Huta

Lokalizacja Okres pomiarowy

Ruczaj (UJ Kampus III IGiGP, ul. Gronostajowa)
grudzień 2014 – styczeń 2015

lipiec – sierpień 2016

Bielany (MPWiK „Bielany”, ul. Księcia Józefa)
luty – marzec 2015

wrzesień – listopad 2016

Podgórze (MPWiK „Zbiorniki Krzemionki”, ul. Swoszowicka)
marzec/kwiecień 2015
maj – listopad 2015 

grudzień 2016 – do nadal

Wola Justowska (IMGW-PIB Oddział w Krakowie, ul. P. 

Borowego)
kwiecień 2015

Nowa Huta (Arcelor Mittal, ul. J. Giedroycia) grudzień 2015 – marzec 2016

Podgórze
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Główne obszary przewietrzania Krakowa 
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Drugorzędne obszary przewietrzania Krakowa 
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Przebieg 
dobowy

% udział niekorzystnych warunków wentylacyjnych 
w warstwie 0 – 150 m n.p.g.

Przebieg 
roczny
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Częstość występowania niekorzystnych warunków 

wentylacyjnych do wysokości 150 m n.p.g.
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Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa

Warunki anemologiczne                                                 Warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza

http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium

http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium
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Podsumowanie

1. Wyznaczone w wyniku przeprowadzonego modelowania obszary przewietrzania
miasta Krakowa pokrywają się w znacznej części z kanałami przewietrzania
wyznaczonymi w poprzednich opracowaniach urbanistycznych co oznacza, że
nie ma potrzeby istotnej zmiany zapisów dotychczasowych dokumentów
planistycznych. Można jedynie rozważyć ich weryfikację w zakresie włączenia
nowych nie ujętych w poprzednich opracowaniach terenów.

2. W zidentyfikowanych obszarach przewietrzania należy unikać zabudowy
wysokiej i zwartej mogącej istotnie modyfikować lokalnie pole wiatru a
prowadzone nasadzenia zieleni, szczególnie wysokiej, nie powinny ograniczać
swobodnego przepływu strug powietrza (zadrzewienia wzdłuż kanałów
przewietrzania, niska zieleń na obszarach poza nimi).

3. Intensywność wymiany powietrza w wyznaczonych obszarach przewietrzania
jest silnie uzależniona od kierunku tzw. wiatru górnego identyfikowanego
kierunkiem napływu mas powietrza. Oznacza to, że ogólna mapa obszarów
przewietrzania nie jest użyteczna do celów działań krótkoterminowych
(doraźnych). Dla oceny warunków chwilowych zalecane jest wykorzystywanie
map wiążących obszary przewietrzania z typami cyrkulacji atmosfery.
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Podsumowanie

4. Należy zwrócić uwagę, że szczególnie złe warunki przewietrzania występują w
sytuacjach wyżowych z napływem mas powietrza z kierunku SW lub
zaleganiem wyżu nad obszarem Małopolski.

5. Uwarunkowania topograficzne Krakowa powodują, że w skali całego miasta
około 20% czasu w roku występują złe warunki przewietrzania. Oznacza to,
że żadne działania naprawcze bez ingerencji w modyfikację naturalnej rzeźby
miasta nie są w stanie wyeliminować takiego odsetka sytuacji niekorzystnych.

6. Zgromadzona baza wiedzy o strukturze wiatru nad Krakowem stanowi
ułatwienie do zarządzania jakością powietrza w mieście poprzez możliwość
zastosowania nowych metod prognozowania sytuacji niekorzystnych.
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Perspektywy ewaluacji i rozwoju projektu

Opracowana w ramach projektu metodyka oceny warunków przewietrzania pozwala na włączenie do
systemu aktualnych danych przestrzennych, danych meteorologicznych i danych o emisji
zanieczyszczeń. Pozwala to na bieżące uaktualnianie warunków przewietrzania miasta na każdym
etapie planowania przestrzennego.

STAN POPRZEDNI NOWA MAPA

DANE AKTUALNE

Obliczenia 
modelowe
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Perspektywy ewaluacji i rozwoju projektu

Zasilanie modelu przewietrzania wynikami operacyjnej numerycznej prognozy warunków
meteorologicznych pozwoli na wdrożenie krótkoterminowej prognozy warunków wentylacyjnych
miasta. Włączenie do modelowania aktualnej inwentaryzacji emisji daje możliwość krótkoterminowej
prognozy pola zanieczyszczeń powietrza.

STATYCZNE DANE WEJŚCIOWE NUMERYCZNA PROGNOZA 

POGODY 
KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA 

PRZEWIETRZANIA

ALADIN, MM5, WRF, 
COSMO etc.
Preprocesor 

meteorologicznych np. 
CALMET 
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Perspektywy ewaluacji i rozwoju projektu

Współpraca modelu z wynikami projektu „Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”. Wypracowane
w projekcie scenariusze zmiany warunków klimatycznych miasta mogą posłużyć do wyznaczania
planowania działań urbanistycznych służących łagodzeniu skutków zmian klimatu w mieście.

model przewietrzania
strategia adaptacji 

Krakowa do zmian klimatu

przystosowanie Krakowa do 

zmian klimatu



Projekt współfinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

na lata 2009 - 2014

www.eeagrants.org

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych
dla poprawy jakości powietrza w Krakowie

Perspektywy ewaluacji i rozwoju projektu

Wykorzystanie wyników pomiarów pionowej struktury wiatru przy wykorzystaniu sodaru do
weryfikacji parametryzacji warstwy granicznej atmosfery dla potrzeb modelowania warunków
przewietrzania miasta. Będzie to możliwe dzięki ciągłej pracy sodaru w tej samej lokalizacji i
gromadzeniu bazy wiedzy o strukturze wiatru w Krakowie.
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Perspektywy ewaluacji i rozwoju projektu

Wspólny system modelowania warunków przewietrzania i pola stężeń zanieczyszczeń powietrza na
obszarze obejmującym szeroko rozumiany obszar trójstyku polsko-czesko–słowackiego w którego
skład wchodzi zachodnia Małopolska ,Górny Śląsk (PL), Kraj morawsko-śląski (CZ) i Kraj zyliński (SK).
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Dziękuję za uwagę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
(IMGW-PIB)

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza
ul. Bratków 10, 40-045 Katowice
e-mail: leszek.osrodka@imgw.pl

http://www.ekocentrum.krakow.pl/244,a,monitoring.htm

mailto:leszek.osrodka@imgw.pl
http://www.ekocentrum.krakow.pl/244,a,monitoring.htm

