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Tytuł dobrej praktyki, Titel Anpassungsmaßnahme: Mikroadaptacje klimatyczne - 

Stacja meteorologiczna – do użytku prywatnego / Mikroanpassung - 
Wetterstation - für den privaten Gebrauch 

 

Matryca dobrej praktyki  

Nazwa działania 

Name der 

Aktivität: 

Stacja meteorologiczna – do użytku prywatnego / Wetterstation - für den 

privaten Gebrauch 

Słowa kluczowe 

Schlüsselwörter: 

Stacja meteorologiczna, krótkoterminowa prognoza pogody, bieżące pomiary 

parametrów / Wetterstation, kurzfristige Wettervorhersage, aktuelle 

Parametermessungen 

Zjawisko 

klimatyczne 

powodujące 

konieczność 

podjęcia działania 

lub ich pochodne 

Klimaereignis, das 

die Notwendigkeit, 

Maßnahmen zu 

ergreifen, 

verursacht  

            

Cel adaptacji 

Zweck der 

Maßnahme: 

 

Cel adaptacji  

Zweck der 

Maßnahme 

Instalacja mini stacji meteorologicznej, popularyzacja działań adaptacyjnych, 

zabezpieczenie przed przegrzaniem lub przechłodzeniem organizmu, przygotowanie 

się na bieżące warunki atmosferyczne. 

Installation einer Mini-Wetterstation, Popularisierung von Anpassungsaktivitäten, 

Schutz vor Überhitzung oder Unterkühlung des Körpers, Vorbereitung auf aktuelle 

Wetterbedingungen. 

Opis działania 

Beschreibung der 

Maßnahme: 

W ramach adaptacji przeprowadzana jest instalacja mini stacji meteorologicznej na 

użytek prywatny. Wymagane jest miejsce na otwartym terenie w określonej odległości 

od miejsca posadowienia odbiornika danych pomiarowych. 

Im Rahmen der Anpassung wird eine Installation einer Mini-Wetterstation für den 

privaten Gebrauch durchgeführt. Der Standort muss frei von Hindernissen und in einer 

bestimmten Entfernung zum Messdatenempfänger sein. 

Skala 

oddziaływania 

Ausmaß der 

Auswirkungen  

Obszar [km2] 

0,0 - 

0,1  
0,1 - 

1,0 
 

1,0 - 

10 
 

10 - 

100 
 

100-

500 
 

500-

1000 
 > 1000   

Zlewnia: 
 

 
Inny obszar: 
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Dokumentacja 

fotograficzna 

Fotodokumentation 

…  

 
Zestaw mini stacji meteorologicznej zamontowany w przydomowym ogródku, Beispiel von 

Mini-Wetterstation im Hausgarten [fot. A. Kolanek] 

Wykonawca oraz 

źródło informacji 

Ausführender und 

Informationsquelle 

Może być powszechnie stosowana przez osoby prywatne, www.transgea.eu. 

Informacje dostępne są na stronach internetowych oraz w broszurach, np.: 

Sie kann von Privatpersonen genutzt werden, www.transgea.eu. 

Informationen sind auf der Website und in Broschüren verfügbar, z. B. 

https://www.skapiec.pl/cat/4459-stacje-pogodowe/ranking.html 

Agnieszka Kolanek IMGW-PIB 

Wpływ realizacji 

działania na 

człowieka i 

środowisko 

Auswirkungen der 

Maßnahme auf den 

Menschen und auf 

die Umwelt 

Obserwacja bieżących warunków pogodowych to między innymi: zwiększenie 

świadomości o chwilowej sytuacji termiczno-wietrznej, możliwość obserwacji zmian 

pogody, możliwość uświadamiania sąsiadów o nadchodzącej pogodzie, zabezpieczenie 

się przed wysokimi temperaturami w przypadku konieczności przebywania poza 

klimatyzowanymi pomieszczeniami oraz obserwowanie wysokości opadu i 

ograniczenie lub zintensyfikowanie podlewania ogrodu lub sadu.  

Die Beobachtung der aktuellen Wetterbedingungen umfasst unter anderem: 

Sensibilisierung für die aktuelle Wärme- und Windlage, Möglichkeit die 

Wetteränderungen zu beobachten, Möglichkeit die Nachbarn auf bevorstehendes 

Wetter aufmerksam zu machen, Schutz vor hohen Temperaturen für den Fall, dass sie 

sich außerhalb klimatisierter Räume aufhalten müssen, sowie Beobachtung von 

Regenfällen und Bewässerung vom Garten oder Obstwiese. 

Czas osiągnięcia 

celu adaptacji po 

wdrożeniu 

działania 

Zeit, um das Ziel zu 

erreichen 

Efekt natychmiastowy, po zakończeniu prac instalacyjnych.  

Sofort nach Abschluss der Installationsarbeiten 

Koszt działania, 

Kosten der 

Maßnahme 

(PLN/EURO) 

Koszt od ok. 200 zł do 3,5 tys. zł (w zależności od liczby mierzonych parametrów, 

rodzaju posadowienia i sposobu gromadzenia zmierzonych danych). Na koszty składa 

Wiatromierz i pomiar temperatury 
Windmesser und 

Temperaturmessung 

Deszczomierz, Regenmesser 

http://www.transgea.eu/
https://www.skapiec.pl/cat/4459-stacje-pogodowe/ranking.html
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się jedynie zakup urządzenia pomiarowego, które przystosowane jest do 

samodzielnego montażu.  

Kosten zwischen 200 und 3.500 PLN (abhängig von der Anzahl der gemessenen 

Parameter, der Art des Fundaments und der Art der Erfassung der gemessenen 

Daten). Die Kosten beinhalten nur den Kauf eines Messgeräts, das sich für die 

Selbstmontage eignet. 

Powiązane 

działania 

Verbundene 

Maßnahmen 

Nawiązanie do dokumentów strategicznych miasta/powiatu/gminy, w tym: 

Verweis auf strategische Dokumente der Stadt / des Landkreises / Gemeinde, 

einschließlich: 

• „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) 

 


