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W tym wydaniu:

jącymi wybrane dziedziny nauki.
Sekcja zawiera listę usług już wdrożonych, która będzie na 

bieżąco aktualizowana i rozszerzana o kolejne usługi. Każda 
z usług dziedzinowych jest krótko opisana.

Na początku listopada br. na stronie www.plgrid.pl została 
przygotowana nowa sekcja „Usługi dziedzinowe”. Prezentuje-
my w niej usługi i narzędzia, które udostępniamy w Infrastruk-
turze PL-Grid w wyniku współpracy z naukowcami reprezentu-

Komputer Zeus z ACK CYFRONET AGH w Krakowie ponownie znalazł się na prestiżowej 
liście pięciuset najpotężniejszych superkomputerów świata, tym razem na wysokim 145 
miejscu, i po raz ósmy z rzędu uzyskał tytuł najszybszego komputera w Polsce.

Najnowsza edycja listy TOP500 została 
ogłoszona 18 listopada 2013 na konferen-
cji SC13 w Denver.

Krakowski superkomputer posiada 
aktualnie 25468 rdzeni obliczeniowych 
o łącznej teoretycznej mocy obliczeniowej 
373 Tflops (teraflopsów), 60 TB (terabajtów) pamięci opera-
cyjnej RAM oraz pamięć dyskową o pojemności 2,3 PB (pe-
tabajta). Klaster Zeus zbudowany jest z ponad tysiąca trzystu 
pojedynczych serwerów typu blade firmy Hewlett-Packard, 
połączonych ze sobą za pomocą sieci Infiniband o prędkości 40 
Gb/s. Część serwerów wyposażona jest w karty GPGPU firmy 
NVIDIA, umożliwiające przyspieszenie wybranych algorytmów 

używanych w aplikacjach naukowych. Kla-
ster pracuje pod kontrolą systemu opera-
cyjnego Scientific Linux.

Dzięki sukcesywnej rozbudowie Zeusa 
naukowcy z całej Polski mają możliwość 
wykorzystywania jego olbrzymiej mocy do 

rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów oblicze-
niowych. Dostęp do zasobów jest bezpłatny dla wszystkich 
osób prowadzących działalność naukową.

Zeus jest częścią ogólnopolskiej infrastruktury gridowej 
stworzonej w ramach programu PL-Grid i rozwijanej w projek-
cie PLGrid Plus.

Co nowego na stronach Infrastruktury PL-Grid

Usługi wdrożone w Infrastrukturze PL-Grid

Z ostatniej chwili

http://www.plgrid.pl
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Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem tych usług do założenia konta w Infrastrukturze PL-Grid.Mamy 
nadzieję, że opracowane specjalistyczne usługi pozwolą na usprawnienie i zautomatyzowanie pracy naukowców i grup badaw-
czych.

Nowa oferta dla użytkowników

obejmujące pełny zakres usług świadczonych użytkownikom 
Infrastruktury PL-Grid.  

Pod koniec listopada br. na stronie www.plgrid.pl została 
przeprowadzona reorganizacja sekcji „Oferta”. Oferta została 
rozbudowana o nowe działy i prezentuje obecnie informacje 

http://www.plgrid.pl
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We wrześniu br. udostępniliśmy pod 
adresem „zapytaj.plgrid.pl” nowy serwis, 
który jest uzupełnieniem już istniejących 
systemów pomocy użytkownika.

Zapytaj.plgrid.pl to rodzaj forum, na 
którym można zadawać pytania innym 
użytkownikom i pracownikom PL-Grid, bez 
konieczności zakładania konta, w mniej 
„oficjalny” sposób niż poprzez np. system 
helpdesku. 

Forum to kolejna już − poza szkolenia-
mi, systemem pomocy helpdesk i podręcz-
nikiem użytkownika − forma wsparcia dla 
osób, które zainteresowane są wykorzysta-
niem Infrastruktury PL-Grid.

„zapytaj.plgrid.pl” (Forum Użytkowników)
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Nowe usługi dziedzinowe w Infrastrukturze PL-Grid

Mapy hałasu (Platforma dziedzinowa: Akustyka)
Usługa przeznaczona jest dla użytkowników związanych 

zawodowo z akustyką urbanistyczną, jak również specjalistów 
z zakresu medycyny pracy, fizjologii i patologii słuchu. Mogą 
z niej również korzystać elektroakustycy, projektanci budowla-
ni oraz amatorzy, pragnący zdobyć wiedzę i narzędzia do pro-
jektowania urbanistycznego. 

Aby skorzystać z usługi, należy aktywować ją w Portalu 
PL-Grid. 

Usługę stanowi aplikacja do generowania map hałasu w 
środowisku aglomeracji miejskich na podstawie danych do-
starczonych przez użytkownika. Mapa obliczana jest przez 
modele źródła oraz propagacji hałasu dla danych wejściowych 
zawierających opis geometryczny obiektów infrastruktury 
miejskiej oraz parametry ruchu drogowego. Aplikacja działa 
w sposób równoległy na klastrach. W zależności od złożono-
ści danych wejściowych użytkownik specyfikuje ilość zasobów 
obliczeniowych. 

Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=10061908

SSRVE (Platforma dziedzinowa: Metalurgia)
• konfiguracja algorytmu optymalizacji oraz danych dla 

SSRVE,
• wygenerowanie pliku *.ssrve służącego do zlecenia 

obliczeń z wykorzystaniem programu QCG Icon,
• uruchomienie obliczeń optymalizacyjnych wykonywa-

nych w infrastrukturze gridowej.

Aby móc skorzystać z usługi, należy:
• aktywować ją w Portalu PL-Grid,
• zainstalować aplikację kliencką usługi SSRVE (dostęp-

ną pod adresem URL: http://software.plgrid.pl/certi-
fied/SSRVE/Client/SSRVE-Client-Setup-1.0.0.msi), 

• zainstalować Microsoft .NET Framework w wer-
sji 4.0 lub nowszej (dostępny pod adresem URL: 
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.
aspx?id=30653),

W ramach usługi udostępnione jest oprogramowanie dla 
wygenerowania statystycznie reprezentatywnego elemen-
tu objętości (ang. SSRVE – Statistically Similar Representati-
ve Volume Element) dla mikrostruktur materiałów. Usługa ta 
skierowana jest do osób zajmujących się modelowaniem wie-
loskalowym z wykorzystaniem reprezentacji mikrostruktury 
metalicznych materiałów dwufazowych. Dzięki dostarczonej 
w ramach usługi funkcjonalności możliwe jest:

• załadowanie do programu zdjęć mikrostruktur mate-
riałowych w formie binarnej,

• wykonanie statystycznej analizy zdjęć mikrostruktu-
ry z wykorzystaniem funkcji liczących współczynniki 
kształtu poszczególnych ziaren,

• wykonanie analizy wrażliwości i wyłonienie referen-
cyjnych wartości współczynników, które zostaną wy-
korzystane w funkcji celu,

InSilicoLab for Astrophysics (Platforma dziedzinowa: AstroGrid-PL)

mulacji numerycznych bez konieczności własnoręcznej i czę-
sto bardzo skomplikowanej kompilacji kodów astrofizycznych. 
Usługa przeznaczona jest dla osób początkujących.

Obecnie wspierane jest przeprowadzanie eksperymentów 
kodem obliczeniowym Piernik.

Aby skorzystać z usługi InSilicoLab for Astrophysics, należy 
aktywować ją w Portalu PL-Grid. Dodatkowo, wymagane jest 
aktywowanie usługi „Globalny dostęp gLite”, dostępnej w ka-
talogu usług w dziale „Usługi globalne”. Uwaga: Zaraz po akty-
wowaniu usługi „Globalny dostęp gLite” informacje na temat 
konta użytkownika muszą zostać przekazane do infrastruktury 
– ten proces może trwać maksymalnie do 6 godzin. W tym cza-
sie może nie być dostępna pełna funkcjonalność (uruchamia-
nie eksperymentów oraz pobieranie danych).

Usługa ma na celu wsparcie uruchamiania złożonych 
astrofizycznych eksperymentów obliczeniowych w Infrastruk-
turze PL-Grid. Pozwala na przygotowanie niezbędnych danych 
wejściowych (tj. modułów zadających warunek początkowy 
i parametry symulacji) dla wspieranych kodów obliczenio-
wych, wysłanie przygotowanych zadań do infrastruktury ob-
liczeniowej i ich uruchomienie, a następnie zebranie plików 
wynikowych i ich wstępną analizę.

Dzięki zapisywaniu danych w katalogach sieciowych, moż-
liwe jest przekazywanie danych z jednego eksperymentu ob-
liczeniowego do drugiego oraz dostęp do nich niezależnie od 
komputera, z którego zlecono zadania. Możliwość zapamięta-
nia eksperymentu pozwala na łatwe odtworzenie cyklu obli-
czeniowego.

Eksperymenty tej usługi ułatwiają przeprowadzanie sy-

Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Astrofizyka%3A+InSilicoLab+for+Astrophysics

https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=10061908
http://software.plgrid.pl/certified/SSRVE/Client/SSRVE-Client-Setup-1.0.0.msi
http://software.plgrid.pl/certified/SSRVE/Client/SSRVE-Client-Setup-1.0.0.msi
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Astrofizyka%3A+InSilicoLab+for+Astrophysics
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Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Metalurgia%3A+SSRVE

• posiadać poprawnie skonfigurowany QCG-Icon (do-
stępny pod adresem URL: http://www.qoscosgrid.
org/trac/qcg-icon/downloads), który wykorzystywany 

jest do zlecania wybranych zadań do infrastruktury 
gridowej.

CVMFS (Platforma dziedzinowa: HEPGrid − Fizyka wysokich energii)
nych przy oszczędnym zużyciu lokalnych zasobów dyskowych. 
Obecnie dostępne jest oprogramowanie 4 eksperymentów na 
akceleratorze LHC, ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, jednak zestawy 
dostępnych katalogów oprogramowania mogą się różnić w po-
szczególnych ośrodkach obliczeniowych.

Katalogi CVMFS są dostępne w ośrodkach obliczeniowych 
PL-Grid wspierających eksperymenty HEP. Aby móc korzystać 
z usługi, należy w Portalu PL-Grid aktywować:

• dostęp do klastra w ośrodku obliczeniowym (np. REEF, 
ZEUS),

• dostęp do UI w ośrodku obliczeniowym (np. Cyfronet, 
ICM, PCSS),

• platforma dziedzinowa HEPGrid: usługa CVMFS.

Usługa udostępnia katalogi oprogramowania i danych po-
trzebnych do rekonstrukcji i analizy danych w eksperymentach 
HEP. Usługa działa na wydzielonych serwerach na zasadzie in-
stalacji wirtualnego systemu plików CERNVM-FS, dostępnego 
tylko do odczytu i montowanego przez moduł FUSE w lokal-
nej przestrzeni użytkownika. Katalogi tego systemu w ścieżce  
/ cvmfs są następnie eksportowane przy pomocy protokołu 
NFS do maszyn dostępowych i maszyn roboczych. Pliki opro-
gramowania eksperymentów są udostępniane przez central-
ne serwery, a system plików CERNVM-FS stale synchronizuje 
z nimi zawartość lokalnych katalogów, w których pliki są spro-
wadzane fizycznie tylko przy próbie dostępu. W ten sposób 
są dostępne natychmiast wszystkie wersje oprogramowania 
i wszelkie modyfikacje wprowadzane na serwerach central-

Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Fizyka+wysokich+energii%3A+CVMFS

AuxEx (Platforma dziedzinowa: Nanotechnologie)
to problem bezpieczeństwa danych oraz pozwala na dostęp do 
nich i przetwarzanie niezależnie od miejsca i systemu kompu-
terowego użytkownika.

AuxEx może być w pełni dostosowany do potrzeb konkret-
nego projektu, w przeciwieństwie do uniwersalnych komercyj-
nych rozwiązań, wymagających od użytkowników nauki i ak-
ceptacji ograniczeń licencyjnych. Z aplikacji można korzystać 
zarówno w Infrastrukturze PL-Grid i używać jej mocy oblicze-
niowej, jak również wdrożyć lokalnie na serwerach użytkow-
nika. 

Aby skorzystać z usługi, należy aktywować ją w Portalu 
PL-Grid.

AuxEx (łac. Auxiliar Experimentorum − pomocnik ekspe-
rymentalny) to platforma informatyczna wspierająca ekspe-
ryment. Aplikacja jest przeznaczona dla grup badaczy, którzy 
w codziennej pracy spotykają się z problemem zarządzania 
i współdzielenia dużej ilości różnorodnych danych. Jest to 
oprogramowanie dedykowane, dostosowywane do potrzeb 
danej grupy. Nie wymaga od użytkownika poświęcania cza-
su na naukę korzystania z niego lub konfigurację. Pozwala 
na maksymalnie efektywną współpracę w specyficznym pro-
jekcie badawczym. Raz wprowadzone dane są dostępne dla 
wszystkich uprawnionych członków grupy badawczej wraz 
z potrzebnymi do ich przetwarzania programami. Rozwiązuje 

Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Nanotechnologie%3A+AuxEx

Platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNA 
(Platforma dziedzinowa: Life Science)

pomaga analizować tę informację oraz korelować poziomy 
ekspresji z innymi danymi klinicznymi odnośnie badanych or-
ganizmów.

W obrębie usługi można przeprowadzić szereg analiz na 
zgromadzonych danych mikromacierzowych. W pierwszej 

Usługa zaawansowanych analiz mikromacierzowych zosta-
ła stworzona z myślą o osobach przeprowadzających badania 
biologiczne z użyciem mikromacierzy DNA. Są to mikromacie-
rze, które podają nam informację odnośnie poziomu ekspresji 
genów w badanych próbkach. Usługa jest narzędziem, które 

https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Metalurgia%3A+SSRVE
http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/downloads
http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/downloads
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Fizyka+wysokich+energii%3A+CVMFS
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Nanotechnologie%3A+AuxEx


Wizualizacja w dobie architektur i wyzwań peta-skalowalnych
zualnej oceny danych końcowych.

Istnieją różne techniki, które adresują powyższe problemy. 
Do najważniejszych należą: i) wydzielenie dedykowanych pro-
cesów do obsługi operacji dyskowych, ii) zmniejszenie rozdziel-
czości oraz precyzji danych przechowywanych do późniejszej 
analizy czy iii) technika ”out-of-core processing”, gdzie post-
-processing wykonywany jest sekwencyjnie na wybranych czę-
ściach danych. W dobie wyzwań peta-skalowalnych te zabiegi 
okazują się jednak niewystarczające. Potrzebna jest efektywna 
analiza i wizualizacja danych, które odbywałyby się na dedyko-
wanych temu procesowi zasobach, równolegle do trwających 
obliczeń. Korzyści z takiego rozwiązania są niebagatelne – od 
przyspieszenia etapu analizy i wizualizacji, poprzez monitoring 
stanu symulacji na bieżąco z obliczeniami, po możliwość stero-
wania obliczeniami.

Wraz ze wzrostem dostępnej mocy obliczeniowej, obli-
czenia naukowe stają się coraz bardziej zaawansowane, pro-
dukując jeszcze więcej szczegółowych danych do późniejszej 
analizy. Przetworzenie tak wielu informacji staje się coraz 
większym problemem z uwagi na fakt, że rozwój technologii 
transferu danych między pamięcią główną a masywną nie jest 
tak spektakularny. W tradycyjnym podejściu, kody symulacyj-
ne zapisują dane do analizy i wizualizacji w wybranych przez 
użytkownika krokach czasowych, w sposób sekwencyjny lub 
równoległy. Pomimo dostępności specjalizowanych formatów 
danych oraz równoległych systemów plików, przepaść pomię-
dzy stale rosnącą mocą obliczeniową a przepustowością sys-
temu plików wciąż się powiększa. Skutkuje to wzrostem ilości 
czasu potrzebnego na zapisanie danych, co znacząco wydłuża 
lub opóźnia kluczowy etap obróbki (ang. post-processing) i wi-

In-situ dla użytkowników PL-Grid
mieć na uwadze, że użytkownik nie musi czekać na zakończe-
nie obliczeń, aby dokonać weryfikacji poprawności przebiegu 
wykonania, jak również nie jest zmuszony do ręcznego składo-
wania danych oraz ich interpretowania na swoim komputerze. 
Wszystko odbywa się automatycznie, co pozwala nie tylko na 
znaczne zaoszczędzenie czasu, ale przede wszystkim umożli-
wia efektywną analizę dużych wolumenów danych, co najczę-
ściej nie jest możliwe ze względu na różnorakie ograniczenia 
w  tradycyjnym podejściu.

W ramach infrastruktury obliczeniowej PL-Grid został udo-
stępniony prototyp usługi wizualizacji in situ dużych wolume-
nów danych – QCG-Vis – która kompleksowo adresuje po-
wyższe problemy. Pozwala ona na analizę danych na zdalnych 
zasobach obliczeniowych PL-Grid równocześnie z trwającymi 
obliczeniami. Usługa jest niezwykle pomocna dla tych wszyst-
kich obliczeń, które są długotrwałe, a wizualizacja jest jedyną 
(lub najwygodniejszą) formą oceny poprawności zadanych 
parametrów początkowych oraz przebiegu symulacji. Warto 

QCG-Vis – usługa wizualizacji in 
situ dużych wolumenów danych

o jednej lub dwóch warstwach neuronów ukrytych.
Wyniki analiz są przedstawiane w formie graficznej za po-

mocą wykresów oraz za pomocą danych liczbowych. Zarówno 
jedna jak i druga forma pozwala pobrać wyniki na własny kom-
puter, aby następnie użyć ich np. w trakcie przygotowywania 
publikacji.

Aby skorzystać z usługi, należy aktywować ją w Portalu 
PL-Grid. Usługa dostępna jest pod adresem: https://lifescien-
ce.plgrid.pl/.

kolejności, można przeprowadzić normalizację i korekcję tła 
danych, aby w obrębie jednego eksperymentu otrzymać po-
ziomy ekspresji genów, które możemy ze sobą porównywać. 
Technika takiej korekcji jest bardzo istotna ze względu na wia-
rygodność wyników uzyskiwanych na dalszych etapach anali-
zy.

Te dalsze etapy analizy przeprowadzane w usłudze mogą 
polegać na wyznaczaniu genów różnicujących (zarówno anali-
zą istotności mikromacierzy SAM jak i przy użyciu testu t), ana-
lizie głównych składowych PCA, analizie skupień (klasteryzacji) 
lub analizie przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych 

Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=10065446
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https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=10065446


Aspekty techniczne
sobach, a graficzna interpretacja wyników spływa na bieżąco 
do użytkownika.

Kluczową funkcjonalnością, tak dla twórców aplikacji obli-
czeniowej jak i dla użytkowników końcowych, jest możliwość 
definiowania, które dane i w jakim zakresie mają być prezen-
towane. O ile programista decyduje o tym w sposób trwały 
w samej aplikacji, o tyle użytkownik końcowy zawęża dane do 
analizy za pomocą właściwego szablonu XML. Istnieje zatem 
możliwość przygotowania kilku szablonów dla różnych grup 
użytkowników jednej aplikacji, bez konieczności tworzenia 
różnych jej wersji.

Dla twórców aplikacji obliczeniowych najważniejsza jest 
informacja, jak wiele wysiłku muszą włożyć w przygotowanie 
do skorzystania z usługi QCG-Vis. W proponowanym rozwiąza-
niu zmiany są minimalne, szczególnie gdy dane do późniejszej 
analizy są już zapisywane w formacie HDF5. Wystarczy wów-
czas tylko zainicjowanie wizualizacji in-situ, aby móc korzystać 
z jej funkcjonalności. Dla użytkownika końcowego korzystanie 
z usługi oznacza konieczność zainstalowania dedykowanego 
klienta do wizualizacji. Kod obliczeniowy uruchamiany jest na 
właściwej dla aplikacji architekturze, podczas gdy analiza i wi-
zualizacja dokonywana jest na dedykowanych do tego celu za-

Dodatkowe korzyści

sterowania obliczeniami decyduje oczywiście twórca aplikacji. 
Użytkownicy mają natomiast możliwość wyboru spośród do-
stępnych operacji oraz danych do odczytu i zapisu, z których 
chcą skorzystać podczas wizualizacji, za pomocą dedykowa-
nych szablonów XML. Ponownie, istnieje możliwość przygoto-
wania szablonów dla różnych grup użytkowników końcowych.

Niewątpliwą zaletą usługi QCG-Vis jest wyjście naprzeciw 
interaktywnym obliczeniom, które wymagają ingerencji użyt-
kownika w trakcie ich trwania. Prototyp pozwala na sterowa-
nie obliczeniami z poziomu klienta do wizualizacji, w szcze-
gólności na zatrzymanie przebiegu, jego wznowienie, a także 
odczyt i zapis wybranych parametrów aplikacji. O możliwości 

Rys. 1. Wizualizacja in-situ problemu Orszag-Tang Vertex 2D. Rys. 2. Sterowanie turbulencją poprzez klienta wizualizacji.

Dla zainteresowanych

społy badawcze zainteresowane współpracą i wykorzystaniem 
usługi wizualizacji QCG-Vis proszone są o kontakt na adres 
e-mailowy qcg@plgrid.pl.

Usługa QCG-Vis jest w trakcie integracji z innymi usługami 
z rodziny QosCosGrid (QCG) (https://docs.plgrid.pl/qcg) ce-
lem dalszego ułatwienia i automatyzacji całego procesu. Ze-
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oraz w świecie roślinnym (fitofenologia). Badania fenologicz-
ne, jako jeden z instrumentów określania cyklicznych zmian 
zachodzących w środowisku, są przedmiotem zainteresowa-
nia specjalistów wielu nauk przyrodniczych, ale mają także 
znaczenie praktyczne.

Klasyczny podział na klimatyczne pory roku jest oparty 
o kryteria mierzalne, ale bardzo ogólne. Na całokształt warun-
ków decydujących o przemianach zachodzących w przyrodzie 

Jakie zagadnienia z dziedziny Ekologii są przedmiotem ba-
dań i prac w ramach projektu PLGrid Plus?

Przedmiotem naszych zainteresowań w gridzie dziedzino-
wym Ekologia jest fenologia, a ściślej − fitofenologia. Feno-
logia jest nauką badającą związki, jakie zachodzą pomiędzy 
warunkami klimatycznymi i meteorologicznymi a terminami 
określonych zjawisk w świecie zwierzęcym (zoofenologia) 

Rozmowa z ekspertami gridu dziedzinowego 

EKOLOGIA
Informacji o pracach prowadzonych w dziedzinie Ekologia udzielili nam:

mgr Przemysław Mager
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Poznań 

Ekspert dziedzinowy, współtwórca gridu dziedzinowego 
Ekologia

Dr Małgorzata Kępińska-Kasprzak
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Poznań 

Ekspert dziedzinowy, współtwórca gridu dziedzinowego 
Ekologia

Dr Wanda Wójtowicz
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań

Ekspert w dziedzinie fenologii, współpracownik gridu
dziedzinowego Ekologia

mgr Joanna Jaskólska
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań

Ekspert w dziedzinie fenologii, współpracownik gridu
dziedzinowego Ekologia
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podają Tomaszewska i Rutkowski w Materiałach Badawczych 
IMGiW 1999, w 1992 roku zostały one definitywnie zawieszo-
ne.

Spostrzeżenia fenologiczne rejestrujące dynamikę zmian 
zachodzących w świecie roślinnym i zwierzęcym wykorzystują 
głównie botanicy i zoolodzy, ale również ekolodzy przy badaniu 
wzajemnych oddziaływań pomiędzy organizmami żywymi i ich 
otoczeniem, ale nie tylko. Wynikami obserwacji fenologicz-
nych zainteresowani są również geografowie badający zróż-
nicowanie środowiska geograficznego, leśnicy przy określaniu 
bonitacji siedlisk leśnych, a także fitopatolodzy i entomolodzy. 
Hydrolodzy z kolei wykorzystują te obserwacje do badań zależ-
ności pomiędzy wielkością przepływów a stopniem zarastania 
cieku. Fenologia ma praktyczne zastosowanie w rolnictwie, 
gdzie pozwala ustalać i przewidywać terminy osiągania kolej-
nych faz rozwojowych przez rośliny oraz prognozować termin 
ich zbioru. Możliwe jest także przewidywanie terminów poja-
wiania się szkodników upraw. Obok zastosowania obserwacji 
fenologicznych w agrometeorologii, mają one także znacze-
nie dla poznawania zmian klimatu. Obserwowane ocieplenie 
znajduje swoje odzwierciedlenie w przyspieszeniu faz rozwo-
jowych roślin, zwłaszcza w okresie wiosennym. Na uwagę za-
sługuje fakt, że reakcja roślin na warunki pogodowe oraz na 
zmiany klimatyczne ma charakter kompleksowy, tj. nie nastę-
puje jako wynik reakcji na pojedynczy element, np. tempera-
turę, ale jest sumarycznym odbiciem wszystkich składowych 
klimatu jako całości.

W ramach realizowanego projektu obserwacje będą obej-
mowały fazy rozwojowe wybranych roślin. Dotychczas, ob-
serwacje fenologiczne wykonywane były bezpośrednio przez 
obserwatorów, w miejscach występowania roślin w terenie. W 
ramach realizowanego projektu do procesu obserwacji chce-
my wykorzystać usługi i infrastrukturę IT.

w kolejnych porach roku wpływa jednak cały szereg czynni-
ków, których oddziaływanie bezpośrednie, jak i we wzajem-
nych relacjach, jest trudne nie tylko do zmierzenia, ale nawet 
do oszacowania.

Już w 1895 roku Egon Ihne, niemiecki przyrodnik z uniwer-
sytetu w Darmstadt, zaproponował dla Europy Środkowej wy-
dzielenie pór roku, dla których rolę swoistych „instrumentów 
pomiarowych” miały pełnić organizmy żywe (rośliny i zwierzę-
ta).

Dane do wyznaczania pór fenologicznych uzyskuje się 
w wyniku systematycznych obserwacji odpowiednio dobra-
nych roślin wskaźnikowych i notowania etapów ich rozwoju 
rocznego, takich jak: wykształcanie i opadanie liści, kwitnie-
nie, dojrzewanie i rozsypywanie owoców i nasion. Podobne 
obserwacje przeprowadza się również nad pojawami mają-
cymi miejsce w świecie zwierzęcym, jeśli te wykazują okreso-
wość.

 Analiza danych uzyskanych w trakcie obserwacji pozwala 
na ustalenie dat początków kolejnych fenologicznych pór roku. 
E. Ihne wyróżnił 7 pór roku: zaranie wiosny, wczesna wiosna, 
pełnia wiosny, wczesne lato, lato, wczesna jesień, jesień oraz 
zima. Ostatnia fenologiczna pora roku definiowana jest jako 
okres spoczynku roślin.

W Polsce idea wyróżniania fenologicznych pór roku znala-
zła zwolenników już w latach 20-tych ubiegłego wieku. Jednym 
z nich był wybitny botanik Władysław Szafer, który już w 1922 
roku opublikował w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Przy-
rodników pracę „O fenologicznych porach roku w Polsce”. 
W 1951 roku Wacław Łastowski zaproponował dostosowany 
do warunków naszego kraju dobór gatunków wskaźnikowych 
i charakterystykę poszczególnych pór fenologicznych. Obser-
wacje fenologiczne prowadzone były w sieci stacji meteoro-
logicznych IMGiW (dawnej PIHM) od roku 1946, jednak jak 

fenologicznych. Lokalizacja punktu obserwacyjnego na skraju 
obszaru o luźnej zabudowie mieszkalnej, na skraju pól upraw-
nych, w terenie równinnym, w sytuacji gdy wybrane do obser-
wacji obiekty rosną na typowej glebie, o typowych stosunkach 
wodnych dla najbliższej okolicy, a ponadto wybrane rośliny nie 
znajdują się w miejscach zacisznych i zacienionych, wpłynie na 
zachowanie dobrych warunków prowadzenia monitoringu fe-
nologicznego.

W jakim miejscu został zlokalizowany punkt obserwacyjny?

Punkt obserwacyjny zlokalizowany został w centralnej czę-
ści Wielkopolskiego Parku Narodowego, w odległości około 
20 km na południowy-zachód od Poznania. Na wybór miejsca 
obserwacji wpłynęła konieczność zapewnienia odpowiednich 
warunków niezbędnych do ochrony i funkcjonowania zainsta-
lowanego sprzętu, jak i możliwość wykonywania obserwacji 

Rys. 1. Róża. Rys. 2. Kasztanowiec biały.



wartości następujących elementów meteorologicznych: tem-
peratury oraz wilgotności powietrza i gruntu, sumy opadów 
atmosferycznych, kierunku i prędkości wiatru, natężenia pro-
mieniowania słonecznego oraz ewapotranspiracji. Mierzone 
w sposób ciągły wartości elementów pogody są zapisywane 
w bazie danych i stanowią źródło informacji pozwalających 
charakteryzować tło pogodowe obserwowanych zmian feno-
logicznych roślin.

Do prowadzenia obserwacji fenologicznych wybrano na-
stępujące rośliny rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie punk-
tu obserwacyjnego: kasztanowiec biały, bez lilak, grocho-
drzew (robinia akacjowa), modrzew europejski, róża oraz pole 
uprawne ze zmieniającą się uprawą.

Jednym z elementów zestawu obserwacyjnego jest auto-
matyczna stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2. W skład 
stacji wchodzi zestaw czujników, które pozwalają rejestrować 

zdjęcia wykonywane w ciągu każdej doby, w godzinach po-
rannych, południowych oraz wieczornych, w trzech ujęciach: 
makro, średnie oraz zbliżenie jej fragmentu będącego przed-
miotem obserwacji fenologicznych. Z kolei baza danych me-
teorologicznych zawierać będzie  cogodzinne wartości wszyst-
kich rejestrowanych elementów pogody.

Co będzie wynikiem prac prowadzonych w gridzie Ekologia?

Wynikiem prac prowadzonych w gridzie Ekologia będzie 
udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców bazy danych. 
W bazie zapisane będą zdjęcia obiektów fenologicznych oraz 
dane meteorologiczne zarejestrowane przez stację meteoro-
logiczną. Baza zdjęć będzie zawierała dla każdej rośliny trzy 

getacyjnego oraz wartości roczne. W zależności od elementu 
meteorologicznego możliwa jest analiza sum, wartości śred-
nich, maksymalnych i minimalnych, amplitud, zmienności, 
liczby dni z określonymi wartościami, itp. Wynikowa prezen-
tacja zmienności warunków meteorologicznych dostępna jest 
w formie graficznej oraz tabelarycznej, w zależności od wybo-
ru dokonanego przez użytkownika.

Jakie narzędzia i usługi będą opracowane w ramach Infra-
struktury?

Jednym z narzędzi udostępnionych użytkownikom jest 
moduł służący do analizy danych meteorologicznych. W opar-
ciu o wartości godzinne elementów pogodowych zapisanych 
w bazie danych, użytkownik może obliczać wartości dobowe, 
dekadowe, miesięczne, okresowe dla pór roku, okresu we-
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W trakcie realizacji projektu jego autorzy będą na bieżąco 
przedstawiali na ogólnodostępnej stronie internetowej anali-
zy dotyczące cyklu pojawiania się kolejnych faz rozwojowych 
obserwowanych roślin, oceniali wpływ warunków pogodo-
wych na ich pojawianie się oraz czas trwania, oceniali związ-
ki pomiędzy rozwojem obserwowanych roślin a przebiegiem 
elementów meteorologicznych, charakteryzowali warunki zi-
mowania roślin (w tym ozimin) oraz wpływu pogody w okre-
sie zimowym na wegetację roślin, a w dłuższej perspektywie 
czasowej dokonają charakterystyki topoklimatu miejsca ob-
serwacji.

Co uzyskamy  dzięki rozwiązaniom zrealizowanym we współ-
pracy z Projektem?

Jednym z istotnych rezultatów realizacji projektu będzie 
obszerna baza danych zawierająca zestawy zdjęć obserwowa-
nych roślin wraz z opisem fazy fenologicznej, w której w da-
nym momencie się znajdowały, połączona z bazą danych me-
teorologicznych charakteryzujących warunki pogodowe. Baza 
ta będzie ogólnodostępna i wykorzystywana do realizacji róż-
norodnych scenariuszy badawczych, w zależności od projek-
tów realizowanych przez użytkowników. 


