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Abstract: The aim of the article is to develop standards which can be used for evaluating the natural environment 
for practical purposes. The standards have been presented in a natural environment evaluation project. The 
structure of the project makes it possible to use so important a scientific tool as the GIS is today. The general 
project has been extended through formulating detailed directives for each stage and next using them in model 
evaluations of the natural environment in planning (e.g. evaluating the usefulness of the natural environment for 
investments with buildings as an example, estimating the susceptibility of the natural environment to human impact  
using forest areas as an example).
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Wprowadzenie

Wraz ze wzrostem znaczenia problematyki środowiskowej w planowaniu  przestrzennym i strategicznym 
zagadnienie przenikania się naukowego i praktycznego podejścia do ocen środowiska przyrodniczego 
nabieraja szczególnego znaczenia. Wiąże się to nie tylko z efektywnym wykorzystaniem dorobku 
metodologicznego nauk przyrodniczych, ale również z koniecznością jego dostosowywania do 
zmieniających się uwarunkowań formalnoprawnych. 
Pomimo istnienia szeregu opracowań odnoszących się do różnych aspektów ocen środowiskowych 
stosunkowo niewiele jest przykładów prac, które ujmowałyby ten problem całościowo umożliwiając 
zarówno poznanie, jak i przetestowanie określonych rozwiązań metodycznych (por. Bajerowski i in. 
2000; Chmielewski 2001; Kistowski 1997; Kistowski i Pchałek 2009; Senetra; Cieślak 2004). W tym 
celu podjęto próbę wypracowania standardów służących wartościowaniu środowiska przyrodniczego 
dla celów praktycznych, z ich ukierunkowaniem na możliwości wykorzystania tak ważnego obecnie 
narzędzia badawczego, jakim są Systemy Informacji Geograficznej. Standardy te ujęto w formułę 
projektu oceny środowiska przyrodniczego. 

Bródka S.,  2012, Projekty ocen środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w 
planowaniu przestrzennym , T.XXXII, 27-35.
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 Cel i zakres badań
Prezentowane podejście badawcze jest częścią szerszego opracowania, które w sposób kompleksowy 
omawia zagadnienia związane z wartościowaniem środowiska przyrodniczego na potrzeby szeroko 
rozumianej działalności człowieka (Bródka (red.) 2010a). Novum metodycznym opracowania jest 
podporządkowanie omawianych zagadnień idei projektu oceny środowiska przyrodniczego, który 
rozumiany jest jako określony celem, uporządkowany sposób działania, realizowany z wykorzystaniem 
technik geoinformacyjnych, przebiegający według kolejnych etapów i zmierzający do osiągnięcia wyniku 
w postaci raportu. W dużym uproszczeniu należy przyjąć, że projekt oceny posiada ściśle określoną 
strukturę wyrażaną poprzez szereg działań dokonywanych na danych przestrzennych. Rodzaj operacji 
na danych zdeterminowany jest celem oceny oraz jej założeniami metodycznymi i jest przypisany do 
konkretnych etapów projektu związanych z pozyskaniem oraz przetworzeniem danych w celach oceny, 
ich wizualizacją kartograficzną, analizą uzyskanych w efekcie przetwarzania i wizualizacji wyników 
oceny, wreszcie przygotowaniem raportu końcowego (por. ryc. 1). 
Przyjęty zgodnie z definicją ogólny schemat projektu oceny został rozbudowany poprzez sformułowanie 
szczegółowych wytycznych dla każdego z etapów, a w dalszej kolejności ich zastosowanie w 
przykładowych ocenach środowiska dla potrzeb planistycznych. Należy podkreślić, że przykładowe 
opracowania zróżnicowano ze względu na zakres problemowy oraz przestrzenny, co pozwoliło na 
zaprezentowanie odmiennych rozwiązań metodycznych dostosowanych do celu i skali opracowania.

Ryc. 1. Ogólny schemat projektu oceny środowiska przyrodniczego w technologii GIS (źródło: Bródka 2010b)
Fig. 1. An outline of the project of evaluating the natural environment in the GIS technology (source: Bródka 

2010b)
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Propozycje standardów metodycznych dla potrzeb projektów 
ocen środowiska przyrodniczego w technologii GIS
Przyjmując ideę projektu oceny środowiska przyrodniczego jako wyjściową dla prowadzonych rozważań 
wypracowano standardy metodyczne, które odniesiono do każdego z etapów projektu z osobna. Na 
wstępie podjęto próbę usystematyzowania poglądów na procedurę oceny środowiska przyrodniczego. 
W tym celu przedstawiono wybrane podejścia do oceny środowiska przyrodniczego w układzie 
chronologicznym, co pozwoliło określić ich bezpośredni związek z rozwojem teorii i metodologii badań 
ekologiczno-krajobrazowych.

Ryc. 2. Etapy oceny środowiska przyrodniczego w ujęciu praktycznym (źródło: Bródka 2010c)
Fig. 2. The stages of the natural environment assessment in a practical perspective (source: Bródka 2010c)
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Próbą podsumowania poglądów na ten temat stał się zaproponowany schemat procesu oceny 
środowiska przyrodniczego dla celów praktycznych (por. Bródka, Macias 2008; Bródka 2010c). 
Wyróżniono w nim pięć zasadniczych etapów: przygotowawczy, inwentaryzacyjny (dokumentacyjny), 
analityczny, syntetyzujący oraz prognostyczny (ryc. 2). Przyjęty schemat oceny jest syntetycznym 
ujęciem zakresu problemowego analiz środowiskowych w procesie planistycznym i dostosowuje je 
do wymagań formalnoprawnych związanych ze sporządzaniem opracowań ekofizjograficznych oraz 
prognoz oddziaływania na środowisko.
Następnie odniesiono się do zagadnienia gromadzenia i przetwarzania źródłowych danych 
przestrzennych, precyzując najważniejsze kroki w procedurze tworzenia geobazy, omawiając 
zagadnienie modelu środowiska przyrodniczego w cyfrowych bazach danych, wreszcie charakteryzując 
główne typy operacji związanych z przetwarzaniem informacji na potrzeby ocen środowiska (Kaczmarek 
2010).  
Ponieważ poprawność merytoryczna ocen środowiska przyrodniczego zależna jest od właściwej 
interpretacji zróżnicowania przestrzennego badanych obiektów i zjawisk, ważnym aspektem 
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Ryc. 2 cd. Etapy oceny środowiska przyrodniczego w ujęciu praktycznym (źródło: Bródka 2010c)
Fig. 2 cd. The stages of the natural environment assessment in a practical perspective (source: Bródka 2010c)
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metodycznym ocen jest ich poprawna wizualizacja. Znajomość zasad kompilowania i projektowania 
graficznego umożliwia skuteczny przekaz zgromadzonych i przetworzonych informacji (Medyńska-Gulij 
2010). W sytuacji coraz lepszego dostępu do danych przestrzennych oraz potrzeby ich autorskiego 
(branżowego) opracowywania przygotowane standardy wizualizacji kartograficznej należy uznać za 
szczególnie przydatne.
Elementem końcowym procedur ocennych jest sporządzenie opracowań wynikowych. W przypadku 
planowania przestrzennego efekty analiz i ocen środowiskowych ujęte są w formie tekstowej i 
graficznej. Z tego względu wiele uwagi poświecono zakresowi oraz układowi opisowej części raportu, 
a także zasadom konstruowania map wynikowych, w tym aranżacji głównych elementów ich treści 
(Bródka 2010c, Medyńska-Gulij 2010). 

Przykładowe projekty oceny środowiska przyrodniczego dla 
potrzeb planowania przestrzennego
Przygotowanie przykładowych projektów oceny środowiska przyrodniczego wymagało przyjęcia 
pewnych ogólnych założeń. Projekty zróżnicowano ze względu na zakres problemowy oraz 
przestrzenny, co pozwoliło na zaprezentowanie odmiennych rozwiązań metodycznych, dostosowanych 
do celu i skali opracowania. Zakres problemowy projektów dobrano w taki sposób, aby umożliwić 
ich wykonanie z uwzględnieniem wszystkich etapów postępowania badawczego. Takie podejście 
wymagało zastosowania pewnych uproszczeń w procesie oceny (np. ograniczenie liczby kryteriów), 
które jednak nie wpłynęły na poziom merytoryczny opracowań. Do przygotowania projektów starano się 
wykorzystać istniejące bazy danych przestrzennych. Przy doborze danych szczególną uwagę zwrócono 
na ich dostępność oraz możliwości późniejszego przetwarzania. Charakterystyka każdego projektu 
oraz kolejnych etapów jego realizacji przygotowana została w formie ujednoliconych schematów i 
zestawień tabelarycznych, których struktura odpowiada kolejnym poziomom uszczegółowienia oceny 
(ryc. 3). Ostatni poziom zawiera zestawienie kryteriów oceny, a jego uzupełnieniem są tabele, w których 
zamieszczono dokładny opis każdego z kryteriów, łącznie z podaniem wartości badanych cech oraz 
ich kwalifikacją. Przyjęcie analogicznej formuły przygotowania i wykonania kolejnych zadań znacznie 
podniosło walory użytkowe opracowania. 
Wiele uwagi poświęcono procesowi gromadzenia i przetwarzania danych. Najistotniejsze w opisie 
projektów czynności, tj.: wybór danych, operacje na danych, tworzenie metadanych oraz modyfikacja 
geobazy, zostały zaprezentowane w postaci uporządkowanych tabel (ryc.4). Opis danych źródłowych 
podzielono na dane dotyczące tematu projektu oraz dane referencyjne (podkładowe). Wyselekcjonowane 
warstwy zestawiono w tabelach, podając źródło, typ i format danych oraz przyjętą w projekcie nazwę 
i zawartość.
Ważnym zagadnieniem podczas przygotowania przykładowych projektów była prezentacja 
kartograficzna wyników analiz i ocen środowiska przyrodniczego, dlatego dla każdego z projektów 
opracowany został zestaw map. Pierwszą grupę tworzą mapy poglądowe (lokalizacyjne) z zaznaczonym 
fragmentem obszaru przyjętego do prezentowania wyników oceny oraz mapy wybranego fragmentu 
w docelowej skali z treścią referencyjną. Do drugiej grupy zaliczono mapy związane bezpośrednio z 
oceną. Są to mapy o charakterze analitycznym prezentujące zmienność elementów i cech środowiska 
przyrodniczego ważnych z punktu widzenia celów oceny oraz mapy zawierające wyniki ocen 
cząstkowych i syntetycznych (ryc. 5). 
Szczególny nacisk położono na wskazanie możliwości wykorzystania różnych metod mapowania 
oraz zastosowanie podstawowych reguł projektowania map. Przy projektowaniu map wykorzystano 
wiele uwagi poświęcono standardom dotyczącym sposobu symbolizacji (np. paleta kolorów dla map 
geologicznych i leśnych) (por. Medyńska-Gulij 2010).
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Uwagi końcowe
W podsumowaniu należy stwierdzić, że prezentowane opracowanie jest przykładem całościowego 
podejścia do ocen środowiska przyrodniczego, w pełni uwzględniającym możliwości wykorzystania 
źródeł i technik geoinformacyjnych. Zaproponowane w formie instruktażowej rozwiązania metodyczne 
pozwalają na przygotowanie oraz wykonanie różnorodnych opracowań waloryzacyjnych. Ich znaczenie 
w analizach przyrodniczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego ma szeroki kontekst. Dotyczy 
on przede wszystkim wymagań związanych ze sporządzaniem specjalistycznych dokumentacji 
diagnostycznych (inwentaryzacyjnych) i ocennych. Są to m.in. opracowania ekofizjograficzne i prognozy 
oddziaływania na środowisko przygotowywane obligatoryjnie dla dokumentów planistycznych. Wiąże 
się to jednak z potrzebą powszechniejszej akceptacji wypracowanych dotychczas norm (por. Bajerski 
i in. 2000; Chmielewski 2001; Senetra, Cieślak 2004) oraz ich stałej weryfikacji w przyszłości. 
Powodowane jest to zarówno ciągłym rozwojem badań ekologiczno-krajobrazowych, jak i zmianami 
regulacji prawnych. 
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Ryc. 3. Zakres problemowy projektu oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji ujęty w 
formie schematu (zagadnienia uwzględnione w projekcie oznaczono kolorem szarym) (źródło: Bródka i in. 
2010)

Fig. 3. The scope of problems in the project of evaluating the natural environment for tourism and recreation 
presented in diagram form (source: Bródka i in. 2010)
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Ryc. 4. Ogólny schemat opisu operacji geoinformacyjnych (A) oraz jego zastosowanie w projekcie oceny 
przydatności środowiska przyrodniczego do działań inwestycyjnych na przykładzie budownictwa (B) 
(źródło: Bródka i in. 2010)

Fig. 4. An outline of describing geoinformation operations (A) and its using in the project of evaluating the natural 
environment for investments with buildings as an example (B) (source: Bródka i in. 2010)
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Ryc. 5. Fragmenty dwóch map tematycznych prezentujących zróżnicowanie cech drzewostanu w granicach 
pododdziałów leśnych (A) oraz mapy wynikowej (B) w projekcie oceny podatności środowiska przyrodniczego 
na degradację na przykładzie obszarów leśnych (źródło: Bródka i in. 2010)

Fig. 5. Fragments of thematic maps presenting the diversity of forest stand characteristics (A) and a fragment of 
a synthetic map (B) in the project of evaluating the susceptibility of forests to degradation (source: Bródka 
i in. 2010)
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