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DZIKICH MIETNISK W PUSZCZY BIA EJ
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____________

ASSESSMENT OF THE SIZE AND POSITION
OF WILD DUMPS IN THE WHITE FOREST

IN THE MUNICIPALITY OF OSTROW MAZOWIECKA
CLASSIFIED AS A NATURA 2000

Streszczenie

Odwiedzaj c polskie lasy bez trudu mo na zauwa y  mi dzy drzewami
wi ksze lub mniejsze stosy mieci. Nie s  od nich wolne równie  tereny Natura
2000. Istotnym jest okre lenie ile tych odpadów znajduje si  w lasach i jakiego s
rodzaju. W roku 2010 przeprowadzono na terenie lasów gminy Ostrów Mazo-
wiecka badania, które mia y na celu mi dzy innymi okre lenie po o enia mietnisk
i ich wielko ci. Dane zebrane przy u yciu techniki GPS zosta y wprowadzone do
systemu GIS (Geographical Information System). Dzi ki temu mo liwe by o prze-
prowadzenie analiz przestrzennych badanego zjawiska.

S owa kluczowe: ekologia, dzikie wysypiska mieci, Natura 2000, GPS, GIS

Summary

Out of all the people who visit Polish forests, not even one would fail to no-
tice the trash, so often hidden here and there between the trees. Nature 2000 area
is not free of it either. Is is essential to define how much and what kind of litter is
in these forests. Operations where carried on in 2010 on the grounds of the
Ostrów Mazowiecka community forests in order to determine the trash location
and its amount. Data gathered thanks to the GPS techniques where inserted into
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the GIS system. This greatly helped in carrying out spatial analysis of the phe-
nomenon under investigation.

Key words: ecology, wild waste dump, Nature 2000, GPS, GIS, data gathering 

WPROWADZENIE

Pomiary GPS (Global Positioning System) i analizy GIS (Geographical In-
formation System) pozwalaj  na uzyskanie wielu nowych informacji o zjawi-
skach, które zachodz  w rodowisku naturalnym. Dzi ki pomiarom z u yciem
odbiorników GPS mo na wyznaczy  po o enie obiektów na powierzchni Ziemi,
za  opisuj c je w okre lony sposób mo na zgromadzi  po czony z nimi zbiór
atrybutów opisowych. Te dwie grupy danych umo liwiaj  przeprowadzenia
interesuj cych i warto ciowych analiz przestrzennych, co pozwala na uzyskanie
nowych informacji o badanym zjawisku [Langley i inni 2006].

Projekty GIS zawieraj ce dane pochodz ce z ró nych róde , pozwalaj  na
szukanie zwi zków przestrzennych mi dzy ró nymi warstwami tematycznymi.
Ró norodne mo liwo ci raportowania i prezentacji wyników analiz umo liwiaj
tworzenie przejrzystych i przyst pnych w odbiorze dokumentów graficznych,
zarówno analogowych jak i cyfrowych. Ma to istotne znaczenie w procesie wi-
zualizacji wyników bada  [Kunz 2007].

Przyroda w Polsce, a zatem tak e rodowisko naturalne jest chroniona
ustawowo. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.
2004 Nr 92 poz. 880), czy (Dz.U. Nr 62, poz. 627)).

Ochrona rodowiska naturalnego od wielu lat le y w zainteresowaniu
pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia
skoordynowanej i efektywnej polityki ekologicznej, wynikaj ca ze wiadomo ci
i  ochrona rodowiska naturalnego ze swej natury posiada wymiar ponadnaro-
dowy i transgraniczny [http://www.europejskiportal.eu/id05.html].

Bardzo niekorzystnym zjawiskiem dla ochrony naszego rodowiska natu-
ralnego s  dzikie wysypiska mieci wyst puj ce powszechnie w polskich lasach.
Rozmiar tego procederu jest do  powa ny.

OBSZAR BADA

Obszarem bada  obj to gmin  Ostrów Mazowiecka po o on  w pó nocno-
wschodniej cz ci województwa mazowieckiego, w powiecie ostrowskim. Jest
to obszar bogaty w lasy. Z ca kowitej powierzchni gminy obejmuj cej 28 381
ha, lasy to 11 320 ha [http://www.gminaostrowmaz.home.pl/], co stanowi oko o
40% obszaru gminy. W zarz dzie Lasów Pa stwowych pozostaje oko o 8600 ha,
za  oko o 2700 ha to lasy stanowi ce w asno  ch opsk .
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Rysunek 1. Gmina Ostrów Mazowiecka i obszar Natura 2000 Puszcza Bia a
(skala oko o 1:120 000)

Figure 1. Ostrow Mazowiecka community area and the Natura 2000 White Forest 
(on a scale of about 1:120 000)

Wi kszo  lasów gminy le y na terenie obszaru Natura 2000 – Puszcza
Bia a (symb. PLB140007) [http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/
o_obszarach.php], który liczy 83778 ha (najwi kszy obszar Natura 2000 na tere-
nie województwa mazowieckiego). Jego powierzchnia na terenie gminy Ostrów
Mazowiecka wynosi oko o 18 300 ha. Zawiera on na obszarze gminy oko o
10 600 ha lasów, co stanowi oko o 55% jego powierzchni.

METODYKA I OPIS BADA

Prace przygotowawcze polega y na okre leniu metody prac w terenie
i ocenie planowanego do u ycia sprz tu pomiarowego. Po wst pnej analizie
zagadnienia i za o e  projektu uznano, i  do prac w terenie zastosowane zosta-
n :

– odbiornik GPS Trimble® JUNO SB,
– mapa lub jej odbitka,
– szkicownik.
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Odbiornik GPS Trimble® JUNO SB jest do  tanim i wydajnym urz dze-
niem do zastosowa  GPS w GIS, pozwalaj cym na okre lanie pozycji w terenie
zadrzewionym dok adno ci  nie gorsz  ni  ±5m. Ma on wbudowany aparat fo-
tograficzny o matrycy 3 Mpx pozwalaj cy na bardzo prost  dokumentacj  wizu-
aln  mierzonych obiektów. Opcja ta zosta a wykorzystana do tworzenia doku-
mentacji fotograficznej zaewidencjonowanych mietnisk. Wykonane zdj cia
pomierzonych obiektów zosta y nast pnie zapisane do bazy danych GIS, jako
obiekty do czone poprzez hiper cze.

Pomiary terenowe polega y na obej ciu pieszo okre lonego fragmentu la-
su. rednio w ci gu dnia sesja pomiarowa trwa a oko o 2 – 3 godzin, w ci gu
których badano oko o 10 -12 km dróg le nych i duktów. W rejestracji przyj to
okre lanie po o enia nielegalnego mietniska o minimalnej obj to  35 litrowe-
mu workowi. Badanie by o prowadzone w kwietniu, maju i wrze niu 2010 roku.

Po wyznaczeniu mietniska, mierzono jego po o enie za pomoc  odbiorni-
ka GPS oraz zapisywano dane o jego charakterystyce.

Mi dzy innymi rejestrowano dane:
– wymiary mietniska (szeroko , d ugo  i wysoko  (g boko )),

z dok adno ci  oko o 5%,
– rodzaj mietniska – kszta t i wiek,
– opis ogólny – charakterystyka ogólna mieci i mietniska, przypuszczal-

ne ród o itp.,
– identyfikator wykonanego zdj cia mietniska, zapisany w pami ci od-

biornika i inne.
Dane opisowe mietnisk zgromadzono w tabeli bazy danych „opis_smietnika”,

która by a edytowana w programie Excel MSOffice™. Dane przestrzenne i atry-
butowe zorganizowano w systemie personalnej geobazy ArcGIS™. Do wizuali-
zacji po o enia mietnisk wykorzystano warstwy mapy topograficznej firmy
IMAGIS™ utworzonej w PUWG 1992. Do tego celu u yto warstw: podzia
administracyjny, drogi, wody, lasy, koleje, miejscowo ci. Ponadto zaprojekto-
wano kilka warstw zawieraj cych dane pomocnicze, miedzy innymi: Natura
2000, mietniska, Drogi i dukty le ne.

WYNIKI BADA

Ogó em obj to badaniami powierzchni  lasów i obszaru Natura 2000
Puszcza Bia a wielko ci oko o 2 660 ha, co stanowi nieco ponad 23,5% ich ca -
kowitej powierzchni na obszarze gminy. W tym terenie znaleziono 244 nielegal-
ne mietniska o obj to ci ca kowitej 629 m³. Najwi ksza obj to  mieci, jak
stwierdzono w jednym le nym mietnisku to oko o 50 m³. Symboliczne zobra-
zowanie wielko ci mietnisk przedstawione jest poni ej (rys. 2). Prace terenowe
prowadzone by y g ównie w lasach w s siedztwie wsi: Komorowo, Majdan,
Rogó nia, Popielarnia, Pólki, Koziki, Koziki-Majdan, Fidury, Lipniki, Sielc,
Podborze oraz Sul cin W o cia ski.
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Rysunek 2. Symboliczne przedstawienie wielko ci mietnisk (skala oko o 1:90 000)
Figure 2. The symbolic representation of the size of dumps

(on a scale of about 1:90 000)

Po o enie mietnisk na mapie wskazuje na zwi zek jego z odleg o ci  od
zabudowa  i granic  zadrzewienia. W bezpo redniej blisko ci wsi zlokalizowa-
no 216 z 244, co stanowi 88,9% wszystkich mietnisk. Cech  charakterystyczn
jest to, e w obszarze tym zlokalizowano 12 mietnisk o obj to ci od 18 do 50
m³. Ich po o enie w pobli u wymienionych wy ej wsi mo e wskazywa  na ich
rol , jako lokalnych wiejskich wysypisk mieci. Granica zadrzewienia pos u y a
do przeprowadzenia analizy s siedztwa po o enia mietnisk w stosunku do
granicy lasu. Wykaza a ona, e w odleg o ci do 100 m od granicy zadrzewienia
w g b lasu, zlokalizowanych jest 125 z 216 mietnisk co stanowi 58,5% ich
liczby. W odleg o ci do 300 m od granicy zadrzewienia po o onych jest 175
z 216 mietnisk, co stanowi 81% ich liczby zlokalizowanych w tym rejonie
(Rysunek 3).

Obj to  zgromadzonych mieci w mietniskach w odleg o ci do 100 m od
granicy zadrzewienia wynosi 420 m³ ,co stanowi 66,6% ich obj to ci w tym
rejonie. Obj to  zgromadzonych mieci w mietniskach w odleg o ci do 300 m
od granicy zadrzewienia wynosi 514 m³, co stanowi 93, 3% ich obj to ci w tym
rejonie.
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Rysunek 3. Po o enie mietnisk w odleg o ci do 300m od granicy zadrzewienia
(niebieskie symbole, skala oko o 1:120 000)

Figure 3. Location dumps up to 300m from the border woodlots
(blue symbols, the scale of about 1:120 000)

Odpady znajdowane w lasach gminy Ostrów Mazowiecka nale  g ównie
do grupy odpadów komunalnych. Z danych statystycznych oszacowano hipote-
tyczn  ilo  mieci, które statystycznie powinny by  zbierane w gminie. Na
terenie gminy zamieszkuje 12 910  osób. Zak adaj c, e na wsi dochody rodziny
wiejskiej w stosunku do miejskiej s  ni sze przeci tnie o oko o 20% [Hanusik
K., angowska-Szcz niak U. 2006] co powoduje, e równie  mniejsza jest
produkcja mieci i wynosi ona 250 kg na osob , otrzymamy wielko  3230 ton
mieci produkowanych rocznie przez mieszka ców gminy.

Przyjmuj c równie , e w tym przypadku waga mieci do ich obj to ci ma
si  jak 1:10, to obj to  ich wynosi oko o 32300 m³.

Bior c pod uwag  powierzchni  zbadanych lasów oraz stwierdzon  w nich
obj to  mieci (629 m³) mo na okre li  ca kowit  obj to  mieci w lasach
gminy Ostrów Mazowiecka na oko o 2680 m³. Stanowi to oko o 8,5% ogólnej
obj to ci mieci wytwarzanych przez mieszka ców gminy.
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OCENA WYNIKÓW I WNIOSKI

Przeprowadzona analiza wyników szukania dzikich mietnisk w lasach
gminy Ostrów Mazowiecka pozwala na wyci gni cie wniosków dotycz cych
ich wielko ci oraz przyczyn ich powstawania. Trzeba stwierdzi , i  pomiary
wielko ci mietnisk maj  charakter szacunkowy. Nale y równie  zaznaczy , e
cz  mietnisk to do y wype nione mieciami i przysypane ziemi , co praktycz-
nie uniemo liwia o w a ciw  ocen  ich obj to ci. W takich przypadkach przyj-
mowano na podstawie szacunków, e g boko  do u ze mieciami wynosi 1m.

Istotnym jest ocena dok adno ci obliczenia obj to ci mieci. Obj to  t
obliczono wg wzoru, traktuj c zbiorowisko mieci, jako prostopad o cian,
w którym okre lono dla regularnej bry y redni  wysoko :

hsdV **=  (1)

gdzie:
V – obj to  mieci
d – d ugo
s – szeroko
h – wysoko
Na podstawie wzoru na b d funkcji obliczono szacunkowy b d wyzna-

czenia obj to ci wszystkich mieci:

2
2

2
2

2
2
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hsdV m
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Vm ∗

∂
∂+∗

∂
∂+∗

∂
∂=  (2)

( ) ( ) ( ) 2222222
hsdV msdmhdmhsm ∗∗+∗∗+∗∗=  (3)

Traktuj c wszystkie znalezione mieci, jako jedno wysypisko, mo na
oszacowa  w przybli eniu b d wyznaczenia ich obj to ci. Uwzgl dniaj c po-
pe nienie 5% b du wzgl dnego w wyznaczenia wymiaru mietniska wyniesie
on

( ) ( )( ) ( ) 3222222 954306833 mm,m,md*m dV ±≅∗∗=∗=  (4)

gdzie:
Vm – b d wyznaczonej obj to ci

d – d ugo  boku bry y (d = 3√V)
dm – b d d ugo ci boku bry y

Z powy szego wynika, e b d wzgl dny wyznaczenia obj to ci ca o ci
znalezionych mieci wynosi oko o 15%. Jest to równie  b d oszacowania ca -
kowitej obj to ci dzikich wysypisk.
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Innym problem, którego rozwi zanie jest kluczowe dla poprawy stanu
czysto ci lasów w gminie Ostrów Mazowiecka (a prawdopodobnie tak e dla
innych regionów w Polsce), to okre lenie róde  i przyczyn za miecania pol-
skich lasów. Zgromadzone dane i informacje uzyskane w Urz dzie Gminy daj
pewne mo liwo  oceny zjawiska za miecania lasów. Analizuj c te dane mo na
stwierdzi , e:

– w polskie lasy za miecane s  zarówno przez mieszka ców miast jak
i wsi, jednak przestrzenny rozk ad po o enia mietnisk (praktycznie w lasach
wokó  ka dej wsi) wskazuje na wi kszy udzia  w tym procederze mieszka ców
wsi,

– istnienie do ów ze mieciami  (cz sto przysypanych ziemi ) o po-
wierzchni kilkunastu metrów kwadratowych mo e wiadczy  o zorganizowa-
nym charakterze za miecania lasów, czynionym przez mieszka ców najbli -
szych miejscowo ci,

– najwi ksz  ilo  odpadów stanowi  ró nego rodzaju opakowania. Ich
przewaga wskazuje na to, e pochodz  z gospodarstw domowych,

– procentowa wielko  znalezionych mieci (8,5%) odpowiada procento-
wej liczbie gospodarstw domowych (oko o 10% - informacja z Urz du Gminy),
które nie podpisa y umów o odbiorze odpadów z adnym dzia aj cym na terenie
gminy przedsi biorstwem oczyszczania.

Zgromadzone dane pozwalaj  na wysuni cie postulatów i sugestii maj -
cych na celu zmian  stanu za miecenia polskich lasów. Wydaje si  w a ciwe,
aby na szczeblu samorz du gminnego przeanalizowano stosunek kosztów usu-
ni cia dzikich mietnisk i kosztów systemu zbiórki mieci i zmian  sposobu
zbierania mieci w ten sposób, aby zwi kszy  cz stotliwo  odbioru mieci w
miesi cu oraz zwi kszy  cz stotliwo  odbioru zu ytego sprz tu AGD i RTV
oraz mieci wielkogabarytowych (meble). Nale y unowocze ni  technologi
kontroli przez organy porz dkowe i administracji samorz dowej zwalczania
procederu za miecania lasów (np. poprzez zastosowanie kamer video z zapisem
inicjowanym czujnikiem ruchu). Trzeba podkre li  konieczno  zmniejszenia
liczby gospodarstw domowych nie maj cych umów o odbiorze mieci.

Najistotniejszym wydaj  si  jednak podniesienie stanu wiadomo ci eko-
logicznej mieszka ców gminy. Niezb dne jest opracowanie programu edukacyj-
nego zarówno dla m odszych jak i starszych mieszka ców. Po o enie wi kszo ci
mietnisk w pasie 300m od granicy lasu w bezpo rednim s siedztwie ka dej

z po o onych w pobli u tych wysypisk wsi wiadczy o s uszno ci tego postula-
tu. Aby taki program edukacyjny móg  by  zrealizowany niezb dne s  rodki.
S dzimy, e na ten cel gmina mo e pozyska  je z funduszy wsparcia UE.
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