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Przetwarzanie baz danych źródłowych
w celach ochrony środowiska przyrodniczego
w planowaniu przestrzennym

Wprowadzenie

Tworzenie baz danych źródłowych o środowisku przyrodniczym w postaci nume-
rycznych wenji map topograficznych i tematycznych, nabrało w Po|sce w ostatnich
|atach tempa. Specja|istyczne opracowania wektorowe takich zagadnień, jak podział
hydrograficzny, uŹytkowanie terenu czy formy i przejawy ochrony przyrody' mają bez.
pośrednie zastosowanie w zarzqdzaniu środowiskiem przyrodniczym i p|anowaniu
przestrzennym. Format numeryczny tych opracowań pozwala w sposób efektywny
przeprowadzać z wykorzystaniem narzędzi 615 ana|izy dotyczące komponentów środo-
wiska przyrodniczego i procesów zachodzących między nimi. Równoczesny rozwój
tematycznych opracowań numerycznych stawia przed użytkownikiem danych
źródłowych zadanie wtaściwego wyboru wśród pokrewnych danych pochodzących
z róznych źródet' Ponadto istotne staje się zagadnienie przestrzennej zgodności obiek.
tów na poszczegó|nych mapach.

Tendencja Wzrostowa areału obszarów prawnie chronionych utrzymuje się w na-
szym kraju od lat 70. ubiegtego stulecia (Gacka-Grzesikiewicz 2OOt). W Polsce utwo-
rzono dotychczas 23 parki narodowe, 1354 rezerwaty przyrody, 120 parków krajob.
razowych i 288 obszarÓw chronionego krajobrazu, które zajmują łącznie ponad 337o
powierzchni kraju (Makomaska-Juchiewicz, Tworek 2003)' Znaczna część tego obszaru
wymaga opracowania planów ochrony. Uwaga ta dotyczy również tworzonych obsza-
rów sieci Natura 2000 (art. 29 ust' l Ustawy o ochronie przyrody), opracowywanie
p|anów ochrony w niezadowa|ającym stopniu jest wypetniane w odniesieniu do par.
ków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Bardzo często przyczyną takiego stanu
rzeczy jest brak funduszy.

Sytuacja ta skłania do rozważenia moŹ|iwości szerokiego wykorzystania dostępne-
go zasobu map numerycznych w tworzeniu rzete|nych zasobów bazowych informacji
niezbędnych do wykonania p|anów ochrony' Ce|em przeprowadzonych badań stały się
oceny wybranych warstw danych źródłowych pod kątem ich przydatności w realizacji
zadań związanych z identyfikacjq zagrożeń oraz ochroną środowiska przyrodniczego.
Tworzenie tematycznych opracowań numerycznych o środowisku przyrodniczym jest
obligatoryjne d|a opracowywanych p|anów ochrony (por' $13 i $l8 Rozporządzenia
Min. Srodowiska z 12 mĄa 2005 r., Dz.U' nr 94, poz.794).
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Postępowanie badawcze zostato podzie|one na następujące etapy:
l) wybór zakresu tematycznego,
2) wybór źródeł danych przestrzennych,
3) przetwarzanie baz danych źródtowych'
4) optymalizacja warstw tematycznych - etap oceny.

Zakres tematyczrijl'' ; Ti; *ri{}s!q

Do oceny wybrano informacje przestrzenne związane z hydrosferą i litosferą.
Wybór uzasadniono fundamenta|nym, obok ukztattowania powierzchni, wpływem
tych czynników na funkcjonowanie ekosystemów, a w szczególności na migrację zanie.
czyszczeń. Relief pominięto gtównie ze wzg|ędu na odmienny charakter organizacji
danych przestzennych, co musiałoby pociągnąć za sobą stosowanie odrębnych procedur
oceny związanych ze strukturą gridową danych.

Przyjęty zakres tematyczny odnosi się do wymogów sporządzania projektu planu
ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego (Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia l2 maja 2005 r. - Dz.U. ff 94 poz.794) w zakresie
opisanym w tabeli l.

źródła danych przestrzennych

W poszukiwaniu optyma|nych źńdeł informacji o wybranych komponentach
środowiska przyrodniczego wykorzystano następujące mapy numeryczne: Mapę
Hydrograficzną Po|ski (MHP)' Mapę Sozologiczną Po|ski (MsP), Mapę Hydrogeolo-
giczną Po|ski (MHgP)' SzczegÓłową Mapę Geo|ogiczną Polski (sMcP) i Mapę Podziału
Hydrograficznego Polski (MPH P).

Mapa Hydrograficzna Polski (MHP) opisuje przyrodnicze uwarunkowania obie-
gu wody. Zjawiska i obiekty hydrograficzne są uporządkowane w grupy tematyczne:
topograficzne działy wodne' wody powierzchniowe, wypływy wód podziemnych,
wody podziemne pierwszego poziomu, przepuszczalność gruntów zjawiska i obiekty
gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarÓw stacjonarnych' Wektorowe e|e-

menty opracowania numerycznego są wykonane w formacie Map|nfo .tab. Przy pro-
dukcji mapy od roku 2005 jako referencyjna baza danych topograficznych jest wyko-
rzystywana mapa wektorowa poziomu 2 (VML2).

Mapa Sozologiczna Polski (MSP) prezentuje stan środowiska przyrodniczego
oraz procesy' które to środowisko kztałtują. Mapa jest zorganizowana w następujących
grupach tematycznych: formy ochrony, degradacja komponentów, przeciwdziałan ie

degradacji i rekultywacja środowiska przyrodniczego, nieużytki' oznaczenia uzu.
pełniające. Podobnie jak mapa hydrograficzna mapa sozo|ogiczna Po|ski jest opraco-
wana W formacje Maplnfo 'tab i od niedawna korzysta z geometrii obiektów z VMapy
poziomu 2.
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Tabe|a |. Zastosowanie warstw danych źńdtowych w tworzeniu map tematycznych do p|anu

ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r' (Dz.U.
nr 94 poz. 794)

Table 1. The use of source database layers for making topical maps for environment protection
planning according to the Decree of the Minister of the Environment. of May l2'". 2005,
(Dz.U. no. 94 entry 794)

Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHgP) opisuje warunki hyd rogeologiczne
głównego poziomu wodonośnego, jego zasobność i dynamikę wód oraz wskazuje na
ich jakość i zagrożenia. Mapa w postaci analogowej składa się z p|anszy głównej
i dokumentacyjnej oraz z objaśnień zawierających dane tabelaryczne' przekroje hydro.
geo|ogiczne oraz mapy uzupełniające' Na mapę sktadają się następujące grupy tema-
tyczne: wodonośność' wody powierzchniowe, hydrodynamika, jakość wÓd podzie-

mnych, ujęcia wód podziemnych, ogniska zanieczyszczeń i inne. W wersji numerycznej
mapa jest dostępna w formacie projektu M6E (.mpd)' formacie ekportowym Arc|nfo
(.e00) lub w wersji .shp' W przygotowaniu jest nowa edycja mapy opisująca pierwszy
poziom wód podziemnych.

Grupy i podgrupy
warstw tematycznych

(uśtalone Przez autorów)

Obligatoryjne mapy tematyczne
planu ochrony

dla parku narodow€go
i rezerwatu przyrody

Obligatoryjne mapy tematyczne
planu ochrony dla parku

krajobrazowego

I . Wody podziemne 5 l3 pkt 2) sieć hydrograficzna
igranice zlewni

5 13 pkt l0) walory przyrody
nieożywionej

]8 pkt' l) sieć hydrograficzna
i granice dewniLl. Lokalizac.ja 6PUW

l.2. cłębokość za|egania pierw.
vego poziomu wodonośnego

I .3. Charakterystyka jednostek

hydrogeologicznych

1.4. Otwory i studnie

1 .5. Żród|a

] .6' stopień za8rożenia wód
podziemnych

5 13 pkt l5) za8rożenia wewnęt-
rzne i zewnętrzne (z8odnie
z par 'l I ust. l)

$ l8 pkt 7) zagrożenia wewnętrz.
ne izewnętrzne (zgodnie z par.

l6 ust l)
1 '7 , Jakość wód podziemnych

2. Wody powierzchniowe ! 13 pkt 2) sieć hydrograficzna
i Branice zlewni

5 I3 pkt 4) siedliska przyrodnicze

$ 13 pkt 9) walory krajobrarowe

$ 13 pkt l0) walory przyrody
nieożywionej

5 l8 pkt. l) sieć hydrografiona
i 8ranice zl€wni

5 18 pkt 2) siedliska przyrodnicze
wymagające ochrony

5 l8 pkt 5) walory krajobrazowe
i wartości ku|turowe

2.l . ci€ki wodne

2.2. Zbiorniki wodne

2.3. Dziaty wodne

2.4. Zlewnie elementame

2'5. Degradacja wód powierzch.
niowych

2.6' Jakość wód powierzchniowyÓ

3. Litologia 513 pkt a) siedliska przyrodnicze

513 pkt 9) walory krajobrazowe

S 13 pkt l0) walory przyrody

nieożywionej

5 l8 pkt 2) siedliska przyrodnicze
wymaga]ące ocnrony

5 18 pkt 5) walory krajobrazowe
i wartośCi kulturowe

3.1 . Kompleksy litoloBiczne

3.2. Kompleksy genetyczne

3.3. Kompleky stratygraficzne
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Szczegółowa Mapa Geologiczna Po|ski (SMGP) jest obrazem budowy geo|o-
gicznej terenu z jednoczesnym rozpoznaniem budowy geologicznej w profilu piono-
wym. Zasadnicza Wa6twa mapy prezentuje Iito|ogię, genezę i stratygrafię skał przy-
powierzchniowych. Ponadto na mapie zaznaczone sq podcięcia erozyjne, głazy narzl'l-

towe, waŹniejsze źrodta, znaleziska flory kopa|nej, znaleziska prehistoryczne, zaburzenia
g|acitekton iczne, stożki napływowe oraz więkze wyrobiska, a takźe |oka|izacja wybra-
nych wierceń opisanych w objaśnieniach do mapy' sM6P jest dostępna w formacie
ekportowym Arclnfo (.e00) lub w wersji .shp.

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) jest jedno|itą, ciągłą bazą
danych hydrograficznych dla obszaru catej Po|ski' Zawiera ona petnq charakterystykę
geometryczną i opisową sieci wodnej oraz z|ewni. Mapę opracowano w lnstytucie
Meteorologii i Cospodarki Wodnej w Warszawie. MPHP jest materiatem referencyjnym
w zakresie przebiegu granic regionów wodnych (Rozporządzenie RM z 27 czerwca
2006, Dz. U. nr .1 26 poz. 878)' Mapa jest udostępniana w formacie Arc|nfo Coverage
lub ESRI .shp i sktada się z następujących grup tematycznych: obszarowe jednostki hy.
drograficzne, cieki wyróżnione i pozostałe' zbiorniki wyróżnione i pozostałe, podział
sekcyjny mapy topograficznej I :50000.

Wymienione produkty zostaty opracowane w skali l:50000 mapy analogowej
w uktadzie współrzędnych l942 (mapy geologiczne) oraz w układzie PUWG ] 992 (po-

zostate mapy). Wszystkie opracowania w formie analogowej i numerycznej wraz
z objaśnieniami (komentarzami) są dostępne odpłatnie (szczegółowe informacje na
www.pgi.gov.p| oraz www.codgik.gov.pl)' a MPHP jest dostępna nieodpłatnie na pod.
stawie umowy.

Przetwarzanie baz danych przestrzennych

Na etapie przetwarzania danych przestrzennych nastąpiło dopasowywanie wantw
numerycznych oraz zewnętrznych baz (abe|) do wytypowanych podgrup warstw
tematycznych (por. tab. 1). odpowiednie dane wyodrębniono ze struktur map nume.

rycznych, przekonwertowano do formatów Maplnfo.tab i EsRl ,shp oraz umieszczono
we własnej strukturze danych. Następnie przetworzono część tabelaryczną niektórych
warstw wzbogacając je danymi zewnętrznymi.

Z zasobu Źródłowego wybrano materiał, który cechował się rzetelnością. ocenę
przydatności wartwy oparto na analizie wymogów tworzenia Warstwy' zapisanych
w instrukcji (wytycznych technicznych), a w szczegó|ności metodyce budowania war-
stwy, Źródłach danych przestrzennych oraz zasobności bazy danych.

W efekcie powstala lista warstw numerycznych rekomendowanych do dalszego
postępowania, które po|egało na wyborze danych źródłowych do tworzenia map
tematycznych d|a planów ochrony.

W da|szej części postępowania wykorzystano zasób danych tabe|arycznych. Byty to
dodatkowe atrybuty w ramach danego opracowania' dostępne pod ńźnymi postaciami:

o tabe|i zewnętrznej .dbf - np' aktualne nazwy geograficzne cieków i jezior MHP (plik

.dbf pobrany z internetu),
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Tabe|a 2. Zoptyma|izowana 
'truktura 

danych źródtowych dla komponentu ',wody podziemne''
Table 2. The optimised structure of source database for the underground wateB component

warstw Warstwa Dane źródłowe baza
LokaIizacja g,lÓwnego Poziom ralegania CUPW hydroizoh_ I .shpMHgP
uzytkowego poziomu
wód podziemnych
(GUPVV)

6lębokość występowania
CUPW

gleb-gpu_l .shpMHgP

zasię8 występowania
CUPW

gpu_l.shpMHgP

Głębokość zaIegania
pierwszego poziomu
wodonośnego

Hydroizobaty hdizob.tabMHP

Charakterystyka
jednostek

hydrogeologicznych

Jednostki
hydrogeologiczne

jedn_hydr_l .shpMHgP Opisy jednostek

z objaśnień (.pd|
GłÓwne parametry
(tabeIa z ob,iaśnień)

Otwory i studnie Otwory i studnie pkt-oprob.shpMHgĘ otwo-
ry_q.shpMHgP otwo-
ry_tr.shpMHgP otwo-
ry_beropr.shpMHgP
uj_wielootwor.shpMHgP i
studnie.shpMHgP

- tabele opisujące cechy
otworow i chemizm wody
(z objaśnień)

Źrodła Żród|a zrod-st.tab M H Ę
zrcd_zst.tabMHĘ
zrod ok.tabMHP

Stopień zagrożenia
wÓd podfiemnych

PrzepuszcfaIność gruntu przepusz.tabMHP Słownik z wytycznych
technicznych

Zagrożenie wód
podziemnych

stop.zagr_l 'shpMHgĘ
grunty_i.tabM5P

Zaniec4rszczenia
komunalne

sciek_kom.shpMHgP Dane Wojewódzkie8o
lnspektoratu Ochrony
Srodowiska

Zanieayszczenia
przemystowe

sciek_przem.shpMHgP

vvyIewi5ka ściekÓw wylew_sciek.shpMHgP

Sktadowiska odoadów sk|_odpp.tabMsĘ
skl_odpk'tabM5Ę
skl_sur.tabM5P
skl_pal.tabMSP

|nne obiekty uciążliwe magaz_paliw.shpMH8Ę
zakłady-chem.5hp.MHgB
2akłady-ro|.shpMHgĘ
zakłady_inne.shpMHgP

Jakość wód
podziemnych
i ich ochrona

Jakość wÓd podziemnych jak_gpu_l .shpMHSP
wskjakjpu'l .shpMHgP

strefy ochronne u.ięć sIr och_u.tabMSP

Jakość wÓd podziemnych
w punktach

pkt_oprob.shpMHgĘ
otwory_q.shpMHgĘ
otwory_tr.shpMH8Ę
i studnie.shpMHgP

Tabele opisUjące',akość
wód (z objaśnień)' dane
Wojewódzkiego Inspekto.
ratu ochrony śodowista



Grupa warstw Warstwa Dane źród|owe Zewnętrzna baza

Cieki wodne Cieki wodne rzeki_r.shpMPHP

rzekin.shpMPHP
s_rzeki.shpMPHP

N dod cieki.dbfMPH P

Zbiomiki wodne Zbiomiki wodne jeziora.shpMPHĘ
jez_n.shpMPHP

n_dodjeziora.dbfMPHP
dane z komentarua
do MHP oraz z Atlasu

Jezior Polski

Dziaty wodne Działy wodne zlew_dz.shpMPHP

Bramy wodne br wod.tabMHP

Zlewnie elementame Zlewnie elementame zlew_el.shpMPHP

zagrożenia i degradacja
wód powierzchniowych

Zanieczyszcfenia komuna|ne. zaniecryszczenia przemysłowe. wy|ewiska ściekóW
składowiska odpadÓw i inne obiekty uciążliwe _ tak. jak dla wód podziemnych

Obsrary podatne na
zalewy powodziowe

i denudację

deŁterd.tabM5Ę
deŁterf'tabMsP

Przekroczenia wska.źników

zanieczyszczeń wód
powierzchniowych

prz-wsk.tab|ńsP Dane Wo'iewódzkiego
Inspektoratu Ochrony

środowiska

Jakość wód powier
wych i ich ochona

Jakość wód
powierzchniowych

j_w_pow.tabMHP,

p_ocj-w.tabMHĘ
klasy_wp.MSP

Dane Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony
środowiska

Przeciwdzialanie zanie-
crysrczeniom i regulacja
wód powierzchniowych

obszar_d.tabMHĘ

8robla.tabMHĘ
waly.tabMHP
ob-ch'tabMHĘ
objos_wod.tabMHP

Punkty pomiarowe wód
powierzchniowych

Poster-w.tabMHĘ
M_prrepl.tabMHP

Dane z komentarza
do MHP (przepływy)
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Tabela 3. Zoptymalizowana struktura danych źńdtowych d|a komponentu ,,wody powierzchn jowe.'

Table 3. The optimised structure of source database for the suńace wate6 component

. tabeli zamieszczonej w objaśnieniach do mapy - np. tabe|a .'wyniki analiz chemicz-
nych wód podziemnych', MHgĘ

. danych opisowych zamieszcfonych w objaśnieniach do mapy - np. charakterystyka
jednostek hydrogeologicznych MHgĘ

. słowników danych zapisanych W instrukcjach (Wytycznych technicznych) lub doku-
mentach zewnętrznych - np. k|asy przepuszczalności gruntów MHP

Przylączanie danych zewnętrznych odbywało się w dwojaki sposób: a|bo przez po-

szerzanie tabeli atrybutów waBtwy (Map|nfo Professiona|) albo też poprzez tworzenie
łącza między tabe|ą i warstwą (ArcC|S)' Przyłączanie było możliwe dzięki obecności sy-

stemu identyfikatoróW obiektów przestrzennych W strukturze wa6tw numerycznych.
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warstw Warstwa Dane źródlowe baza

Litologia

Kompleky litologiczne
geo I _poly.shpSMCP
(obiekty wydzielone w oparciu
o parametr ..SMLA")

geo 1_datao.dbfSMCP I

geo I _datal .dbfsMcP

Kompleksy Benetycrne

geo I _poly.shpSMGP
(obiekty wydzielone w oparciu
o parametr ,.GENEZAI ")

Kompleksy
stratygraficzne

geo l*poly.shpSMGP
(obiekty wydzielone w oparciu
o parametr -STRATYCRI )

Wlercenia archiwalne Dok2_point.shpSMCP dok2_data0.dbf

dok2 datal.dbf

Obiekty i zjawiska
geoloBiczne

Geo3_point.shpSMCP

Tabela 4. Zoptyma|izowana struktura danych źrodtowych dla komponentu ..litologia.,

Table 4. The optimised structure of source database for the lithology component

Podsumowanie

Przeprowadzone postępowanie udowodniło szereg poZytywnych cech rozpatrywa.
nych danych Źńdlowych. KiIka przykładowych Wymieniono poniżej:
. stopniowe ujednolicanie identyfikatorów hydrograficznych (MHĘ MPHP),
. możliwość przyłączania istotnych danych zawartych w objaśnieniach (komenta-

rzach) do map (MHB MSĘ MHgP SMGP)'
. utatwienie terenowej aktua|izacji informacji poprzez jednoznaczną loka|izację obie-

któw (np. punkty pomiaru wód podziemnych - MHP i MHgĘ obiekty degradujqce
środowisko _ MsP i MHgP itp.)'

. zgromadfenie komp|ekowej informacji lito|ogiczno-genetyczno-5tratygraficznej (sMcĘ
pozwa|ajqce na szerokie zastosowania (geomońo|ogia, pnepuszczalność gruntów).

Zaprezentowana w artykule droga stanowi testowy wycinek zagadnienia komple-
kowego przetwarzania numerycznych danych źrÓdtowych do ce|ów planistycznych
w ochronie środowiska. Pozyskiwanie i wykorzystanie danych Źńdłowych napotykato
dotąd na szereg prob|emów formalnych (Kistowski 2003). |stotnym problemem
w odniesieniu do rozpatrywanych danych jest również brak ich spÓjności przestrzennej
(Got|ib, |waniak, o|szewski 2005). Wydaje się. że problemy forma|ne mamy już za
sobą' choć nada| wątp|iwości może budzić wysokość opłat za niektóre dane. Niejasne
są też procedury prawne zakresu wykorzystania nabytych map. Niespójność geometrii
opracowań już istniejących oraz brak ujedno|iconych identyfikatorów obiektów są
w opracowanych materiałach faktem obniżaj4cym ich Wańość, jednak nie przekre-
śIającym ich zastosowania. Przy wykorzystaniu danych źródłowych W planach ochrony
na|eży zaprezentowany materiał traktować jako bazowe' urzędowe źródło danych,
które trzeba przetworzyć, zweryfikować i zaktualizować' Materiałem referencyjnym
w procesie weryfikacji geometrii tych materiałów może być w najb|iższej przysztości
aktua|na mapa wektorowa poziomu 2 (VMap Leve| 2, Cotlib' o|szewski 2005) bądź
ortofotomaoa.
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otwartą kwestią d|a zaprezentowanego postępowania jest więc zaplanowanie po.
cedur izakresu aktualizacji poszczególnych warstw przed implementacją tego mate.
riału do p|anu ochrony |ub innego opracowania p|anistycznego.
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Source database conversion in spatial planning optlmal
for environment protection

Summary

Recently, incr€asing interst has been observed in Poland in making source databases on the
natural environment in the form of digital topographic and thematic maps. The numerical format
of the maps permits effective use of ClS tools in analyses of the natural environment components
and processes they are involved in. The parallel increase in the number of thematic digital maps

has brought about another problem of the conect choice of related data from different sources.

The study was undertaken to evaluate the selected layers of source data in the aspect of
their usefulness in spatial planning, in particular in preparing protection plans for the areas un-

der legal protection. The evaluation was performed on the spatial data on hydrosphere and li-
thology. The sources of the data were the hydrographic and sozological maps, hydrogeological
map, detailed geological map and the map of hydrographic division of Poland. The suitability of
the available digital sources of data on selected components of the natural environment was as-

sessed according to the following criteria: l) the consistence of the geometrical and descriptive
features of given objects according to the source and in the field, 2) method of digital layers

construction given in the instructions and technological specification.
The procedure of optimisation of the source data included their enrichment in the attribute

data from external databases and the choice of the highest evaluated topical layers. The analysis
has shown a number of advantages of the digital maps as sources of data on selected compo-
nents of the natural environment. The problem of planning the procedures and the range of up-
dating of particular layen, needed prior to implementing the data in the actual plans of protec-

tion or other spatial planning task, has remained open.


