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PRÓBA ZASTOSOWANIA GIS DO OCENY SKAĩENIA GLEB
METALAMI CIĉĩKIMI
1. Wprowadzenie
Z punktu widzenia ekologii problem degradacji gleb moĪna rozpatrywaü w dwóch
aspektach:
1) degradacji gleb na skutek skaĪenia, najczĊĞciej chemicznego, którego Ĩródáem jest emisja
polutantów gazowych, pyáowych i wodnych oraz nadmierna chemizacja gleby w toku
kultywacji rolniczej;
2) ubytków gleby, czyli zmniejszania siĊ powierzchni uĪytkowej gleb na skutek rozwoju
spoáeczno-gospodarczego oraz w wyniku procesu erozji.
Gáównym celem badaĔ byáa ocena stopnia degradacji gleb ze wzglĊdu na zawartoĞü kadmu i
oáowiu a nastĊpnie dokonanie reklasyfikacji uĪytkowej kompleksu uprawowego z
wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej ( GIS ).
ĝrodowisko glebowe uksztaátowane jest przez zespóá czynników, zarówno naturalnych
(geneza i rodzaj gleb, uksztaátowanie powierzchni, warunki klimatyczne) jak i
antropogenicznych ( zanieczyszczenia miejsko-przemysáowe, sposób uĪykowania ziemi,
rodzaj kultywacji rolniczej itp.). Zdecydowanie degradacyjny charakter mają zwáaszcza
opady pyáów przemysáowych, którego wielkoĞü przyjmowana jest czĊsto jako podstawa do
okreĞlenia poziomu skaĪenia gleb ( Bowen 1979, Kabata-Pendias, Piotrowska 1987, KabataPendias 1992). Pyáy zawierają szereg polutantów , w tym przede wszystkim metale ciĊĪkie,
które przedostając siĊ do áaĔcucha pokarmowego mogą zagraĪaü zdrowiu ludzi i zwierząt.
Jako indykator degradacji Ğrodowiska glebowego wybrano zawartoĞü kadmu i oáowiu w
analizowanych próbkach gleby z obszaru testowego.
Systemy Informacji Geograficznej ( GIS ) stanowią aktualnie szeroko stosowane w Ğwiecie
narzĊdzie do integracji róĪnorodnych danych dotyczących monitoringu i zarządzania
Ğrodowiskiem geograficznym. GIS pozwala áączyü dwa róĪne elementy a mianowicie : bazĊ
danych przestrzennych opisującą zespóá czynników przyrodniczych Ğrodowiska
geograficznego danego obszaru z bazą atrybutów , która zawiera charakterystyki (wartoĞci)
tych czynników.
W przedmiotowych badaniach korzystano z systemu IDRISI (wersje 4.0 i 4.1), który
zawiera wszystkie niezbĊdne moduáy do digitalizacji materiaáów kartograficznych, ich
przechowywania, wstĊpnego przetwarzania oraz integracji poszczególnych elementów bazy
danych GIS, jak równieĪ do prowadzenia analiz statystycznych i przetwarzania obrazów
cyfrowych.

2. Rejon badaĔ, wstĊpna analiza i selekcja danych
Badania przeprowadzono dla rejonu o powierzchni okoáo 38x36 km usytuowanego w
poáudniowej czĊĞci Polski wokóá Krakowa. Rejon badaĔ charakteryzuje siĊ duĪym
zróĪnicowaniem morfologii, jedynie dolina Wisáy rozciągająca siĊ z zachodu na wschód jest
stosunkowo páaska. W badanym rejonie zlokalizowanych jest kilkadziesiąt zakáadów
przemysáowych o róĪnej wielkoĞci. NajwiĊksze z nich : Huta im. SĊdzimira oraz
Elektrociepáownia àĊg są odpowiedzialne za znaczną czĊĞü skaĪenia przemysáowego takich
elementów Ğrodowiska jak : powietrze, wody powierzchniowe, gleby i szata roĞlinna.
Dla peánego obrazu stanu Ğrodowiska potrzeba wiele róĪnych informacji, które są
rejestrowane przez róĪne instytucje. Systematyczny monitoring skaĪenia Ğrodowiska
prowadzony jest od 1982r gáównie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony ĝrodowiska i
Stacje SANEPID. CzĊĞü danych stanowi wynik studiów przeprowadzanych przez instytucje
badawcze (wyĪsze uczelnie, instytuty naukowe) na zlecenie administracji paĔstwowej lub
samorządowej lub w ramach grantów finansowanych przez Komitet BadaĔ Naukowych
(Borowik 1993, TurzaĔski i innni 1993).
W analizach typu GIS istotnym czynnikiem, oprócz zakresu i dokáadnoĞci analiz
pobieranych próbek glebowych, jest lokalizacja przestrzenna stanowisk pomiarowych.
Biorąc ten element pod uwagĊ dokonano selekcji posiadanych danych. Niektóre pozyskane
wyniki, mimo wysokiej dokáadnoĞci oznaczeĔ charakteryzowaáy siĊ nieznaną metodyką i
dokáadnoĞcią okreĞlania poáoĪenia stanowisk pobierania próbek. Czasami wspóárzĊdne
stanowisk okreĞlone byáy w róĪnych ukáadach wspóárzĊdnych (nawet lokalnych). Wynika to
czĊĞciowo z faktu, Īe w Polsce mapy opracowywane są w kilku ukáadach odniesienia
(”65”,”1942”,”GUGIK 1980”). Ponadto stanowiska pomiarowe róĪnych skáadników
skaĪenia Ğrodowiska (powietrze, woda, gleby) mają róĪną lokalizacjĊ. ZauwaĪo równieĪ, Īe
zakresy pomiarowe badaĔ prowadzonych przez róĪne instytucje róĪniáy siĊ od siebie co do
okreĞlanych skáadowych skaĪeĔ. PowyĪsze uwagi Ğwiadczą, Īe idea, na której oparte są
systemy informacji geograficznej nie w peáni jest rozumiana przez wszystkie instytucje
prowadzące badania w tym zakresie. Nie naleĪy siĊ temu jednak specjalnie dziwiü, gdyĪ idea
GIS jest stosunkowo nowa i nie jest jeszcze powszechnie rozpropagowana. Obecnie wiele
instytucji prowadzi badania gáównie na wáasny uĪytek a przepáyw czy wymiana informacji
pomiĊdzy zainteresowanymi instytucjami jest sporadyczna lub Īadna.
Dla integracji róĪnych typów danych w analizach GIS przeprowadzanych za pomocą
systemów rastrowych konieczna jest znajomoĞü rozkáadu przestrzennego analizowanego
zjawiska co wymaga zastosowania pewnych procedur interpolacyjnych. MoĪliwoĞü
integracji danych pochodzących z róĪnych Ĩródeá jest obiektywnym wskaĨnikien ich jakoĞci
i przydatnoĞci jako bazy danych do analiz typu GIS. Analiza dostĊpnych danych wykazaáa
ich niejednorodnoĞü oraz niespójnoĞü z powodów wymienionych powyĪej.
Pierwszy etap wstĊpnego przetworzenia danych obejmowaá transformacje wspóárzĊdnych
stanowisk pomiarowych do wspólnego ukáadu wspóárzĊdnych oraz generalizacjĊ danych,
gdyĪ niektóre z posiadanych danych byáy zbyt szczegóáowe.
Opierając siĊ na mapie rolniczo-glebowej, która obejmowaáa 7 warstw tematycznych,
utworzono dwie warstwy : uĪytkowania terenów i typów gleb, które miaáy najistotniejsze
znaczenie z punktu widzenia przeprowadzanych analiz. IloĞü kategorii uĪytkowania terenów
zostaáa zmniejszona z 16 do 6, a typów gleb z 19 do 7. Biorąc pod uwagĊ wysoki stopieĔ
korelacji zachodzący pomiĊdzy treĞcią powyĪszych warstw korzystając z moduáu
CROSSTAB utworzono jedną zbiorczą warstwĊ, która równoczeĞnie opisuje cechy obydwu
warstw skáadowych. Na warstwie tej wystąpiáy 42 nowe kategorie bĊdące kombinacją

okreĞlonych klas wystĊpujących na warstwach uĪytkowania terenów i typów gleb. NastĊpnie
przeanalizowano poáoĪenie stanowisk pomiarowych w stosunku do nowo wydzielonych
kategorii. Stwierdzono, Īe stanowiska pomiarowe wystĊpują tylko na 12 wydzielonych
kategoriach. Do dalszej analizy wziĊto 8 najbardzej istotnych klas. Wybrane klasy objĊáy
75% caáoĞci testowanego obszaru oraz 91% obszarów uĪytkowanych rolniczo. Uzasadnia to
wybór tylko 8 klas do analizy, które moĪna uznaü za reprezentatywne dla caáego
testowanego obszaru (rys.7.1).

3. Wyniki badaĔ

3.1. Korelacja pomiĊdzy opadem pyáu a skaĪeniem gleb Cd i Pb
DostĊpne byáy dane dotyczące opadu pyáu dla 66 stanowisk pomiarowych w latach 1990,
1991 i 1992. PoáoĪenie stanowisk pomiaru opadu pyáu róĪniáo siĊ od stanowisk, dla których
pobierano próbki gleb - tak wiĊc koniecznym byáo przeprowadzenie interpolacji, aby
uzyskaü przestrzenny rozkáad opadu pyáu. Do tego celu wykorzystano moduá INTERPOL.
Korelacja pomiĊdzy opadem pyáu a zawartoĞcią Cd i Pb w glebie byáa wykonana przy
uĪyciu moduáu REGRESS. Wspóáczynnik korelacji, przy uwzglĊdnieniu wszystkich
punktów opróbowania, wynióĞá 0.32. Natomiast nie zaobserwowano znaczącej korelacji
pomiĊdzy zawartoĞcią Cd i Pb a okreĞlonym rodzajem gleb. Jest to spowodowane,
wzmiankowaną juĪ wczeĞniej, niespójnoĞcią przestrzenną i czasową dostĊpnych wyników
analiz.

3.2. Podziaá na strefy skaĪenia Cd i Pb
Dla kadmu i oáowiu wyróĪniono trzy nastĊpujące strefy skaĪenia (oznaczone: A,B,C) przez
analogiĊ do kryteriów przyjĊtych w Holandii ( De Bruijn, De Walle 1989 ):
Cd (t/km2)

Pb(t/km2)

A niskie

< 0,8

< 30

B Ğrednie

0,8 - 1,2

30 - 45

> 1,2

> 45

C wysokie

Analizując rozkáad skaĪenia w zaleĪnoĞci od przynaleĪnoĞci do poszczególnych stref
stwierdzono, Īe:
x

x

najwiĊksze skaĪenie (strefa C) wystĊpuje dla gleb kategorii 4 ( 80% analizowanych
punktów, pH = 6,4, cząsteczki usuwalne v=52% )
Ğrednie skaĪenie ( strefa B ) wystĊpuje dla kategorii 1 (12% punktów, pH = 6,4,
v=46%), i dla kategorii 2 ( 7% punktów, pH = 5,0 , v = 44% ).

Ze wzglĊdu na wystĊpującą zmiennoĞü warunków geologiczno-glebowych oraz wpáyw
innych nie uwzglĊdnionych czynników na stopieĔ skaĪenia gleb, jako strefy skaĪone uznano
najbliĪsze otoczenia punktów naleĪących do stref skaĪenia C i B. PrzyjĊto, Īe wielkoĞü
skaĪenia w danym punkcie jest reprezentatywna dla pewnego otoczenia wokóá niego dla
tego samego typu gleb. Dla okreĞlenia otoczenia wykorzystano moduá DISTANCE, który

umoĪliwiá zdefiniowanie stref buforowych. NastĊpnie korzystając z moduáu OVERLAY
wydzielono te obszary, które równoczeĞnie znalazáy siĊ w strefie buforowej i na okreĞlonych
typach gleb. Wyniki takiego wydzielenia stref przedstawiono na rys.7.1. Rozmieszczenie
stref skaĪenia wydaje siĊ logiczne. WyróĪniü moĪna trzy obszary, których skaĪenie
spowodowane jest wpáywem: HiS, Elektrociepáowni Skawina i Zakáadów Cynku i Oáowiu w
Olkuszu.

4. Podsumowanie
NaleĪy uczuliü wszystkie instytucje uczestniczące w monitoringu Ğrodowiska na moĪliwoĞci
analiz, które dostarcza GIS. Aby wyniki pochodzące z róĪnych Ĩródeá moĪna byáo w peáni
zintegrowaü naleĪy wiĊkszą uwagĊ zwróciü na metodykĊ okreĞlania przestrzennej lokalizacji
stanowisk pobierania próbek ( jednolitoĞü ukáadów wspóárzĊdnych, dokáadnoĞü ).
Ocena skaĪenia gleb z wykorzystaniem techniki GIS moĪe przynieĞü bardzo obiecujące
wyniki przy kontroli skaĪenia obszarów wykorzystywanych rolniczo oraz przyczyniü siĊ do
wáaĞciwego uĪytkowania terenów. Opierając siĊ na wynikach powyĪszych badaĔ niektóre z
uprawianych rolniczo obszarów, zwáaszcza znajdujących siĊ w strefach C i B, powinny
zostaü przeklasyfikowane ze wzglĊdu na zawartoĞü metali ciĊĪkich. Ten rodzaj skaĪenia
gleb powoduje wystąpienie rzeczywistych zagroĪeĔ zwáaszcza dla obszarów gdzie
skoncentrowany jest przemysá ciĊĪki. Wydaje siĊ koniecznym opracowanie odpowiednich
standardów kategorii skaĪenia gleb przez odpowiednie instytucje naukowe i administracji
paĔstwowej.
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An Attempt to Apply GIS for Heavy Metals Soil Contamination Assessment
Summary
Soils degradation depends on many factors. The main pollutants are contained in the
industrial dustfall. The genetic soils types, land use categories, terrain topography, as well
as rainfall and atmospheric conditions, significantly affect the final soil degradation.
Using GIS techniques an attempt is made to correlate the dustfall data with the soil type and
land agricultural use. The soil heavy metal content (Cd, Pb) is the base for soil degradation
assessment. Finally the proposal of changing land use categories is made (Fig.7.1).

