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1. Wprowadzenie

Z punktu widzenia ekologii problem degradacji gleb mo na rozpatrywa  w dwóch 

aspektach:

1) degradacji gleb na skutek ska enia, najcz ciej chemicznego, którego ród em jest emisja 

polutantów gazowych, py owych i wodnych oraz nadmierna chemizacja gleby w toku 

kultywacji rolniczej; 

2) ubytków gleby, czyli zmniejszania si  powierzchni u ytkowej gleb na skutek rozwoju 

spo eczno-gospodarczego oraz w wyniku procesu erozji. 

G ównym celem bada  by a ocena stopnia degradacji gleb ze wzgl du na zawarto  kadmu i 

o owiu a nast pnie dokonanie reklasyfikacji u ytkowej kompleksu uprawowego z 

wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej ( GIS ).

rodowisko glebowe ukszta towane jest przez zespó  czynników, zarówno naturalnych   

(geneza i rodzaj gleb, ukszta towanie powierzchni, warunki klimatyczne) jak i 

antropogenicznych ( zanieczyszczenia miejsko-przemys owe, sposób u ykowania ziemi, 

rodzaj kultywacji rolniczej itp.). Zdecydowanie degradacyjny charakter maj  zw aszcza

opady py ów przemys owych, którego wielko  przyjmowana jest cz sto jako podstawa do 

okre lenia poziomu ska enia gleb ( Bowen 1979, Kabata-Pendias, Piotrowska 1987, Kabata-

Pendias 1992).  Py y zawieraj   szereg polutantów , w tym przede wszystkim metale ci kie, 

które przedostaj c  si  do a cucha pokarmowego mog  zagra a  zdrowiu ludzi i zwierz t.

Jako indykator degradacji rodowiska glebowego wybrano zawarto  kadmu i o owiu w 

analizowanych próbkach gleby z obszaru testowego. 

Systemy Informacji Geograficznej  ( GIS ) stanowi  aktualnie szeroko stosowane w wiecie

narz dzie do integracji ró norodnych danych dotycz cych monitoringu i zarz dzania

rodowiskiem geograficznym. GIS  pozwala czy  dwa ró ne elementy a mianowicie : baz

danych przestrzennych opisuj c  zespó  czynników przyrodniczych rodowiska 

geograficznego danego obszaru z baz  atrybutów , która zawiera charakterystyki (warto ci)

tych czynników. 

W przedmiotowych badaniach korzystano z systemu IDRISI (wersje 4.0 i 4.1), który 

zawiera wszystkie niezb dne modu y do digitalizacji materia ów  kartograficznych, ich 

przechowywania, wst pnego przetwarzania oraz integracji poszczególnych elementów bazy 

danych GIS, jak równie  do prowadzenia analiz statystycznych i przetwarzania obrazów 

cyfrowych.



2. Rejon bada , wst pna analiza i selekcja danych

Badania  przeprowadzono dla rejonu o powierzchni oko o 38x36 km usytuowanego w 

po udniowej cz ci Polski wokó  Krakowa. Rejon bada  charakteryzuje si  du ym 

zró nicowaniem morfologii, jedynie dolina Wis y rozci gaj ca si  z zachodu na wschód jest 

stosunkowo p aska. W badanym rejonie zlokalizowanych jest kilkadziesi t zak adów

przemys owych o ró nej wielko ci. Najwi ksze z nich : Huta im. S dzimira oraz 

Elektrociep ownia g s  odpowiedzialne za znaczn  cz  ska enia przemys owego takich 

elementów rodowiska jak : powietrze, wody powierzchniowe, gleby i szata ro linna.  

Dla pe nego obrazu stanu rodowiska potrzeba wiele ró nych informacji, które s

rejestrowane przez ró ne instytucje. Systematyczny monitoring ska enia rodowiska 

prowadzony jest od 1982r g ównie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska i 

Stacje SANEPID. Cz  danych stanowi wynik studiów przeprowadzanych przez instytucje 

badawcze (wy sze uczelnie, instytuty naukowe) na zlecenie administracji pa stwowej lub 

samorz dowej lub w ramach grantów finansowanych przez Komitet Bada  Naukowych 

(Borowik 1993, Turza ski i innni 1993). 

W analizach typu GIS istotnym czynnikiem, oprócz zakresu i dok adno ci analiz 

pobieranych próbek glebowych,  jest lokalizacja przestrzenna stanowisk pomiarowych. 

Bior c ten element pod uwag   dokonano selekcji posiadanych danych. Niektóre pozyskane 

wyniki, mimo wysokiej dok adno ci oznacze  charakteryzowa y si  nieznan  metodyk  i 

dok adno ci  okre lania po o enia stanowisk pobierania próbek. Czasami wspó rz dne

stanowisk okre lone by y w ró nych uk adach wspó rz dnych (nawet lokalnych). Wynika to 

cz ciowo z faktu, e w Polsce mapy opracowywane s  w kilku uk adach odniesienia 

(”65”,”1942”,”GUGIK 1980”). Ponadto stanowiska pomiarowe ró nych sk adników 

ska enia rodowiska (powietrze, woda, gleby) maj  ró n  lokalizacj . Zauwa o równie , e

zakresy pomiarowe bada  prowadzonych przez ró ne instytucje ró ni y si  od siebie co do 

okre lanych sk adowych ska e .  Powy sze uwagi wiadcz , e idea, na której oparte s

systemy informacji geograficznej nie w pe ni jest rozumiana przez wszystkie instytucje 

prowadz ce badania w tym zakresie. Nie nale y si  temu jednak specjalnie dziwi , gdy  idea 

GIS jest stosunkowo nowa i nie jest jeszcze powszechnie rozpropagowana.  Obecnie wiele 

instytucji prowadzi badania g ównie na w asny u ytek a przep yw czy wymiana informacji 

pomi dzy zainteresowanymi instytucjami jest sporadyczna lub adna.

Dla integracji ró nych typów danych w analizach GIS przeprowadzanych za pomoc

systemów rastrowych konieczna jest znajomo  rozk adu przestrzennego analizowanego 

zjawiska co wymaga zastosowania pewnych procedur interpolacyjnych. Mo liwo

integracji danych pochodz cych z ró nych róde  jest obiektywnym wska nikien ich jako ci

i przydatno ci jako bazy danych do analiz typu GIS. Analiza dost pnych danych wykaza a

ich niejednorodno  oraz niespójno  z powodów wymienionych powy ej.

Pierwszy etap wst pnego przetworzenia danych obejmowa  transformacje wspó rz dnych 

stanowisk pomiarowych do wspólnego uk adu wspó rz dnych oraz generalizacj  danych,  

gdy  niektóre z posiadanych danych by y zbyt szczegó owe.

Opieraj c si  na mapie rolniczo-glebowej, która obejmowa a 7 warstw tematycznych, 

utworzono dwie warstwy : u ytkowania terenów i typów gleb, które mia y najistotniejsze 

znaczenie z punktu widzenia przeprowadzanych analiz. Ilo  kategorii u ytkowania terenów 

zosta a zmniejszona z 16 do 6, a typów gleb z 19 do 7. Bior c pod uwag  wysoki stopie

korelacji zachodz cy pomi dzy tre ci  powy szych warstw korzystaj c z modu u

CROSSTAB utworzono jedn  zbiorcz  warstw , która równocze nie opisuje cechy obydwu 

warstw sk adowych. Na warstwie tej wyst pi y 42 nowe kategorie b d ce kombinacj



okre lonych klas wyst puj cych na warstwach u ytkowania terenów i typów gleb. Nast pnie 

przeanalizowano po o enie stanowisk pomiarowych w stosunku do nowo wydzielonych 

kategorii. Stwierdzono, e stanowiska pomiarowe wyst puj  tylko na 12 wydzielonych 

kategoriach. Do dalszej analizy wzi to 8 najbardzej istotnych klas. Wybrane klasy obj y

75% ca o ci testowanego obszaru oraz 91% obszarów u ytkowanych rolniczo. Uzasadnia to 

wybór tylko 8 klas do analizy, które mo na uzna  za reprezentatywne dla ca ego

testowanego obszaru (rys.7.1). 

3. Wyniki bada

3.1. Korelacja pomi dzy opadem py u a ska eniem gleb Cd i Pb 

Dost pne by y dane dotycz ce opadu py u dla 66 stanowisk pomiarowych w latach 1990, 

1991 i 1992. Po o enie stanowisk pomiaru opadu py u ró ni o si  od stanowisk, dla których 

pobierano próbki gleb - tak wi c koniecznym by o przeprowadzenie interpolacji, aby 

uzyska  przestrzenny rozk ad opadu py u. Do tego celu wykorzystano modu  INTERPOL. 

Korelacja pomi dzy opadem py u a zawarto ci  Cd i Pb w glebie by a wykonana przy 

u yciu modu u REGRESS. Wspó czynnik korelacji, przy uwzgl dnieniu wszystkich 

punktów opróbowania, wynió  0.32. Natomiast nie zaobserwowano znacz cej korelacji 

pomi dzy zawarto ci  Cd i Pb a okre lonym rodzajem gleb. Jest to spowodowane, 

wzmiankowan  ju  wcze niej, niespójno ci  przestrzenn   i czasow  dost pnych wyników 

analiz.

3.2. Podzia  na strefy ska enia Cd i Pb

Dla kadmu i o owiu wyró niono trzy nast puj ce strefy ska enia (oznaczone: A,B,C) przez 

analogi  do kryteriów przyj tych w Holandii ( De Bruijn, De Walle 1989 ): 

                                            Cd (t/km2)                     Pb(t/km2)

A  niskie                         < 0,8                             < 30 

B rednie                      0,8 - 1,2                       30 - 45 

C wysokie                        > 1,2                            > 45 

Analizuj c rozk ad ska enia w zale no ci od przynale no ci do poszczególnych stref 

stwierdzono, e:

najwi ksze ska enie (strefa  C)  wyst puje dla gleb kategorii 4 ( 80% analizowanych 

punktów, pH = 6,4, cz steczki usuwalne v=52% ) 

rednie ska enie ( strefa B ) wyst puje dla kategorii 1 (12% punktów, pH = 6,4, 

v=46%), i dla kategorii 2 ( 7% punktów, pH = 5,0 , v = 44% ). 

Ze wzgl du na wyst puj c  zmienno  warunków geologiczno-glebowych oraz wp yw 

innych nie uwzgl dnionych czynników na stopie  ska enia gleb, jako strefy ska one uznano 

najbli sze otoczenia punktów nale cych do stref ska enia C i B. Przyj to, e wielko

ska enia w danym punkcie jest reprezentatywna dla pewnego otoczenia wokó  niego dla 

tego samego typu gleb. Dla okre lenia otoczenia wykorzystano modu  DISTANCE, który 



umo liwi  zdefiniowanie stref buforowych. Nast pnie korzystaj c z modu u OVERLAY 

wydzielono te obszary, które równocze nie znalaz y si  w strefie buforowej i na okre lonych 

typach gleb. Wyniki takiego wydzielenia stref  przedstawiono na rys.7.1. Rozmieszczenie 

stref ska enia wydaje si  logiczne. Wyró ni  mo na trzy obszary, których ska enie

spowodowane jest wp ywem: HiS, Elektrociep owni Skawina i Zak adów Cynku i O owiu w 

Olkuszu. 

4. Podsumowanie

Nale y uczuli  wszystkie instytucje uczestnicz ce w monitoringu rodowiska na mo liwo ci

analiz, które dostarcza GIS. Aby wyniki pochodz ce z ró nych róde  mo na by o w pe ni 

zintegrowa  nale y wi ksz  uwag  zwróci  na metodyk  okre lania przestrzennej lokalizacji 

stanowisk pobierania próbek ( jednolito  uk adów wspó rz dnych, dok adno  ). 

Ocena ska enia gleb z wykorzystaniem techniki GIS mo e przynie  bardzo obiecuj ce

wyniki przy kontroli ska enia obszarów wykorzystywanych rolniczo oraz przyczyni  si  do 

w a ciwego u ytkowania terenów. Opieraj c si  na wynikach powy szych bada  niektóre z 

uprawianych rolniczo obszarów, zw aszcza znajduj cych si  w strefach C i B, powinny 

zosta  przeklasyfikowane ze wzgl du na zawarto  metali ci kich. Ten rodzaj ska enia

gleb powoduje wyst pienie rzeczywistych zagro e  zw aszcza dla obszarów gdzie 

skoncentrowany jest przemys  ci ki. Wydaje si  koniecznym opracowanie odpowiednich 

standardów kategorii ska enia gleb przez odpowiednie instytucje naukowe i administracji 

pa stwowej.
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wi tokrzyskiego  2/93. Wydawnictwo Kieleckiego Towarzystwa 

Naukowego.

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). 


