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Dane geoœrodowiskowe – zakres i udostêpnianie zgromadzonej informacji
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A b s t r a c t. The Geoenvironmental Map of Poland is
dedicated to the most important issues related to the effective management of mineral resources, in the context of
both already documented deposits and the perspective
base for individual minerals. The information collected
on the map is presented in the context of environmental
conditions that may significantly affect the possibility of
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exploitation minerals. The three editions of the Geoenvironmental Map of Poland cover a total of 3,255 sheets A
and 2,170 sheets B, available in analogue and digital form, using web services and tools. Free and easy access, as well as a wide cross-section of data, makes the Geoenvironmental Map of Poland can realistically support the activities of geological administration at the
poviat and voivodship levels.
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Mapa Geoœrodowiskowa Polski II (MGœP II), realizowana w Pañstwowym Instytucie Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) od 1997 r.
doczeka³a siê zakoñczenia trzech pe³nych edycji. Do tej
pory opracowano ³¹cznie 3255 arkuszy planszy A (trzykrotne pe³ne pokrycie 1085 arkuszami) oraz 2170 arkuszy
planszy B (dwukrotnie 1085 arkuszy). Mapa oraz jej dane
przestrzenne dotycz¹ najistotniejszych zagadnieñ zwi¹zanych z gospodark¹ kopalinami: od aktualnej bazy zasobowej, przez perspektywiczn¹ – uwzglêdniaj¹c¹ zapotrzebowanie na kopaliny w bli¿szej oraz dalszej przysz³oœci,
elementów zagospodarowania górniczego z³ó¿, koñcz¹c na
uwarunkowaniach œrodowiskowych, które maj¹ istotny
wp³yw na mo¿liwoœci wykorzystania zasobów kopalin.
Mapa Geoœrodowiskowa Polski to ju¿ nie tylko mapa w wersji tradycyjnej, arkuszowej, ale tak¿e udostêpniane w Internecie dane w formie serwisów i narzêdzi sieciowych.
Dane geoœrodowiskowe stanowi¹ obecnie cenny zbiór
ze wzglêdu na szeroki wachlarz tematyczny oraz praktyczny aspekt informacji geologiczno-surowcowej i œrodowiskowej. Stanowi¹ one rzetelne Ÿród³o ³atwo dostêpnych,
bezp³atnych informacji, gotowych do wykorzystywania
przez pracowników administracji pañstwowej na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim, dla u³atwienia szeroko pojêtego planowania racjonalnej gospodarki kopalinami, tworzenia koncepcji urbanistycznych, zrównowa¿onego zarz¹dzania przestrzeni¹ oraz zasobami naturalnymi (w tym
przede wszystkim kopalinami) ka¿dej jednostki administracyjnej.
PERSPEKTYWY I PROGNOZY SUROWCOWE
DLA DOKUMENTOWANIA NOWYCH Z£Ó¯
Spoœród wszystkich danych MGœP dla efektywnego
korzystania z zasobów mineralnych zosta³a opracowana
Warstwa normatywna KOPALINY – Kopaliny – perspektywy i prognozy udokumentowania nowych z³ó¿ kopalin.
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Przedstawia ona obszary Polski, w których prowadzono
prace badawcze maj¹ce na celu rozpoznanie warunków
geologiczno-górniczych wystêpowania serii surowcowych
oraz okreœlenie parametrów jakoœciowych kopalin. W efekcie na mapie wskazano wiele obszarów, na których wystêpuj¹ przes³anki do udokumentowania nowych z³ó¿ ró¿nych
typów kopalin. W œwietle opracowywanych perspektywicznych strategii europejskich mo¿na uznaæ je za „rezerwy
zasobowe”, zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi kryteriami bilansowoœci (Rozporz¹dzenie, 2015).
W zasobie danych geoœrodowiskowych znajduj¹ siê
obszary perspektywiczne, prognostyczne dla dokumentowania nowych z³ó¿ oraz obszary o negatywnych wynikach
rozpoznania, wyznaczone na podstawie przeprowadzonych
badañ oraz analiz dostêpnych danych geologicznych. W celu wyznaczenia obszarów prognostycznego i perspektywicznego wystêpowania kopalin przeanalizowano wszelkiego rodzaju opracowania surowcowe (dokumentacje,
sprawozdania) wykonane od lat 50. XX w. do dzisiaj.
W przypadku kruszyw naturalnych i surowców ilastych
wykonano tak¿e dodatkowe badania iloœciowo-jakoœciowe
dla obszarów surowcowych zlokalizowanych w pobli¿u
budowanych i planowanych dróg ekspresowych i autostrad
oraz wokó³ aglomeracji miejskich wykazuj¹cych siê du¿ym zapotrzebowaniem na te kopaliny, przy jednoczesnym
ograniczeniu bazy zasobowej w udokumentowanych, okolicznych z³o¿ach (Koz³owska i in., 2016, 2017b).
Materia³y archiwalne dotycz¹ce surowców energetycznych, chemicznych, metalicznych i skalnych, zebrane podczas prac kameralnych, zosta³y przeanalizowane pod k¹tem
obowi¹zuj¹cych kryteriów bilansowoœci oraz mo¿liwoœci
podjêcia eksploatacji w kontekœcie ich kolizyjnoœci z ochron¹
przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz elementów zagospodarowania przestrzennego (Mikulski i in., 2016). O wyznaczonych obszarach prognostycznych i perspektywicznych zebrano informacje dotycz¹ce nie tylko lokalizacji
i zajmowanej powierzchni, rodzaju, wieku i genezie kopa-
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liny, ale tak¿e o podstawowych parametrach jakoœciowych
i geologiczno-górniczych. Na rycinie 1 przedstawiono
przyk³adowe okno atrybutowe oraz raport dla obszaru perspektywicznego z Warstwy normatywnej Kopaliny. Dla
obszarów prognostycznych podano dodatkowo wielkoœæ
obliczonych zasobów. Tereny negatywnego rozpoznania
zawieraj¹ informacjê o przyczynie okreœlenia ich statusu
jako negatywny: niespe³nianie kryterium bilansowoœci,
du¿ej zawartoœci domieszek obcych czy niekorzystnych
warunkach geologiczno-górniczych lub te¿ braku kopaliny
poszukiwanej. Wszystkie wyznaczone obszary w przejrzysty sposób systematyzuj¹ wiedzê na temat istniej¹cych
zasobów kopalin i powinny byæ podstaw¹ prowadzenia
racjonalnej gospodarki surowcowej.
W wyniku przeprowadzonych prac powsta³ obszerny
zbiór danych o obszarach, w granicach których mo¿na
dokumentowaæ z³o¿a kopalin. W bazie danych Warstwa
normatywna Kopaliny (http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/)
znajduje siê obecnie:
– 3512 obszarów prognostycznych dla wystêpowania
surowców,
– 8115 obszarów perspektywicznych dla wystêpowania surowców,
– 5720 obszarów o negatywnych wynikach rozpoznania.
Stan rozpoznania geologicznego w niektórych przypadkach jest na tyle odpowiedni, ¿e po wykonaniu niewielkiej liczby dodatkowych otworów rozpoznawczych by³oby
mo¿liwe udokumentowanie tam z³ó¿ w kategorii C2.
Wskazanie obszarów prognostycznych i perspektywicznych dla poszczególnych kopalin, zestawienie ich w jednej
zunifikowanej, ³atwo dostêpnej dla u¿ytkowników formie
ci¹g³ej bazy danych przestrzennych oraz udostêpnianie tych
informacji na portalach PIG-PIB stanowi wa¿ne narzêdzie
wspieraj¹ce zarówno dzia³ania G³ównego Geologa Kraju
w zakresie polityki surowcowej pañstwa, jak i jednostek

samorz¹du terytorialnego na wszystkich szczeblach. Pozwala
ono w sposób prosty i przejrzysty czerpaæ informacje o perspektywach surowcowych w skali lokalnej, regionalnej
i krajowej oraz wykorzystywaæ je w celu prowadzenia zrównowa¿onej gospodarki zasobami œrodowiska, w tym przede
wszystkim zasobami kopalin. Wykorzystanie danych surowcowych, poza bezpoœrednim newralgicznym wp³ywem na
stan gospodarki stymuluje j¹ równie¿ poœrednio, poprzez
wsparcie merytoryczne przedsiêbiorczoœci opartej na wykorzystaniu kopalin.
Zasób danych w bazie Warstwa normatywna Kopaliny
jest elementem wspomagaj¹cym podejmowanie decyzji zarówno dla organów koncesyjnych, jak i dla przysz³ych
inwestorów zwi¹zanych z sektorem wydobywczym. Baza
ta powinna byæ tak¿e powszechnie wykorzystywana przez
jednostki samorz¹du terytorialnego przy podejmowaniu
decyzji urbanistyczno-inwestycyjno-lokalizacyjnych z uwagi na koniecznoœæ ochrony wystêpuj¹cych zasobów surowcowych.
Z£O¯A I GÓRNICTWO KOPALIN
W kontekœcie planowania racjonalnej gospodarki surowcowej istotna jest warstwa tematyczna zawieraj¹ca lokalizacjê z³ó¿ zarejestrowanych w bazie danych MIDAS
(PIG-PIB) wraz z informacjami o stanie zagospodarowania
z³o¿a oraz o konfliktowoœci ewentualnej dzia³alnoœci wydobywczej na z³o¿ach z pozosta³ymi komponentami œrodowiska przyrodniczego. Ka¿de z³o¿e zosta³o skategoryzowane pod k¹tem zagospodarowania terenu i ochrony œrodowiska w trzech klasach (Instrukcja, 2005):
– klasa A – z³o¿a ma³okonfliktowe, które s¹ zlokalizowane poza terenami zabudowanymi, obszarami chronionymi, lasami i obszarami wystêpowania gleb o wysokich

Ryc. 1. Zrzut ekranowy z serwisu http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/, przedstawiaj¹cy przyk³adowe okno atrybutowe dla obszaru perspektywicznego z Warstwy normatywnej Kopaliny (A) i przyk³adowy raport dla obszaru perspektywicznego z serwisu
http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty (B)
Fig. 1. A screenshot from website http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/, presenting an exemplary attribute window of a prospective area from
the Normative layer Mineralas (A) and an exemplary report of a prospective area from website http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty (B)
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klasach bonitacyjnych (w przypadku lasów i gleb chronionych dopuszcza siê wyj¹tki po uzasadnieniu tej decyzji);
– klasa B – z³o¿a konfliktowe, które mog¹ byæ eksploatowane po spe³nieniu konkretnych wymagañ okreœlonych
na podstawie ca³oœciowej oceny oddzia³ywania na œrodowisko wykonanej w ramach postêpowania koncesyjnego;
dotyczy to przede wszystkim z³ó¿ po³o¿onych w obszarach
chronionych (np. parki krajobrazowe, gleby chronione),
g³ównych zbiorników wód podziemnych i stref ochrony
poœredniej ujêæ, a tak¿e obszarów zagospodarowanych
przestrzennie (np. infrastruktur¹ techniczn¹);
– klasa C – z³o¿a bardzo konfliktowe, zlokalizowane
w obszarach specjalnej ochrony przyrody i dziedzictwa
narodowego (np. parki narodowe, rezerwaty archeologiczne), na obszarach zurbanizowanych oraz specjalnej ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.
Na rycinie 2 przedstawiono wycinek planszy A Mapy
Geoœrodowiskowej Polski, ark. nr 977 Tarnów, zawieraj¹cy
wszystkie trzy klasy z³ó¿.
Uzupe³nienie informacji o z³o¿ach stanowi¹ przedstawione na mapie granice obszarów i terenów górniczych,
a tak¿e lokalizacje zwa³owisk odpadów mineralnych, szybów kopalnianych, punktów niekoncesjonowanej eksploatacji oraz granic wyrobisk poeksploatacyjnych. Osadzony
na tle danych geoœrodowiskowych zbiór informacji dotycz¹cych eksploatacji kopalin dostarcza pe³nego obrazu
sytuacji z³o¿owo-górniczej oraz jej potencjalnego wp³ywu
na otoczenie na analizowanym obszarze, stanowi¹c pomocne narzêdzie w kontekœcie zarówno planowania gospodarki surowcowej, jak i zarz¹dzania przestrzeni¹.

NIEKONCESJONOWANA EKSPLOATACJA
KOPALIN
Wielokrotnie poruszany w ostatnich latach problem
niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin (Nieæ i in., 2014;
Koz³owska i in., 2015, 2017; Gabryœ-Godlewska i in.,
2018) by³ dwukrotnie badany w skali kraju w ramach
MGœP w latach 1997–2005 oraz 2009–2015. Obecnie znalaz³ on odzwierciedlenie w projekcie Monitoring Niekoncesjonowanej Eksploatacji Kopalin realizowanym na polecenie ministra w³aœciwego ds. œrodowiska i w ca³oœci finansowanego przez NFOŒiGW w latach 2019–2022. Zgodnie z wytycznymi (Koz³owska i in., 2019) prowadzone s¹
prace kameralne i terenowe, na podstawie których jest
aktualizowana ogólnopolska baza danych poœwiêcona przede
wszystkim wyrobiskom eksploatacyjnym, zlokalizowanym
poza udokumentowanymi z³o¿ami. Powstaj¹ tak¿e opracowania zbiorcze charakteryzuj¹ce problematykê niekoncesjonowanej eksploatacji, stanu rekultywacji z³ó¿ zaniechanych oraz wybilansowanych w ujêciu powiatów. W bazie
danych znajduj¹ siê, oprócz danych lokalizacyjnych, informacje dotycz¹ce stwierdzonego stanu zagospodarowania
wyrobiska, skali eksploatacji, parametrów wyrobiska, rodzaju i wieku kopaliny, sk³adowania odpadów i zagro¿eñ
wynikaj¹cych z prowadzonej niekontrolowanej „dzikiej”
dzia³alnoœci wydobywczej zarówno w granicach z³ó¿
(ryc. 3 – patrz str. 710), jak i poza ich granicami (ryc. 4 –
patrz str. 710). Dodatkowo w bazie s¹ umieszczane informacje dotycz¹ce wystêpowania stromych i wysokich skarp,
nawisów i obrywów nadk³adu, dewastacji drzewostanu
w górnej czêœci wyrobisk, nielegalnego sk³adowania
odpadów czy zagro¿enia dla elementów infrastruktury:

Ryc. 2. Wycinek arkusza nr 977 Tarnów Mapy Geoœrodowiskowej Polski (II), plansza A (Laskowicz i in., 2014)
Fig. 2. A part of map No. 977 Tarnów of Geoenvironmental Map of Poland (II), sheet A (Laskowicz et al., 2014)
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naruszanie filarów ochronnych dróg, podkopywanie s³upów trakcyjnych czy bliskoœæ zabudowy. Realizowane
obecnie prace stanowi¹ aktualizacjê i rozbudowê danych
opracowanych w latach 2009–2015 w ramach Mapy Geoœrodowiskowej Polski. Wszystkie zebrane informacje s¹
udostêpniane sukcesywnie w miarê powstawania na stronie http://srodowiskowa.pgi.gov.pl/moek. Dodatkowo raporty z poszczególnych powiatów wraz z za³¹cznikami
dostêpne s¹ w aplikacji GeoLOG (baza.pgi.gov.pl).
NATURALNE PARAMETRY
IZOLACYJNOŒCI POD£O¯A
Plansza B Mapy Geoœrodowiskowej Polski jest poœwiêcona zagadnieniom zwi¹zanym z ochron¹ powierzchni
Ziemi przed negatywnym oddzia³ywaniem przedsiêwziêæ,
które mog¹ zawsze znacz¹co lub potencjalnie znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko. W ramach prac nad plansz¹ B
dwukrotnie dokonano analizy budowy geologicznej pod
k¹tem:
– I (2005–2012) – jej uwarunkowañ pod wzglêdem
wymagañ rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 24
marca 2003 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniêcia,
jakim powinny odpowiadaæ poszczególne typy sk³adowisk
odpadów (Rozporz¹dzenie, 2003) – warstwa danych Sk³adowanie Odpadów oraz
– II (2013–2019) – analizy naturalnych parametrów
izolacyjnych pod³o¿a, ukierunkowanych na ochronê jakoœci wód podziemnych przed oddzia³ywaniem obiektów

uci¹¿liwych lub potencjalnie uci¹¿liwych dla œrodowiska
– warstwa danych Naturalna Bariera Izolacyjna (NBI).
Sk³adowanie Odpadów to warstwa danych klasyfikuj¹ca
preferowane obszary pod k¹tem lokalizacji sk³adowisk poszczególnych typów odpadów (wg ówczeœnie obowi¹zuj¹cego podzia³u: N – niebezpieczne, O – obojêtne, K – inne
ni¿ obojêtne i niebezpieczne w tym komunalne). Obszary
bezkolizyjne pod k¹tem ochrony œrodowiska, a tak¿e umiejscowione poza aglomeracjami zosta³y podzielone wg istniej¹cych warunków izolacyjnoœci pod³o¿a (spe³niaj¹ce
przyjête kryteria lub o zmiennych warunkach izolacyjnoœci) oraz typów sk³adowanych odpadów lub, w przypadku
niekorzystnych warunków, okreœlone jako nieposiadaj¹ce
warstwy izolacyjnej. W latach 2013–2019 dokonano pog³êbionej analizy naturalnych paramentów izolacyjnych
pod³o¿a, korzystaj¹c z najbardziej aktualnych danych geologicznych i hydrogeologicznych. W wyniku tych prac
powsta³a warstwa Naturalna Bariera Izolacyjna, której
g³ównym celem by³a ochrona u¿ytkowych poziomów
wodonoœnych przed mo¿liw¹ migracj¹ zanieczyszczeñ
antropogenicznych generowanych przez obiekty potencjalnie niebezpieczne dla œrodowiska. W tym celu sklasyfikowano obszary o mo¿liwej lokalizacji takich obiektów
w 6 klasach izolacyjnoœci: najkorzystniejszej, bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej, niekorzystnej oraz takie, w których nie stwierdzono wystêpowania w pod³o¿u warstw izoluj¹cych. Dla ka¿dego sklasyfikowanego poligonu podano
tak¿e szacowan¹ mi¹¿szoœæ kompleksu izolacyjnego. Na
rycinie 5 umieszczono przyk³adowe arkusze planszy B,

Ryc. 5. Przyk³ad planszy B MGœP z warstw¹ Sk³adowanie odpadów (Hrybowicz i in., 2007) oraz planszy B MGœP (II) z warstw¹
Naturalna Bariera Izolacyjna (Gawlikowska i in., 2016)
Fig. 5. An example of sheet B of Geoenvironmental Map of Poland with Storage of wastes layer (Hrybowicz et al., 2007) and sheet B of
Geoenvironmental Map of Poland (II) with Natural Insulation Barrier layer (Gawlikowska et al., 2016)
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zawieraj¹ce warstwy Sk³adowanie odpadów oraz Naturalna Bariera Izolacyjna.
Ze wzglêdu na wyznaczenie obszarów o dogodnych
warunkach geologicznych i hydrogeologicznych zlokalizowanych poza obszarami chronionymi, obie warstwy mog¹ stanowiæ wsparcie prac planistycznych i projektowych
zwi¹zanych z ustalaniem lokalizacji nowych sk³adowisk
oraz obiektów o negatywnym wp³ywie na œrodowisko.
SK£ADOWANIE ODPADÓW, ANTROPOPRESJA
Ponadto w zasobie danych geoœrodowiskowych znajduje siê warstwa Antroporesja, gromadz¹ca informacje
o istniej¹cych sk³adowiskach poszczególnych typów odpadów (niebezpieczne, obojêtne, inne ni¿ niebezpieczne
i obojêtne), czynnych i zamkniêtych, a tak¿e obiektach,
które mog¹ oddzia³ywaæ negatywnie na œrodowisko gruntowo-wodne, a szczególnie na jego stan chemiczny. Ka¿dy
obiekt wprowadzony do bazy zawiera dane o lokalizacji
wraz z pe³n¹ charakterystyk¹, która pozwala okreœliæ rodzaj emitowanych do otoczenia zanieczyszczeñ. Obecnie
PIG-PIB ubiega siê o mo¿liwoœæ aktualizacji tego cennego
i unikatowego w skali kraju zasobu danych, który z uwagi
na znaczn¹ dynamikê zmian wymaga prowadzenia bie¿¹cej aktualizacji.
UPROSZCZONE WARUNKI
POD£O¯A BUDOWLANEGO
ORAZ FORMY U¯YTKOWANIA TERENU
Dodatkow¹ pomoc, przydatn¹ podczas prac planistycznych i urbanistycznych, mo¿e stanowiæ warstwa charakteryzuj¹ca u¿ytkowanie terenu w kategoriach: obszary leœne,
gleby chronione (klasy I–IVa u¿ytków rolnych), ³¹ki na
gruntach pochodzenia organicznego, zieleñ urz¹dzona (parki, ogródki dzia³kowe, ogrody botaniczne). Ponadto tereny
niezaklasyfikowane do ¿adnej z powy¿szych kategorii
i znajduj¹ce siê poza obszarami chronionymi, z³o¿ami
i aglomeracjami oceniono pod k¹tem warunków budowlanych i przypisano im klasy warunków korzystnych lub niekorzystnych, utrudniaj¹cych budownictwo. Obszary korzystne charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem gruntów spoistych (zwartych, pó³zwartych i twardoplastycznych) oraz
gruntów niespoistych œrednio zagêszczonych i zagêszczonych, na których nie wystêpuj¹ zjawiska geodynamiczne,
a wody gruntowe wystêpuj¹ na g³êbokoœci wiêkszej ni¿
2 m. Do gruntów niekorzystnych, utrudniaj¹cych budownictwo zalicza siê tereny wystêpowania gruntów s³abonoœnych, wód agresywnych, obszarów zalewowych, podmok³ych i zabagnionych, nara¿onych na wystêpowanie ruchów
masowych, o spadkach przekraczaj¹cych 12% oraz obszary zdegradowane w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka (Instrukcja, 2005). Jest to pogl¹dowa klasyfikacja stanowi¹ca element wstêpnego rozpoznania uwarunkowañ panuj¹cych
na terenach bêd¹cych przedmiotem zainteresowania u¿ytkowników MGœP.
GEOCHEMIA GLEB I OSADÓW
Systematyczne gromadzenie informacji o stanie chemicznym abiotycznego œrodowiska powierzchni litosfery
i hydrosfery w Polsce rozpoczêto w PIG w latach 90. XX w.,
wykonuj¹c opracowania kartograficzne obejmuj¹ce inwen-

taryzacjê zanieczyszczenia œrodowiska i wskazanie Ÿróde³
anomalii zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych.
Badania zaplanowano i prowadzono w trzech etapach,
poczynaj¹c od skali przegl¹dowej (1 : 500 000 – I etap)
poprzez badania regionalne (w skali od 1 : 250 000 do
1 : 50 000 – II etap) do szczegó³owych w skali 1 : 25 000
(Pasieczna, 2018; https://mapgeochem.pgi.gov.pl/).
Podczas realizacji pierwszych projektów (Atlasu geochemicznego Polski, atlasów aglomeracji górnoœl¹skiej,
Warszawy, Krakowa, £odzi, Szczecina i Wroc³awia) dane
gromadzono w tabelach zapisywanych w programie dBase.
Przy opracowywaniu kolejnych atlasów aglomeracji miejsko-przemys³owych (Pobrze¿a Gdañskiego, Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego, Poznania) oraz pierwszych arkuszy Szczegó³owej mapy geochemicznej Górnego
Œl¹ska w skali 1 : 25 000 dane geochemiczne przechowywano w arkuszach kalkulacyjnych (Microsoft Excel). Obecnie gromadzone dane geochemiczne, s³u¿¹ce za podstawê
do opracowywania najnowszych arkuszy tej mapy, s¹ zamieszczone w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
(CBDG) w œrodowisku Oracle. Starsze bazy danych s¹
aktualnie przygotowywane do wprowadzenia w ujednoliconej formie do bazy Oracle, która umo¿liwia edycjê i aktualizacjê danych oraz kontrolê dostêpu i zabezpieczenia.
Dane wszystkich prac z zakresu kartografii geochemicznej zosta³y opublikowane w formie map zebranych
w atlasach wykonanych w ró¿nych skalach, w zale¿noœci od
za³o¿onego celu, a w formie elektronicznej s¹ te¿ w wiêkszoœci przedstawione na stronie PIG-PIB (https://mapgeochem.pgi.gov.pl/). Obszerne zbiory danych geochemicznych utworzone do celów publikacji zawieraj¹ informacje
dotycz¹ce chemizmu takich elementów œrodowiska jak:
gleby warstwy powierzchniowej (0,0–0,3 m), gleby warstwy g³êbszej (0,8–1,0 m), osady (rzek, strumieni, rowów,
kana³ów, jezior i innych zbiorników wód stoj¹cych) oraz
wody powierzchniowe i podziemne (tab. 1).
Zbiory danych projektów geochemicznych s¹ umieszczone w odrêbnych plikach (tabelach) dotycz¹cych gleb,
osadów, wód powierzchniowych i podziemnych, w których kolejne rekordy zawieraj¹:
– numery próbek,
– wspó³rzêdne miejsc pobierania próbek,
– dane o charakterze opisowym (rodzaj zabudowy, u¿ytkowanie terenu, rodzaj zbiornika wodnego, rodzaj osadu,
gatunek gleby, dane administracyjne miejsca opróbowania,
data opróbowania, dane osoby pobieraj¹cej próbki),
– wyniki pomiarów terenowych (odczyn i przewodnoœæ elektrolityczna w³aœciwa wód),
– wyniki analiz chemicznych.
Bazy danych poszczególnych elementów œrodowiska
(gleb, osadów i wód) zawieraj¹ oznaczenia parametrów
fizykochemicznych (odczyn i przewodnoœæ elektrolityczna
w³aœciwa, zawartoœæ wybranych g³ównych i œladowych
pierwiastków chemicznych oraz zwi¹zków chemicznych
(w tym trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych). Jako przyk³ad zakresu oznaczeñ analitycznych mo¿e s³u¿yæ baza
danych Atlasu geochemicznego Warszawy i okolic (Tomassi-Morawiec, 2016) zawieraj¹ca oznaczenia: Ag, Al, As,
Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti,
V i Zn oraz zwi¹zków WWA, polichlorowanych bifenyli,
pestycydów chloroorganicznych i olei mineralnych w próbkach gleb i osadów. W bazie wyników próbek wód po755
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Tab. 1. Bazy danych geochemicznych gleb, osadów rzek, jezior i strumieni oraz wód powierzchniowych i podziemnych
Table 1. Geochemical databases of soils, sediments of rivers, lakes and streams, as well as surface and groundwater
Liczba próbek / Number of samples

Atlas geochemiczny / Geochemical atlas
Atlas geochemiczny Polski 1 : 2 500 000, 1995
Geochemical Atlas of Poland 1 : 2 500 000, 1995

A

B

C

D

E

10 840

–

12 778

12 955

–

1713

–

1387

–

–

979

–

585

464

–

800

–

114

–

–

2268

–

1444

1402

385

988

–

610

452

372

1127

–

663

331

340

2491

–

2090

1805

585

5567

–

–

–

–

306

–

122

116

–

974

–

616

558

–

2764

2073

1201

1209

–

24 277

5769

5219

Atlasy regionalne / Regional atlases
Atlas geochemiczny Warszawy i okolic 1 : 100 000, 1992
Geochemical Atlas of Warsaw and Environs 1 : 100 000, 1992
Atlas geochemiczny Krakowa i okolic 1 : 100 000, 1995
Geochemical Atlas of Cracow and Environs 1 : 100 000, 1995
Atlas geochemiczny Wa³brzycha i okolic 1 : 50 000, 1996
Geochemical Atlas of Wa³brzych and Environs 1 : 50 000, 1996
Atlas geochemiczny aglomeracji szczeciñskiej, cz. I i II 1 : 200 000, 1998
Geochemical Atlas of Szczecin Agglomeration, Part I and II 1 : 200 000, 1998
Atlas geochemiczny Wroc³awia i okolic, cz. I i II 1 : 100 000, 1998
Geochemical Atlas of Wroc³aw and Environs, Part I and II 1 : 100 000, 1998
Atlas geochemiczny aglomeracji ³ódzkiej, cz. I i II 1 : 100 000, 1998
Geochemical Atlas of £ódŸ Agglomeration, Part I and II 1 : 100 000, 1998
Atlas geochemiczny Pobrze¿a Gdañskiego, cz. I i II 1 : 250 000, 1999
Geochemical Atlas of Gdañsk Region, Part I and II 1 : 250 000, 1999
Atlas geochemiczny Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego 1 : 250 000,
1999
Geochemical Atlas of Legnica-G³ogów Copper District 1 : 250 000, 1999
Atlas geochemiczny Czêstochowy i okolic 1 : 100 000, 2001
Geochemical Atlas of Czêstochowa and Environs 1 : 100 000, 2001
Atlas geochemiczny Poznania i okolic 1 : 100 000, 2005
Geochemical Atlas of Poznañ and Environs 1 : 100 000, 2005
Atlas geochemiczny Warszawy i okolic 1 : 100 000, 2016
Geochemical Atlas of Warsaw and Environs 1 : 100 000, 2016

Atlasy szczegó³owe / Detailed atlases
Szczegó³owa mapa geochemiczna Górnego Œl¹ska 1 : 25 000, 1999–2021
27 941
Detailed Geochemical Map of Upper Silesia 1 : 25 000, 1999–2021

1

A – gleby z g³êbokoœci 0,0–0,3 m, B – gleby z g³êbokoœci 0,8–1,0 m, C – osady, D – wody powierzchniowe, E – wody podziemne.
A – topsoil 0,0–0,3 m, B – subsoil 0,8–1,0 m, C – sediments, D – surface water, E – underground water.

wierzchniowych tego opracowania zamieszczono wyniki
badañ: Ag, Al, As, B, Ba, Br, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, ChZT,
F, Fe, HCO3, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, NH4, Ni, NO2, NO3,
OWO, P, Pb, Sb, SiO2, SO4, Sr ,Tl, U, V, Zn i zawiesiny.
Informacje zawarte w bazach danych i zaprezentowane
w formie kartograficznej mog¹ byæ wykorzystane podczas
oceny przydatnoœci gruntów dla celów u¿ytkowania rolniczego i gospodarki leœnej oraz opiniowania projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(budownictwa mieszkalnego, rekreacyjnego, komercyjnego i przemys³owego). Mog¹ byæ przydatne przy prowadzeniu postêpowañ zwi¹zanych z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach œrodowiskowych i pozwoleñ wodnoprawnych, ocenie zagro¿eñ dla œrodowiska gruntowo-wodnego
oraz wype³nianiu obowi¹zku na³o¿onego na starostów ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska (Ustawa, 2001), tj. prowadzeniu okresowych badañ jakoœci gleby i ziemi w ramach
monitoringu pañstwowego. Dane geochemiczne maj¹ kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych
ustalenia kierunków i podejmowania dzia³añ remediacyjnych i rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych chemicznie, eliminuj¹cych dalsz¹ degradacjê œrodowiska
wskutek rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ. Uzyskane
wyniki mog¹ byæ równie¿ wykorzystane przy sporz¹dzaniu rejestrów historycznych zanieczyszczeñ prowadzonych
przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska (zgodnie
z ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska) oraz przy prowadze756

niu ocen oddzia³ywania na œrodowisko. Ze wzglêdu na
wzrost œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa oraz wiêksze zapotrzebowanie na informacje dotycz¹ce stanu œrodowiska przyrodniczego jednostki administracji pañstwowej
ró¿nego szczebla, instytuty naukowe i wy¿sze uczelnie
coraz czêœciej korzystaj¹ z informacji zawartych w zbiorach danych i opracowaniach geochemicznych wykonanych przez PIG-PIB. W kilku przypadkach dane geochemiczne pos³u¿y³y jako materia³ prac doktorskich.
W ramach drugiej edycji MGœP (2005–2012) dla ka¿dego arkusza mapy wykonano tak¿e analizê zawartoœci
pierwiastków promieniotwórczych w glebach, przedstawionych w objaœnieniach tekstowych do map w formach
diagramów dla wykonanych profili: dawek promieniowania gamma oraz stê¿enia radionuklidów cezu poczarnobylskiego. Do tego celu wykorzystano dane zawarte w mapach
radioekologicznych Polski (Strzelecki i in., 1993, 1994a, b).
OCHRONA PRZYRODY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, OCHRONA WÓD
Oprócz przedstawionych powy¿ej zbiorów danych
Mapa Geoœrodowiskowa Polski zawiera tak¿e informacje
o obszarach chronionych ze wzglêdu na szczególne walory
œrodowiskowe lub historyczne. Na planszy A (ryc. 6) s¹
przedstawiane dane pozyskiwane od instytucji takich jak:
Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska (parki narodo-
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Ryc. 6. Mapa Geoœrodowiskowa Polski (II), plansza A – ark. 0317 Nak³o n. Noteci¹
Fig. 6. Geoenvironmental Map of Poland (II), sheet A, No. 0317 Nak³o n. Noteci¹

we, parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego
krajobrazu, u¿ytki ekologiczne, zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne), Narodowy Instytut Dziedzictwa
(pomniki historii, zabytki archeologiczne, zabytki wpisane
na listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO) czy Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe. Na mapie znajduj¹ siê tak¿e dane zwi¹zane z problematyk¹ ochrony wód
podziemnych i powierzchniowych (np. ujêcia wód wraz
ze strefami ochrony poœredniej, granice g³ównych zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych, leje depresji wywo³ane eksploatacj¹ wód podziemnych, zrzuty wód
kopalnianych, strefy ochrony „C” uzdrowisk) opracowywane przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹ (PIG-PIB)
oraz pozyskiwane z Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki
Wodnej.

GEOZAGRO¯ENIA
Podczas prac nad koncepcjami urbanistycznymi przydatne mog¹ byæ warstwy obszarów wystêpowania zagro¿eñ podtopieniami w obszarach dolinnych oraz obszarów
predystynowanych do wystêpowania ruchów masowych.
Obie warstwy, tworzone w PIG-PIB odpowiednio przez
pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹ i pañstwow¹ s³u¿bê
geologiczn¹, przedstawiaj¹ obszary potencjalnego wystêpowania zagro¿eñ naturalnych i stanowi¹ ³atwo dostêpne
Ÿród³o danych o obszarach szczególnie nara¿onych na ich
dzia³anie.
Dla obszarów po³o¿onych w po³udniowo-zachodniej
czêœci kraju opracowano tak¿e warstwê danych o wystêpowaniu podwy¿szonego potencja³u radonowego (Wo³kowicz, 2007), przedstawiaj¹c ryzyko radonowe przy wykorzystaniu trójstopniowej klasyfikacji wg Akerbloma (1986),
757

Przegl¹d Geologiczny, vol. 69, nr 11, 2021

okreœlaj¹cej potencja³ radonowy jako niski (dla <10 kBq/m3),
œredni (10–50 kBq/m3) lub wysoki (>50 kBq/m3).
PODSUMOWANIE
Ka¿da z omówionych wy¿ej sk³adowych zasobu
danych geoœrodowiskowych znajduje swoje odzwierciedlenie na arkuszach Mapy Geoœrodowiskowej Polski.
W obu wydanych edycjach mapy – MGœP I (2005–2012)
oraz MGœP II (2013–2019) – wykonano 1085 arkuszy planszy A i planszy B w skali 1 : 50 000 dla obszaru ca³ego kraju. Arkusze obu edycji s¹ dostêpne na portalach eMGœP
(http://emgsp.pgi.gov.pl/) oraz GeoLOG (https://geolog.pgi.gov.pl/). Dane dotycz¹ce obszarów prognostycznych, perspektywicznych oraz o negatywnym wyniku rozpoznania kopalin znajduj¹ siê portalu GeoLOG w module
raportowym (http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty/), sk¹d mo¿na
wygenerowaæ raporty dla wybranego arkusza mapy w skali
1 : 50 000 lub jednostki administracyjnej.
Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ uzyskania dostêpu do
map w postaci analogowej lub cyfrowej (pliki jpg i tiff)
poprzez z³o¿enie zamówienia w Narodowym Archiwum
Geologicznym (NAG). W ten sam sposób, w ramach Mapy
Geoœrodowiskowej Polski (III) mo¿na z³o¿yæ zamówienie
na wygenerowanie fragmentu cyfrowej bazy danych i/lub
mapy zawê¿onej do konkretnego arkusza lub jednostki
podzia³u administracyjnego w wybranej skali miêdzy
1 : 25 000 a 1 : 100 000. W przypadku nietypowych
zamówieñ ich skala i zakres zostan¹ ustalone z G³ównym
Koordynatorem MGœP za poœrednictwem NAG.
Dane geoœrodowiskowe, gromadzone w PIG-PIB od
ponad 20 lat, stanowi¹ cenny zbiór informacji, który w bezkosztowy i prosty w obs³udze sposób mo¿e byæ wykorzystywany przez administracjê geologiczn¹. Syntetyczne po³¹czenie danych z wielu dziedzin, takich jak: gospodarka
surowcowa, ochrona œrodowiska, monitoring zanieczyszczeñ geochemicznych, ochrona wód oraz autorskie warstwy analizuj¹ce warunki geologiczne pod k¹tem lokalizacji obiektów potencjalnie uci¹¿liwych dla œrodowiska,
sprawia, ¿e Mapa Geoœrodowiskowa Polski stanowi proste
narzêdzie do weryfikacji warunków œrodowiskowych,
mog¹ce realnie wspomagaæ dzia³ania administracyjne.
Autorki pragn¹ z³o¿yæ serdeczne podziêkowania recenzentom artyku³u – prof. Stanis³awowi Wo³kowiczowi i prof. Wojciechowi Glapie – za cenne uwagi i sugestie.
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Ryc. 3. Niekoncesjonowana eksploatacja kruszywa z udokumentowanego złoża Suchodół (ID 1639) w miejscowości Suchodół Włościański
(województwo mazowieckie), maj 2021. Fot. T. Janczylik
Fig. 3. Unlicensed exploitation of mineral aggregate from the Suchodół aggregate deposit (ID 1639) in Suchodół Włościański area (Masovian
Voivodeship), May 2021. Photo by T. Janczylik

Ryc. 4. Niekoncesjonowana eksploatacja kruszywa w miejscowości Kutyski (województwo mazowieckie), listopad 2021. Fot. J. Krawczewski
Fig. 4. Unlicensed exploitation of mineral aggregate in Kutyski area (Masovian Voivodeship), November 2021. Photo by J. Krawczewski
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