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Ocena i prognozowanie stanu gleb
na potrzeby planów i programów

1. Wprowadzenie

W najbli¿szej przysz³oœci nale¿a³oby oczekiwaæ pojawienia siê wiêkszej liczby
opracowañ prognostycznych zwi¹zanych z przygotowywaniem strategii, planów
i programów, wymienionych w prawie ochrony œrodowiska jako dokumenty wy-
magaj¹ce sporz¹dzenia ocen oddzia³ywania na œrodowisko, w tym ocen zagro¿eñ
i przekszta³ceñ gleb.

Prognozowanie przekszta³ceñ gleb wymaga odpowiedniego dostosowania
treœci dokumentacji kartograficznej, która powinna zapewniaæ [22]:

— opis i charakterystykê gleb;
— wszechstronn¹ klasyfikacjê gleb, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami;
— ustalenie granic jednostek glebowych;
— predykcjê zachowania siê gleb pod wp³ywem ró¿nego typu przekszta³ceñ.

Jednak¿e mo¿liwoœci wiarygodnej oceny stanu gleb oraz prognozowania ich
zmian s¹ uwarunkowane przez dostêpne Ÿród³a danych oraz metodyczne prze-
s³anki i metody prognozowania.

Tradycyjnym problemem metodycznym ocen oddzia³ywania na œrodowisko
(OOS) jest agregacja. Problem ten pojawia siê na dwu poziomach oceny: na po-
ziomie wyboru komponentów œrodowiska podlegaj¹cych ocenie, kiedy musimy
zastosowaæ jak¹œ regu³ê integracji oszacowañ skutków przekszta³ceñ poszczegól-
nych komponentów prowadz¹cej do ³¹cznej oceny oddzia³ywania, oraz na pozio-
mie pojedynczego komponentu, kiedy po¿¹dana jest informacja dotycz¹ca prze-
widywanego skutku jego przekszta³cenia, podczas gdy stan komponentu opisywa-
ny jest wieloma ró¿nymi parametrami pozostaj¹cymi we wzajemnych zale¿noœ-
ciach, wymagaj¹cymi tym samym jakiejœ formy integracji.
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Gleby mog¹ podlegaæ wielu ró¿nym wp³ywom, obserwowanym jako modyfi-
kacja wielu parametrów. Istnieje problem pe³nej oceny skutków tych przekszta³ceñ.

2. Specyfika OOS planów i programów

Przepisy unijne oraz regulacje krajowe wskazuj¹, ¿e strategiczne OOS s¹
sporz¹dzane dla planów i programów opracowywanych przez administracjê cen-
traln¹, regionaln¹ i lokaln¹. W szczególnoœci s¹ to plany i programy dotycz¹ce: rol-
nictwa, leœnictwa, rybo³ówstwa, energetyki, przemys³u, transportu, gospodarki
odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki oraz gospodarki prze-
strzennej i zagospodarowania terenu, które wyznaczaj¹ ramy dla przysz³ych indy-
widualnych pozwoleñ dopuszczaj¹cych realizacjê konkretnych przedsiêwziêæ objê-
tych obowi¹zkiem opracowania raportów oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e strategiczne OOS powinny stworzyæ zintegrowany obraz
przewidywanych skutków okreœlonych planów bran¿owych w skali co najmniej
lokalnej. Byæ mo¿e s³ab¹ stron¹ tego rozwi¹zania jest rozpatrywanie ka¿dej z bran¿
z osobna, jest to jednak w tej chwili problem z zakresu strategii planowania.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e powa¿ana czêœæ planowanych w uregulowaniu
dzia³añ w mniejszym lub wiêkszym zakresie wp³ynie na stan powierzchni ziemi,
w tym dla gleb. Jednak¿e, poza wielkimi inwestycjami przemys³owymi, oddzia-
³ywanie prawdopodobnych rozwi¹zañ technicznych mo¿e byæ tu rozwa¿ane na
bardzo wysokim poziomie uogólnienia. Oddzia³ywania mog¹ byæ zdefiniowane
wskaŸnikowo lub przez analogiê. Zadania zwi¹zane z ocen¹ stanu aktualnego
i przewidywaniem zmian w stanie powierzchni ziemi nale¿y rozpatrywaæ na tle
informacyjnej zwartoœci Ÿróde³, rozumianych jako powszechnie dostêpna doku-
mentacja kartograficzno-glebowa, oraz g³ównych mechanizmów przekszta³ceñ
i atrybutów gleb, istotnych z punktu widzenia oceny ich odpornoœci na poszcze-
gólne wp³ywy.

3. �ród³a danych

W poszukiwaniu Ÿróde³ informacji o zró¿nicowaniu pokrywy glebowej uwaga
musi siê kierowaæ na istniej¹c¹ dokumentacjê kartograficzno-glebow¹ i siedlisko-
w¹. Na pierwszy rzut oka sytuacja w tej dziedzinie w Polsce wygl¹da doœæ dobrze:
dokumentacja w skalach szczegó³owych obejmuje wszystkie tereny rolne i lasy
prywatne (mapy klasyfikacji bonitacyjnej, mapy glebowo-rolnicze), podobnie jest
w wypadku lasów pañstwowych, które dysponuj¹ szczegó³owymi mapami glebo-
wo-siedliskowymi w skali 1:5000. Dostêpne s¹ tak¿e opracowania w mniejszych
skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. W wiêkszoœci s¹ to opracowania
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w wersjach analogowych, wersje cyfrowe dopiero siê upowszechniaj¹, uzgadniany
jest tak¿e ich standard. Odpowiednia dyrektywa unijna dotycz¹ca infrastruktury
danych przestrzennych (IDP) zaleca w³¹czanie do gromadzonych danych cyfrowych
informacji dotycz¹cych gleb, w tym: „gleb i podglebia charakteryzowanych poprzez
g³êbokoœæ, teksturê, strukturê i zawartoœæ cz¹stek organicznych, kamienistoœæ,
w miarê potrzeby œredni spadek”. Zaleca siê ponadto integracjê danych dotycz¹-
cych wszystkich rodzajów u¿ytkowania (obecnie oddzielna dokumentacja dotyczy
terenów rolnych i obszarów lasów pañstwowych), a tak¿e przeprowadzenie kla-
syfikacji bonitacyjnej na terenach leœnych nale¿¹cych do pañstwa.

Niezale¿nie od formy dokumentacji, obecnie mamy do czynienia z „p³askim”
obrazem gleb, oderwanym od morfologii terenu. W dokumentacji sporz¹dzanej
w formie cyfrowej nie bêdzie istotnego problemu z usuniêciem tego mankamentu,
dziêki do³¹czeniu obrazu warstw zawieraj¹cych informacje wysokoœciowe. Obowi¹-
zuj¹ce instrukcje dotycz¹ce opracowania mapy zasadniczej (której treœæ obejmuje
tak¿e informacje wysokoœciowe) dopuszczaj¹ jej formê cyfrow¹. W opracowaniach
wykonywanych w mniejszych skalach przydatnym Ÿród³em danych wysokoœcio-
wych mog¹ byæ udostêpnione bezp³atnie przez NASA materia³y, na przyk³ad z tak
zwanej Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), z lutego 2000 roku. W ramach
tej misji prom „Endavour” wykona³ radarowe zobrazowania Ziemi w równole¿-
nikowym pasie od 56 stopnia szerokoœci po³udniowej do 60 stopnia szerokoœci
pó³nocnej [3, 18]. Materia³y te s¹ udostêpnione w postaci skompresowanych zbio-
rów cyfrowych. Ich rozdzielczoœæ i precyzja wydaj¹ siê odpowiednie do studiów
morfologiczno-glebowych w skalach regionalnych, a wiêc s¹ z pewnoœci¹ u¿ytecz-
ne w przypadkach planów i programów OOS.

Przy okazji integracji danych z ró¿nych Ÿróde³ ujawnia siê problem zwi¹zany
z konwencj¹ homogenicznoœci konturów glebowych. Przy opracowywaniu map
tematycznych, w tym map zawieraj¹cych treœæ przyrodnicz¹, zawsze pojawia siê
problem zachowania równowagi miêdzy maksymaln¹ szczegó³owoœci¹ a mo¿li-
woœciami interpretacyjnymi treœci. Zbyt zgeneralizowana treœæ (na przyk³ad za-
nadto powierzchowna, nieprecyzyjna klasyfikacja) zaciera zró¿nicowanie prze-
strzenne, podczas gdy podzia³ zbyt szczegó³owy prowadzi do zmniejszenia czytel-
noœci obrazu bez mo¿liwoœci efektywnego wykorzystania silnie rozdrobnionych
informacji, na przyk³ad bez mo¿liwoœci istotnego zró¿nicowania zaleceñ gospo-
darczych dla ró¿noimiennych p³atów terenu. Podstawowe informacje o zró¿nico-
waniu budowy profilu gleb s¹ zawarte na ró¿nego rodzaju mapach (rozk³ad uziar-
nienia, poziomy diagnostyczne), jednak¿e istniej¹ tak¿e cechy, których rozk³ad
w pionie nie jest mo¿liwy do zobrazowania w klasycznej dokumentacji analogowej
(rozk³ad obci¹¿enia gleb zanieczyszczeniami, rozk³ad g³êbokoœci zwierciad³a wody
gruntowej w czasie). Nie nale¿y tak¿e oczekiwaæ zasadniczego uzupe³nienia treœci map
glebowych w wyniku dodatkowych badañ terenowych na obszarze ca³ego kraju.

Ocena i prognozowanie stanu gleb... 55



Ocena wp³ywu dzia³alnoœci gospodarczej na stan gleb wykracza poza listê
standardowych zadañ stawianych istniej¹cej dokumentacji kartograficzno-glebowej,
zwi¹zanych g³ównie z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rolnictwie i leœnictwie [19]. Za-
dania sozotechniczne czêsto wymagaj¹ informacji znacznie wykraczaj¹cych poza
treœæ dokumentacji, wymuszaj¹ integracjê danych pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³,
niekiedy stwarzaj¹ potrzebê budowy modeli powi¹zañ miêdzy cechami gleb, mor-
fologii oraz chemizmem a skalami waloryzacyjnymi. Mo¿na dokonaæ konfrontacji
potrzeb informacyjnych, wynikaj¹cych z prognozowania lub charakteryzowania
przekszta³ceñ gleb, z rzeczywist¹ treœci¹ powszechnie dostêpnej doku- mentacji.

4. Zawartoœæ informacyjna Ÿróde³

W opracowaniach teoretycznych dotycz¹cych klasyfikacji (systematyki) gleb
podkreœla siê, ¿e jednym z jej celów jest przekszta³cenie z³o¿onego, ci¹g³ego ob-
razu zró¿nicowania gleb na prostszy, dyskretny, zbudowany z pewnej liczby usta-
lonych, dyskretnych jednostek o okreœlonych cechach, charakteryzuj¹cych siê ogra-
niczon¹ zmiennoœci¹ wobec obiektu bêd¹cego wzorcem. Jest to koniecznoœæ spo-
wodowana niejednorodnoœciami w rozk³adzie parametrów gleb, utrudniaj¹cymi
pos³ugiwanie siê stosunkowo ma³ymi zbiorami danych Ÿród³owych oraz algoryt-
mami interpolacji. Transformacja ci¹g³ego zró¿nicowania na dyskretny obraz pre-
zentowany przez mapê wi¹¿e siê z akceptacj¹ niehomogenicznoœci konturów gle-
bowych, charakteryzuj¹cych siê wewnêtrzn¹ zmiennoœci¹ w zakresie wszystkich
parametrów. Zak³ada siê, ¿e zmiennoœæ ta jest znacznie mniejsza od ró¿nic pomiê-
dzy parametrami konturu a konturami stanowi¹cymi otoczenie. W polskiej prak-
tyce nie wi¹¿e siê raczej bezpoœrednio atrybutów cech glebowych z jednostkami
systematyki lub bonitacji gleb. W niektórych krajach w u¿yciu s¹ algorytmy klasy-
fikacji operuj¹ce doœæ w¹sko zdefiniowanymi parametrami iloœciowymi lub jakoœ-
ciowymi (barwa poziomów diagnostycznych, odczyn, przewodnoœæ elektryczna
wyci¹gów wodnych, zawartoœæ wêglanów, substancji organicznej itp.). W Polsce,
podobnie jak w wiêkszoœci krajów, preferowana jest ostra (dwuwartoœciowa) kla-
syfikacja gleb, w przeciwieñstwie do klasyfikacji rozmytej, pos³uguj¹cej siê wartoœ-
ciami funkcji przynale¿noœci do poszczególnych jednostek glebowych. W praktyce
tradycyjna dokumentacja kartograficzno-glebowa pozbawiona jest prawie ca³ko-
wicie informacji iloœciowych, poza zawartymi w opisach wzorców gleb, na przy-
k³ad dotycz¹cymi minimalnej mi¹¿szoœci poziomu próchnicznego. Jest to obci¹¿e-
nie zwi¹zane z g³ównym celem konstruowania map glebowych, którym jest (obok
zadañ fiskalnych) wspomaganie gospodarstwa rolnego i leœnego. Obecnie podkre-
œla siê, ¿e cele dokumentowania gleb nale¿y uzupe³niæ o ochronê i kszta³towanie
œrodowiska.
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Zakres informacji znajduj¹cy siê w powszechnie dostêpnej dokumentacji kar-
tograficzno-glebowej jest stosunkowo ograniczony. S¹ to:

— pozycja systematyczna (typ gleby) zgodnie z klasyfikacj¹ z okresu opraco-
wywania zasad kartowania,

— uziarnienie – w formie przynale¿noœci do grupy mechanicznej,
— kompleks rolniczej przydatnoœci gleby,
— klasa bonitacyjna.

Bardziej wszechstronne dane mo¿na uzyskaæ z interpretacji treœci mapy klasy-
fikacyjnej. Na terenach administracji lasów pañstwowych, gdzie obowi¹zuje mapa
glebowo-siedliskowa, dodatkowo dostêpna jest informacja dotycz¹ca typu siedlis-
kowego lasu, stopnia jego degradacji oraz stopnia (g³êbokoœci) wody gruntowej.

Unijne wymogi dotycz¹ce zawartoœci powszechnie dostêpnej dokumentacji
kartograficznej nie wykraczaj¹ istotnie poza zawartoœæ istniej¹cych zasobów geo-
dezyjnych.

5. Potrzeby informacji morfologiczno-glebowej
w zagadnieniach OOS

G³ównym zadaniem procesu OOS jest wskazanie, scharakteryzowanie i osza-
cowanie wp³ywu dzia³alnoœci, planu lub programu na œrodowisko. Problem pole-
ga na integracji ró¿norodnych wp³ywów, wskaŸników i parametrów, dziêki której
uzyskuje siê spójne, jednoznaczne kryterium decyzyjne. Integracjê ró¿norodnych
kryteriów ocen poszczególnych komponentów œrodowiska uzyskuje siê dziêki za-
stosowaniu specjalistycznych metod oceny.

Rozwa¿aj¹c ocenê stanu aktualnego i prognozê stanu gleb, nale¿y odnieœæ siê
do potencjalnych zagro¿eñ, którym podlegaj¹ gleby oraz generowanym przez gle-
by. Ich lista jest stosunkowo urozmaicona i, niestety, wszechstronnie uwarunko-
wana. W pewnym sensie najbardziej pierwotnym zagro¿eniem bezpoœrednim jest
przeznaczenie gleb do u¿ytkowania odmiennego od obecnego: na przyk³ad prze-
kszta³canie roli lub lasu w teren budowlany, przemys³owy lub komunikacyjny.
Taki rodzaj zagro¿enia jest ³atwy do przewidzenia, a jego koszty mo¿na oszacowaæ.

W odró¿nieniu od zagro¿eñ bezpoœrednich bardziej z³o¿one s¹ mechanizmy
powstawania skutków poœrednich. Mo¿na je podzieliæ na przekszta³cenia [24]:

— geomechaniczne,
— hydrologiczno-glebowe,
— maj¹ce naturê chemiczn¹.

Przekszta³cenia geomechaniczne polegaj¹ na modyfikacji morfologii terenu.
Ich przyczyn¹ jest eksploatacja górnicza oraz ró¿nego rodzaju prace budowlane.
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Przekszta³cenia geomechaniczne ³¹cz¹ siê czêsto z powstawaniem terenów bez-
glebowych, w wyniku zdejmowania warstwy glebowej lub budowy nasypów.

Przekszta³cenia hydrologiczno-glebowe, podobnie jak geomechaniczne, maj¹
tak¿e powa¿niejsze znaczenie w terenach eksploatacji górniczej z³ó¿, przez co ich
zasiêg przestrzenny jest doœæ ograniczony. Obejmuj¹ ró¿nokierunkowe zak³ócenia
istniej¹cej gospodarki gleb: od procesów osuszenia po zjawisko zawodnienia.

Przekszta³cenia chemiczne s¹ powszechniejsze i wi¹¿¹ siê z emisj¹ zanieczysz-
czeñ oraz sk³adowaniem odpadów. Przekszta³cenia gleb mog¹ byæ przyczyn¹ dal-
szych zmian œrodowiskowych: zanieczyszczenia plonów, zaburzeñ w mo¿liwoœci
u¿ytkowania, przekszta³cenia siedlisk.

Rozwa¿aj¹c potencjalne potrzeby wiarygodnej informacji na temat pokrywy
glebowej w zagadnieniach OOS, nale¿y podkreœliæ oczywisty na pierwszy rzut oka
aspekt zró¿nicowania podatnoœci gleb na poszczególne rodzaje wp³ywów – ob-
serwowalne skutki zanieczyszczenia gleb (w sensie zagro¿enia dla plonów i ich
konsumentów) s¹ wielostronnie uwarunkowane: uziarnieniem gleb, zawartoœci¹
substancji organicznej, rodzajem tworzywa mineralnego (ogólnie: charakterystyk¹
pojemnoœci sorpcyjnej), odczynem, stopniem zbuforowania gleb, czynnikami oksy-
dacyjno-redukcyjnymi itp. Oznacza to, ¿e reakcja plonów na zanieczyszczenie gleb
przy zró¿nicowanych dawkach substancji zanieczyszcaj¹cych nie musi mieæ cha-
rakteru liniowego. Podobnie zreszt¹ jest z przekszta³ceniami hydrologiczno-gle-
bowymi, których wystêpowanie podlega szczególnym uwarunkowaniom. Ten fakt
bywa niezrozumia³y dla specjalistów z innych dziedzin, oczekuj¹cych funkcyjnej
zale¿noœci miêdzy intensywnoœci¹ wp³ywu a skutkiem przekszta³cenia. Konsek-
wencj¹ konstatacji tych uwarunkowañ jest waga przywi¹zywana do aktualnego ob-
razu zró¿nicowania gleb oraz obrazu niekorzystnych oddzia³ywañ. Odrêbnym za-
gadnieniem jest prze³o¿enie informacji o stanie aktualnym i przewidywanych
wp³ywach na prawdopodobny obraz warunków po wyst¹pieniu przekszta³ceñ.

5.1. Potrzeby informacyjne: przekszta³cenia geomechaniczne

W grupie geomechanicznych przekszta³ceñ gleb mo¿na wydzieliæ nastêpstwa
robót ziemnych (górniczych lub budowlanych) oraz deformacje powierzchni te-
renu spowodowane podziemn¹ eksploatacj¹ górnicz¹. Roboty ziemne powoduj¹ce
powstawanie obszarów bezglebowych podlegaj¹ projektowaniu i w jakimœ zakresie
mo¿na sterowaæ w³aœciwoœciami materia³ów ziemnych tworz¹cych powierzchniê
obiektu. Oczywistym wymogiem jest zapewnienie dostatecznej przydatnoœci re-
kultywacyjnej gruntów powierzchniowych oraz uformowanie terenu spe³niaj¹ce
warunki przysz³ego zagospodarowania. Odrêbnym zagadnieniem, wchodz¹cym
w zakres zainteresowania czynników odpowiadaj¹cych za rekultywacjê jest pro-
blem optymalizacji decyzji dotycz¹cych morfologii i litologii obiektów przeznaczo-
nych do rekultywacji.
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Poeksploatacyjne deformacje powierzchni terenu dotycz¹ generalnie powierzch-
ni nienaruszonej robotami ziemnymi, zaœ ich skutki nale¿y rozwa¿aæ w kontekœcie
zak³óceñ w mo¿liwoœciach dalszego u¿ytkowania. Abstrahujemy w tej chwili od
problemu przekszta³ceñ hydrologiczno-glebowych, które mog¹ siê ujawniaæ jako
skutki deformacji, na razie rozpatrujemy nastêpstwa przekszta³ceñ morfologii jako
jednego z kryteriów oceny walorów gleb. Nale¿y niestety stwierdziæ, ¿e tradycyjna
kartografia glebowa preferuje p³aski obraz terenu, oderwany od czynników mor-
fologicznych. Oczywiœcie w treœci dokumentacji kartograficzno-glebowej (DKG)
wp³yw rzeŸby terenu na walory gruntów czy siedlisk odzwierciedla siê w postaci
modyfikacji pozycji klasyfikacyjnej w stosunku do pozycji wynikaj¹cej z w³aœciwo-
œci profilu glebowego: na przyk³ad obni¿enia klasy bonitacyjnej, uwypuklenia
wadliwoœci przez wskazanie odpowiedniego kompleksu przydatnoœci rolniczej.
Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e przynajmniej obecnie trudno by³oby wskazaæ poten-
cjalne zagro¿enia wzrostu podatnoœci na erozjê wy³¹cznie na podstawie DKG.
Mankament takiego podejœcia do gleb wskazuj¹ miêdzynarodowe organizacje glebo-
znawcze: jedna z takich agend jest promotorem projektu SOTER (ang. Soil Terrain

Database) integruj¹cego formy powierzchni terenu z morfologi¹ gleb w postaci tak
zwanych jednostek SOTER (ang. SOTER units). Ze wzglêdu na ma³¹ skalê opraco-
wania (1:1 000 000) jego u¿ytecznoœæ w naszych warunkach jest w najlepszym razie
ograniczona do studiów na szczeblu krajowym, lecz po³¹czenie informacji glebo-
wych z dotycz¹cymi morfologii terenu poszerza znacznie mo¿liwoœci interpreta-
cyjne dokumentacji, w tym zastosowanie zaawansowanych metod eksploracji da-
nych (ang. data mining). W ogólnoœci te metody, analizuj¹ce zale¿noœci wystêpuj¹ce
miêdzy danymi, mog¹ dostarczyæ u¿ytecznych modeli umo¿liwiaj¹cych oszacowa-
nie skutków (w tym skutków bonitacyjnych) deformacji powierzchni terenu, zmia-
ne sposobu u¿ytkowania lub rodzaju materia³u gruntowego.

5.2. Potrzeby informacyjne: przekszta³cenia hydrologiczno-glebowe

Problem prognozowania przekszta³ceñ hydrologiczno-glebowych przysz³ej dzia-
³alnoœci górniczej. Inne przypadki zaburzeñ stosunków powietrzno-wodnych gleb
maj¹ zasiêg lokalny i s¹ sporadyczne (poza celowymi dzia³aniami z zakresu me-
lioracji wodnych gleb). Istotne jest spostrze¿enie, ¿e znajomoœæ kierunków prze-
kszta³ceñ (zawodnienie czy osuszenie) w du¿ej mierze wystarcza, przy dostêpie do
informacji zawartych w dokumentacji kartograficzno-glebowej, do ustalenia rejonów
i stopnia zagro¿enia gleb.

Problematyka szacowania i prognozowania przekszta³ceñ hydrologiczno-gle-
bowych jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania górnictwa, które jako jedno
z pierwszych zosta³o zobowi¹zane do naprawy szkód przemys³owych, w tym szkód
w u¿ytkach rolnych i leœnych spowodowanych jego dzia³alnoœci¹ [13, 15, 25].
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W odniesieniu do tego rodzaju przekszta³ceñ mo¿na wskazaæ dwa potencjalne cele
prognozowania: pierwszy to predykcja zmiany fizycznych warunków hydrolo-
giczno-glebowych oraz sk³adowych bilansu wodnego gleb (po³o¿enia zwierciad³a
wody gruntowej, rozmiar nap³ywu wg³êbnego lub powierzchniowego, podsi¹ku
kapilarnego z poziomu zwierciad³a wody gruntowej), drugi – zmiany sposobu
u¿ytkowania gruntów lub przesuniêcie u¿ytku na skali szeregu bonitacyjnego. In-
teresuj¹ce s¹ oba potencjalne cele prognozy, w tym tak¿e powi¹zania miêdzy nimi,
aczkolwiek w ostatecznym rachunku praktycznie znacz¹cym elementem jest wy-
cena strat zwi¹zanych z zachodz¹cymi przekszta³ceniami, czyli cel drugi. Pomija-
my tu skutki polegaj¹ce na zmianach warunków wegetacji w ekosystemach pod-
legaj¹cych ochronie, prowadz¹ce do zak³óceñ w mo¿liwoœciach utrzymywania
cennych ekologicznie stanowisk.

Praktyczne mo¿liwoœci prognozowania iloœciowego s¹ tu doœæ ograniczone,
sprowadzaj¹ siê one do metod eksperckich, prostych modeli wskaŸnikowych
bazuj¹cych na domniemanych relacjach iloœciowych miêdzy cechami powietrzno-
-wodnymi a klasyfikacj¹ gleb, oraz metod opisowych. G³ównym problemem mode-
lowania jest fragmentarycznoœæ informacji hydrologiczno-glebowych oraz rozmycie
relacji zachodz¹cych miêdzy klasyfikacj¹ a cechami gleb. W tych okolicznoœciach
pomocne bywaj¹ metody klasyfikacji bazuj¹ce na sztucznej inteligencji (AI), które
umo¿liwiaj¹ budowê bazy regu³ klasyfikacji na podstawie zbiorów ucz¹cych. Za-
let¹ metod klasyfikacji opratych na AI jest uwzglêdnianie zale¿noœci nieliniowych
w transformacji wektorów wejœciowych w skalê klasyfikacji. Du¿ego nak³adu pra-
cy wymaga przy tym budowa niezbêdnej bazy danych. Jej struktura i zawartoœæ
zale¿¹ oczywiœcie od rozmiaru zadania, stopnia jego z³o¿onoœci oraz analizowane-
go mechanizmu zaburzeñ hydrologicznych [9, 10, 12, 13]. Oprócz cech charaktery-
zuj¹cych profil glebowy wa¿ne dla poprawy prognozowania s¹ parametry konfi-
guracji terenu, po³o¿enia wody gruntowej, ekspozycji itp. Ujemnymi stronami
metod klasyfikacji opartych na AI jest ograniczona mo¿liwoœæ lingwistycznego for-
mu³owania regu³ klasyfikacji („czarna skrzynka”), aczkolwiek uzyskiwane s¹ ju¿
obiecuj¹ce rezultaty w dziedzinie identyfikacji regu³ odwzorowania z analizy
struktury klasyfikatorów [5, 6], oraz koniecznoœæ budowy modeli metod¹ prób
i b³êdów (brak algorytmów deterministycznych okreœlania parametrów optymali-
zacji, pewne nadzieje mo¿na tu wi¹zaæ z algorytmami konstruktywistycznymi).
Poniewa¿ dla zadañ klasyfikacji gleb w³aœciwe s¹ rozmyte relacje zachodz¹ce miê-
dzy ich cechami, zatem procedury adaptacyjne wydaj¹ siê dobrym sposobem ich
rozwi¹zywania. W szczególnoœci mog¹ one byæ u¿yteczne w prognozowaniu po³o-
¿enia rejonów, które w wyniku podejmowanych dzia³añ znajd¹ siê w zasiêgu praw-
dopodobnych, intensywniejszych przekszta³ceñ, mog¹cych wywo³ywaæ kosztowne
skutki. Taka informacja by³aby przydatna w planowaniu sieci monitoringu gleb,
z odpowiednim wyprzedzeniem i w odpowiednim zasiêgu.
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5.3. Potrzeby informacyjne: przekszta³cenia natury chemicznej

Przekszta³cenia gleb maj¹ce naturê chemiczn¹ maj¹ wzglêdnie najwiêkszy
zasiêg, poniewa¿ po czêœci s¹ zwi¹zane z przyrodniczym u¿ytkowaniem gleb
w ogóle. Do obserwowanych skutków tego rodzaju nale¿y stopniowe zakwaszenie
gleb zwi¹zane z ich odwapnianiem bez odpowiedniego nawo¿enia, ubytek substan-
cji organicznej zwi¹zany z upraw¹, zwiêkszanie zasobów azotu i innych zwi¹zków
w wyniku nawo¿enia. Bezwzglêdnie w negatywnym obrazie przekszta³ceñ gleb
dominuj¹ jednak czynniki innego pochodzenia: alkalizacja, obci¹¿enia pierwiast-
kami normalnie wystêpuj¹cymi w glebach w iloœciach œladowych lub w formach
obojêtnych dla upraw, obci¹¿enie sk³adnikami w ogóle niewystêpuj¹cymi w gle-
bach w sposób naturalny (ropopochodne, sk³adniki organiczne). Obecnie stosowa-
nym kryterium oceny stopnia zanieczyszczenia gleb s¹ wprowadzone standardy
glebowe [23]. W odró¿nieniu od nieformalnego unormowania zaproponowanego
przez IUNG, standardy ustalaj¹ granice akceptowanego poziomu zanieczyszczeñ
w oderwaniu od w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych gleb. Pojawiaj¹ siê pytania
dotycz¹ce ich interpretacji, jednak autentycznym problemem jest prognozowanie
takich przekszta³ceñ. Wielka mnogoœæ Ÿróde³ zagro¿eñ, zró¿nicowanie intensyw-
noœci wp³ywów, ró¿norodne uwarunkowania zwi¹zane z wymywaniem i akumula-
cj¹ zanieczyszczeñ bardzo utrudniaj¹ konstrukcjê uniwersalnego modelu prognos-
tycznego. W tych okolicznoœciach wydaj¹ siê sensowne dwa kierunki poszukiwañ:
ocena przestrzennego zró¿nicowania cech decyduj¹cych o stopniu wra¿liwoœci
(ang. vulnerability) gleb na ró¿ne zanieczyszczenia: odczynu, zbuforowania, pojem-
noœci sorpcyjnej, wysycenia kompleksu glebowego kationami zasadowymi, poten-
cja³u oksydacyjno-redukcyjnego, zawartoœci wêgla organicznego, zdolnoœci filtracyj-
nych itp. Cechy te s¹ wskaŸnikami stopnia odpornoœci na przekszta³cenia natury
chemicznej. Drugi kierunek poszukiwañ wi¹¿e siê z tworzeniem bazy danych wzor-
ców przestrzennego rozk³adu zanieczyszczeñ, w celu wykorzystania analogii jako
procedury przybli¿onego prognozowania.

6. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej
i metod adaptacyjnych w opisie i prognozowaniu stanu gleb

Szczególne potrzeby ocen œrodowiskowych skutków realizowanych planów
i programów mog¹ byæ skutecznie zaspokajane dziêki wykorzystaniu cyfrowych
instrumentów analizy, jako narzêdzi u¿ytecznych w przetwarzaniu informacji na
du¿ym terenie. Koniecznym warunkiem wykorzystania tego rodzaju technik jest
digitalizacja istniej¹cych materia³ów kartograficzno-glebowych. Przy tej okazji nie-
uchronne jest rozdzielenie treœci map na poszczególne warstwy tematyczne, obejmu-
j¹ce typologiê, elementy u¿ytkowania, klasyfikacji i zró¿nicowania litologicznego
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profilu glebowego (uziarnienia). Baza danych przestrzennych mo¿e i powinna byæ
uzupe³niona o elementy morfologii terenu (wyniesienie, nachylenie, wystawa, po-
³o¿enie form morfologicznych itp.) oraz sk³adniki hydrografii i, w miarê mo¿liwoœci,
hydrogeologii (po³o¿enie zwierciad³a wody gruntowej, jego wahania itp.). Integra-
cja i przetwarzanie tego rodzaju informacji mo¿e byæ u¿yteczne w problematyce
prognozowania skutków przekszta³ceñ.

6.1. Wsparcie prognozy przekszta³ceñ hydrologiczno-glebowych

Zadanie prognozy skutków przekszta³ceñ hydrologiczno-glebowych w skraj-
nym przypadku mo¿e byæ sprowadzone do odpowiedzi na pytanie: jakie, w œwiet-
le istniej¹cych powi¹zañ miêdzy cechami gleb a ich klasyfikacj¹ (np. [14]), bêd¹
skutki klasyfikacyjne zmian niektórych cech glebowych? OdpowiedŸ na nie wyma-
ga oczywiœcie znajomoœci tych powi¹zañ, które niestety nie s¹ iloœciowo zdefinio-
wane oraz maj¹ charakter rozmyty [1, 8, 16, 17, 21, 29, 30].

Naturalnym zatem sposobem rozs¹dnego postêpowania by³oby:

— zgromadzenie dostatecznie obszernej, reprezentatywnej dla danego regio-
nu bazy danych, bêd¹cej Ÿród³em informacji o powi¹zaniach miêdzy cecha-
mi gleb, morfologi¹ terenu, czynnikami hydrologicznymi a klasyfikacj¹;

— zastosowanie odpowiednich metod w celu ustalenia powi¹zañ iloœciowych
i jakoœciowych oraz budowa modelu klasyfikacji;

— prognoza elementarnych przekszta³ceñ warunków glebowych (morfologia
terenu, po³o¿enie zwierciad³a wody lub inne elementy maj¹ce znaczenie
w modelu zale¿noœci;

— prognoza nowej klasyfikacji dla zmienionej morfologii.

Sformu³owane zadanie mo¿e byæ rozwi¹zywane przy u¿yciu algorytmów kla-
syfikacyjnych, w szczególnoœci tak zwanych sztucznych sieci neuronowych (SSN)
[26, 31]. Procedura wymaga digitalizacji materia³ów Ÿród³owych oraz utworzenia
bazy danych dotycz¹cych zró¿nicowania przestrzennego gleb i morfologii terenu
[9–12]. Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e postêpuj¹c zgodnie z opisanym algo-
rytmem mo¿na, zale¿nie od liczebnoœci Ÿród³owej bazy danych, oszacowaæ klasy-
fikacjê gleb poprawnie w 85÷97%.

W podejœciu tym mo¿na siê dopatrywaæ tak¿e mankamentów, których usuniê-
cie powinno stanowiæ cel badañ w najbli¿szym czasie. Najwa¿niejszym z nich jest
przypuszczalnie problem cech kontekstowo-zale¿nych. Informacjami wejœciowymi
modelu s¹ g³ównie parametry lokalne, podczas gdy mo¿na wskazaæ sytuacje, w któ-
rych stosunki powietrzno-wodne powinny byæ rozwa¿ane w odniesieniu do wiêk-
szego terenu, poniewa¿ zale¿¹ one, na przyk³ad, od po³o¿enia terenu w obrêbie
doliny rzecznej czy te¿ innego zag³êbienia. Istnieje zatem problem elastycznego
mechanizmu wyboru zasiêgu zmiennych wejœciowych wchodz¹cych do modelu.
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6.2. Ocena rozk³adu przestrzennego zawartoœci metali ciê¿kich
w glebach

Niektóre obserwacje sygnalizuj¹ wiêksz¹, ni¿ siê na ogó³ zak³ada, zmiennoœæ
przestrzenn¹ zawartoœci zanieczyszczeñ w glebach, zw³aszcza w rejonach silnie
obci¹¿onych emisj¹ [20, 27]. Stwarza to doœæ powa¿ny problem w opracowywaniu
map rozk³adu zanieczyszczeñ, poniewa¿ zmiennoœæ krótkodystansowa stawia pod
znakiem zapytania efektywnoœæ metod interpolacji. Odrêbnym zagadnieniem, w przy-
padku konstruowania map z dyskretn¹ treœci¹, jest wyznaczenie granic miêdzy
konturami istotnie ró¿ni¹cymi siê pod wzglêdem stopnia zanieczyszczenia. Du¿a
zmiennoœæ lokalna oznacza, ¿e pobrana próba jest reprezentatywna dla otoczenia
o bardzo ma³ym promieniu. Jednak¿e znaczne zagêszczenie prób nie jest, po prze-
kroczeniu pewnej granicy, dobrym rozwi¹zaniem z uwagi na koszty obserwacji,
a tak¿e w¹tpliw¹ mo¿liwoœæ oddania rzeczywistej zmiennoœci. Jak siê wydaje, do-
brym rozwi¹zaniem mo¿e byæ w tych okolicznoœciach pos³u¿enie siê dwoma pa-
rametrami opisuj¹cymi zanieczyszczenie gleb: oczekiwan¹ wartoœci¹ stê¿enia (re-
prezentacj¹ lokalnej wartoœci tendencji centralnej) oraz miar¹ rozproszenia tego
stê¿enia w pewnym promieniu, na przyk³ad oszacowaniem odchylenia standar-
dowego. Mo¿liwe jest tutaj zastosowanie statystycznych modeli powi¹zañ miêdzy
po³o¿eniem punktu a charakterystyk¹ koncentracji zanieczyszczenia, jednak¿e
znacz¹cym utrudnieniem s¹: komplikacje zwi¹zane z doborem formy zale¿noœci
(postaci analitycznej) miêdzy wspó³rzêdnymi a zanieczyszczeniem oraz lokalizacja
wariancji, to znaczy znalezienie jej powi¹zania z po³o¿eniem punktu obserwacji.
Obok modeli statystycznych uzasadnione mo¿e byæ wykorzystanie algorytmu hy-
brydowego nazywanego sieci¹ MDN (ang. Mixture Density Network) [2, 4, 7, 28].
Jego implementacja zawarta jest, obok innych modeli adaptacyjnych, w pakiecie
NETLAB, udostêpnianym bezp³atnie jako zbiór makroinstrukcji zaprojektowany
do wykorzystania w œrodowisku MATLAB. Sieci MDN mog¹ w szczególnoœci
s³u¿yæ do modelowania zale¿noœci nieliniowych, w których rozk³ad reszt odchyleñ
od regresji jest asymetryczny lub wielomodalny, a w ogólnoœci zale¿ny od zmien-
nych wejœciowych.

Rysunek 1 przedstawia oszacowanie wartoœci oczekiwanej koncentracji chro-
mu w warstwie glebowej 0÷30 cm, w rejonie charakteryzuj¹cym siê bardzo silnym
ska¿eniem zwi¹zkami tego pierwiastka. Rysunek 2 obrazuje oszacowanie lokalnej
wartoœci odchylenia standardowego zawartoœci chromu w tym samym rejonie.

Rysunek 3 prezentuje pseudotrójwymiarowy obraz zró¿nicowania wspó³-
czynnika zmiennoœci, informuj¹cego o zakresie zmiennoœci cechy w obszarze opra-
cowania. Jego znajomoœæ umo¿liwia bezpoœrednie oszacowanie gêstoœci opróbo-
wania terenu, zapewniaj¹ce uzyskanie wymaganej dok³adnoœci.
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Przydatne mog¹ te¿ byæ informacje dotycz¹ce oceny po³o¿enia granicy miêdzy
terenem odpowiadaj¹cym wymaganiom standardów oraz obszarami niespe³nia-
j¹cymi tego warunku. Ze wzglêdu na krótkodystansow¹ zmiennoœæ przestrzenn¹
uzasadnione mo¿e byæ wykorzystanie modelu regresyjnego dostarczonego przez
sieæ MDN.

64 S. Gruszczyñski

Rys. 1. Pseudotrójwymiarowa wizualizacja trendu rozk³adu Cr w glebach wyznaczonego
przy u¿yciu sieci MDN

Rys. 2. Wizualizacja oszacowania wartoœci warunkowego odchylenia standardowego uzys-
kana przy u¿yciu sieci MDN



Rysunek 4 ilustruje oszacowanie, na podstawie 1030 punktów opróbowania,
œredniej koncentracji chromu w glebach wokó³ zak³adu przemys³owego. Znaczna
zmiennoœæ przestrzenna utrudnia dok³adne wyznaczenie granic terenu wype³niaj¹-
cego standard. Pomocne jest zatem oszacowanie lokalnego odchylenia standardo-
wego (rys. 5).

Rysunek 5 prezentuje oszacowanie lokalnego odchylenia standardowego, obli-
czonego na podstawie uzyskanego modelu. Model umo¿liwia te¿ oszacowanie lo-
kalnego rozk³adu, co pozwala z kolei na bardziej zaawansowan¹ analizê zró¿nico-
wania przestrzennego, w tym ocenê prawdopodobieñstwa wyst¹pienia standardu
w otoczeniu zak³adu.
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Rys. 3. Pseudotrójwymiarowa wizualizacja wspó³czynnika zmiennoœci v [%], oszacowania
zawartoœci Cr w glebach

Rys. 4. Wartoœci oczekiwane zawartoœci Cr w warstwie 0÷30 cm gleb oszacowane za pomoc¹
modelu MDN
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Rys. 5. Oszacowanie lokalnego odchylenia standardowego od wartoœci œrednich modelu
MDN zawartoœci Cr w warstwie 0÷30 cm w glebach

Rys. 6. Oszacowanie, na podstawie modelu MDN, prawdopodobieñstwa koncentracji Cr
w warstwie 0÷30 cm w glebach, poni¿ej górnej wartoœci dopuszczalnego poziomu stê¿enia



Rysunek 6 przedstawia uzyskane z modelu MDN oszacowanie prawdopodo-
bieñstw normatywnego poziomu zawartoœci Cr w 30-centymetrowej warstwie
gleb.

7. Podsumowanie

Wykorzystanie tradycyjnej dokumentacji kartograficzno-glebowej i siedlisko-
wej do zadañ zwi¹zanych z ocen¹ skutków przedsiêwziêæ, planów i programów
wymaga odpowiedniej jej adaptacji, w celu wydobycia informacji przydatnych
w prognozowaniu. Bardzo pomocne mo¿e byæ uzupe³nienie, doœæ ograniczonych
merytorycznie, informacji zawartych w treœciach map o elementy morfologii tere-
nu, hydrografii itp. Operacji tej mo¿na dokonaæ, wykorzystuj¹c pakiety informacji
przestrzennej, które dodatkowo pozwalaj¹ na realizacjê analiz iloœciowych, niedo-
stêpnych w tradycyjnej technice prognozowania. Mo¿liwe jest identyfikowanie wspó³-
zale¿noœci miêdzy elementami morfologii, hydrologii i hydrografii a cechami i wa-
lorami gleb.

Wartoœæ informacyjna tradycyjnej dokumentacji nie wystarcza najczêœciej do
poprawnego okreœlenia stopnia zagro¿eñ przekszta³ceniami natury chemicznej.
Trudne do identyfikacji s¹ takie cechy, jak: kwasowoœæ, stopieñ zbuforowania, po-
tencja³ oksydacyjno-redukcyjny, struktura kompleksu sorpcyjnego i inne elementy
istotne z punktu widzenia potencjalnego zagro¿enia. Byæ mo¿e u¿yteczna by³aby
eksploracja danych nagromadzonych w ró¿nych instytucjach zajmuj¹cych siê mo-
nitoringiem i badaniami gleb, w celu okreœlenia relacji miêdzy treœci¹ dokumenta-
cji kartograficzno-glebowej a niektórymi iloœciowymi wskaŸnikami potencjalnych
zagro¿eñ gleb, których znajomoœæ jest niezbêdna we wspó³czesnym prognozowa-
niu skutków przekszta³ceñ.

Znaczna zmiennoœæ przestrzenna koncentracji zanieczyszczeñ wymaga do-
skonalszych narzêdzi analizy przestrzennego rozk³adu zanieczyszczeñ ni¿ zaa-
wansowane nawet metody interpolacji. W szczególnoœci jest to istotne przy ocenie
zagro¿eñ w rejonach o wysokiej koncentracji zanieczyszczeñ w glebach, co ma bez-
poœredni zwi¹zek z ustalaniem granic terenów ró¿ni¹cych siê standardem
czystoœci.
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