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Wprowadzenie
Efektywne wdra¿anie zasad zrównowa¿onego rozwoju w odniesieniu do przedsiêwziêæ
gospodarczych, zagadnieñ planistycznych i polityki spo³ecznej wymaga identyfikacji najbardziej wartociowych i wra¿liwych na antropopresjê elementów rodowiska przyrodniczego.
Takim elementem s¹ miêdzy innymi ukszta³towane w warunkach wysokiego uwilgotnienia
ekosystemy (mokrad³a), stanowi¹ce jedno z najwiêkszych bogactw przyrodniczych naszego
kraju. W Polsce mokrad³a naturalne i odwodnione wystêpuj¹ na obszarze o powierzchni
oko³o 4,4 mln ha, co stanowi oko³o 14,2% powierzchni (Atlas..., 2006).
Mokrad³a zajmuj¹ szczególne miejsce w relacji cz³owiek-rodowisko, gdy¿ od stuleci
zwi¹zane by³y porednio lub bezporednio z licznymi przejawami jego dzia³alnoci. Wspomnieæ tu mo¿na chocia¿by strategiczne znaczenie bagien i dolin rzecznych przy lokalizacji
osiedli czy wykorzystywanie obszarów mokrad³owych przez rolnictwo  jako ³¹ki i pastwiska, a po uregulowaniu warunków wodnych jako grunty orne. S¹ to jednoczenie fragmenty
krajobrazu naturalnego, których znaczna czêæ, ze wzglêdu na ograniczon¹ dostêpnoæ, nie
zosta³a zniszczona w skutek dzia³alnoci cz³owieka i dlatego te¿ obecnie stanow¹ miejsce
wystêpowania wielu cennych gatunków zwi¹zanych tylko z obszarami podmok³ymi.
Mokrad³a nale¿¹ do ekosystemów wra¿liwych na antropopresjê. £atwo zanikaj¹ lub ulegaj¹ degradacji w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, przy czym do g³ównych zagro¿eñ nale¿¹:
brak wody, przekszta³cenia sieci hydrograficznej, zmiany klimatyczne, z³a jakoæ wody, eutrofizacja, eksploatacja torfu, zmiany sposobu u¿ytkowania, intensyfikacja rolnictwa, ekspansja obcych gatunków, zmiany w ich otoczeniu, brak wiadomoci spo³ecznej o potrzebach ich ochrony (Dembek i in., 2004).
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Inwentaryzacja mokrade³ w Polsce
Inwentaryzacja mokrade³, wykonywana w skali ca³ego kraju przez wiele lat, dostarczy³a
ogromnej dokumentacji w postaci analogowych map i danych opisowych. Pocz¹tki metodycznie prowadzonych w tym zakresie prac siêgaj¹ koñca lat 40. XX wieku. Wówczas
zapocz¹tkowana zosta³a geologiczna dokumentacja z³ó¿ torfowych (Bitner, 1958), która w
latach 70. zaowocowa³a pierwszymi publikacjami wyników, w tym tak¿e ujêciami kartograficznymi (Jasnowski, 1975). Wtedy równie¿ w gromadzeniu danych rozpoczêto wykorzystywanie na szersz¹ skalê rozwi¹zañ informatycznych. Ich efektem by³o utworzenie zbioru
danych na kartach perforowanych oraz opracowanie w programie dBase Komputerowej
Bazy Danych o Torfowiskach Polski TORF (Komputerowa...). W latach 1991-1995 w
ramach umowy polsko-holenderskiej pod kierownictwem prof. dr hab. H. Okruszko realizowany by³ ogólnopolski projekt, którego celem by³o miêdzy innymi wykonanie map mokrade³
i u¿ytków zielonych w skali 1:100 000, zawieraj¹cych mo¿liwie aktualne dane. Przedsiêwziêcie finansowane by³o przez Ministerstwo Rolnictwa, rodowiska i Rybo³ówstwa Holandii.
Wynikiem projektu by³ zbiór 386 arkuszy map opracowanych w skali 1:100 000 stosowanie
do ówczesnych mo¿liwoci technicznych i finansowych w wersji analogowej (Characterization..., 1996).
Poniewa¿ dane o mokrad³ach nie by³y dot¹d powszechnie dostêpne, po zakoñczeniu projektu polsko-holenderskiego pojawi³ siê pomys³ opracowania uzyskanych wyników w postaci cyfrowej, tak, by mog³y byæ zintegrowane, ujednolicone i rozpowszechnione dla u¿ytku
wszystkich zainteresowanych instytucji. Pierwsza próba przetworzenia istniej¹cych danych
analogowych do postaci numerycznej zosta³a zrealizowana w IMUZ Falenty w postaci Systemu Informacji o Mokrad³ach i U¿ytkach Zielonych (SIMUZ). Bazuj¹c na Mapie Mokrade³
i U¿ytków Zielonych powsta³a wówczas baza danych oparta o regularn¹ sieæ pól odniesieñ
przestrzennych o powierzchni 25 ha, dostosowanych do arkuszowego ciêcia mapy 1:100 000.
Najmniejsze kodowane jednostki odpowiada³y 1/5 podstawowego pola odniesienia. Na podstawie bazy danych powsta³ Atlas Mokrade³ i U¿ytków Zielonych w skali 1:300 000, wykonany w formacie rastrowym w uk³adzie 1942. Projekt by³ prezentowany na V Konferencji
Naukowo-Technicznej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej w roku 1995
(Ostrowski, 1995).
Mimo niew¹tpliwych zalet i nowatorskiego ujêcia problemu, SIMUZ nie zosta³ rozpowszechniony. G³ównym ograniczeniem funkcjonalnoci produktu by³ jego specjalistyczny
charakter i ma³a elastycznoæ oprogramowania, co przy dynamicznych zmianach na rynku
us³ug i programów GIS w latach 90. XX w. spowodowa³o brak szerszego zainteresowania.
Kolejnym etapem tworzenia spójnych, kompleksowych i ogólnodostêpnych zasobów informacyjnych o mokrad³ach Polski jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej o Mokrad³ach Polski (GIS Mokrad³a). Inicjatywê podjê³a grupa specjalistów z IMUZ, realizuj¹c w
latach 2004-2006 projekt, który zosta³ uznany w Ministerstwie rodowiska za priorytetowy,
dziêki czemu uzyska³ dofinansowanie ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
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System Informacji Przestrzennej o Mokrad³ach Polski 
GIS Mokrad³a
Na obecnym etapie, System Informacji Przestrzennej o Mokrad³ach Polski stanowi ogólnopolsk¹ bazê danych o naturalnych i przeobra¿onych siedliskach mokrad³owych, zawieraj¹c¹ wektorowe warstwy tematyczne, jak równie¿ produkty finalne i materia³y koncepcyjne,
stanowi¹ce podstawê dalszego rozwoju Systemu (Raport..., 2006).
Wektorowe warstwy tematyczne w formacie .shp, stanowi¹ce rdzeñ Systemu, maj¹ charakter kompleksowy i obejmuj¹ informacje o siedlisku oraz zbiorowisku rolinnym w granicach obiektu mokrad³owego. Zosta³y przygotowane w uk³adzie PUWG 1992, na podstawie
materia³ów wyjciowych w skali 1:100 000 (Mapa Mokrade³ i U¿ytków Zielonych) oraz
Komputerowej Bazy Danych o Torfowiskach Polski TORF.
Dla obiektów mokrad³owych o powierzchni powy¿ej 10 ha wykonano warstwê poligonow¹, dla obiektów mniejszych ni¿ 10 ha  warstwê punktow¹. Zgodnie z informacjami
umieszczonymi na mapach ród³owych, do bazy danych opisowych wprowadzono informacje o typie siedliska (torfowiska niskie, przejciowe, wysokie, mokrad³a nietorfowe) i
g³ównej grupie zbiorowisk rolinnych (szuwary wodne i wodno-l¹dowe; szuwary wielkoturzycowe; m³aki niskoturzycowe torfowisk niskich; mszary torfowisk przejciowych; mszary torfowisk wysokich; zbiorowiska ³¹k wilgotnych; zbiorowiska ³¹k wie¿ych; lasy i zarola). W przypadku siedlisk torfowych przez wprowadzenie identyfikatorów do³¹czono informacje zawarte w bazie danych TORF. Ogó³em warstwy zawieraj¹ ok. 100 tys. wydzieleñ
przestrzennych o ³¹cznej powierzchni 4,4 mln ha.
Lokalizacja obiektów mokrad³owych zosta³a zweryfikowana przy wykorzystaniu mapy
topograficznej w skali 1:100 000 w uk³adzie 1942, mapy lokalizacji torfowisk 1:100 000
(Mapy lokalizacji torfowisk IMUZ Falenty) i mapy podzia³u hydrograficznego Polski.
Warstwy podstawowe pos³u¿y³y do opracowania warstw pochodnych wygenerowanych
przez ³¹czenie obiektów spe³niaj¹cych okrelone kryteria. Oprócz warstw podstawowych i
pochodnych, System zawiera warstwy uzupe³niaj¹ce. S¹ to:
m krajowy system obszarów chronionych (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty
przyrody) i sieæ obszarów NATURA 2000 (zatwierdzone ostoje ptasie i siedliskowe,
stan na rok 2006)  dane z zasobów Ministerstwa rodowiska,
m elementy liniowe (ma³e rzeki) i powierzchniowe o powierzchni ponad 1 ha (du¿e rzeki,
jeziora i stawy) pochodz¹ z Mapy Podzia³u Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000,
wykonanej przez Orodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej na zamówienie Ministra rodowiska i sfinansowanej ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
m drogi, koleje, sieæ osadnicza, granice województw i powiatów z Bazy Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:500 000, pochodz¹cej z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
m granice nadlenictw, które pochodz¹ z zasobów Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych,
m granice makroregionów fizycznogeograficznych, opracowane w Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
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Poniewa¿ korzystanie z opracowanych danych wektorowych o mokrad³ach oraz zgromadzonych danych uzupe³niaj¹cych wymaga, aby u¿ytkownik dysponowa³ odpowiednim
oprogramowaniem, w ramach projektu opracowano prototypow¹ wersjê aplikacji obs³uguj¹cej system  Przegl¹darkê GIS Mokrad³a Polski 1.0, bêd¹c¹ samodzielnym programem
komputerowym skierowanym do szerokiego odbiorcy. Zawiera ona rozbudowane narzêdzia
umo¿liwiaj¹ce tworzenie map tematycznych, wyszukiwanie obiektów, wykonywanie prostych analiz przestrzennych, drukowanie map, wprowadzanie w³asnych informacji o obiektach i inne. Dodatkowo Przegl¹darka zawiera czêæ informacyjn¹ o projekcie i mokrad³ach
(rys. 1).
Zgodnie z zamówieniem Ministerstwa rodowiska jednym z produktów koñcowych przetwarzania danych jest równie¿ Atlas Mokrade³ Polski opracowany w wersji analogowej,
zawieraj¹cy czêæ tekstow¹ dotycz¹c¹ siedlisk hydrogenicznych oraz mapy mokrade³ w
skali 1:200 000, jak równie¿ mapy tematyczne syntetyzuj¹ce regionalne ujêcie zró¿nicowania
siedlisk mokrad³owych (Atlas..., 2006).
W celu rozpowszechnienia informacji o projekcie opracowana zosta³a strona internetowa
(www.gis-mokradla.info), na której zamieszczono podstawowe informacje o projekcie oraz
o siedliskach hydrogenicznych, a tak¿e galeriê zdjêæ prezentuj¹cych przyrodê mokrade³.
Nale¿y podkreliæ, ¿e celem projektu nie by³a weryfikacja i aktualizacja zasobów informacyjnych, a jedynie przetworzenie istniej¹cych danych do postaci numerycznej i umo¿liwienie
ich przetwarzania. Zasoby bazy danych zawieraj¹ informacje historyczne, ze stanem aktualnoci z po³owy lat 90. XX wieku, a w przypadku wiêkszoci torfowisk  z lat 50. XX wieku.
Tym samym, obecnie spodziewaæ siê mo¿na zmian zasiêgu prezentowanych obiektów. Wp³yw
na zmiany zasiêgu mokrade³ ma zarówno antropopresja jak i procesy naturalne, skutkuj¹ce
zmianami siedliskowymi (np. ewolucja gytiowisk w torfowiska niskie, zanik torfowisk),
zmianami szaty rolinnej (np. rozwój zbiorowisk zarolowych, ograniczenie zasiêgu mechowisk, mszarów torfowisk wysokich i przejciowych), czy te¿ zmianami u¿ytkowania (np.
zalesienia, od³ogowanie, zaprzestanie u¿ytkowania).
GIS Mokrad³a na obecnym etapie budowy posiada pewne ograniczenia funkcjonalne i
techniczne, wynikaj¹ce ze specyfiki materia³ów ród³owych. W trakcie realizacji projektu
opracowano Koncepcjê aktualizacji i weryfikacji danych w Systemie Informacji Przestrzennej o Mokrad³ach Polski (Piórkowski i in., 2006), w której zidentyfikowano obecne ograniczenia Systemu, a tak¿e nakrelono kierunki rozwoju oraz metody zarówno aktualizacji, jak
i weryfikacji zasobów informacyjnych. Zaproponowano równie¿ przyk³ady rozwi¹zañ organizacyjnych, strukturalnych i technicznych mo¿liwych do wykorzystania w dalszych pracach nad rozwojem Systemu. W przygotowaniu koncepcji brane by³y pod uwagê zarówno
dowiadczenia zespo³u opracowuj¹cego System, wyniki ankiety przeprowadzonej wród
potencjalnych u¿ytkowników, jak i dowiadczenia zwi¹zane z przygotowaniem innych systemów informacji przestrzennej.
Maj¹c wiadomoæ przegl¹dowej skali materia³ów ród³owych, jak¹ jest skala 1:100 000,
twórcy systemu za³o¿yli, ¿e opracowane dane powinny mieæ zastosowanie w pracach planistycznych o charakterze strategicznym, na poziomie krajowym lub regionalnym, natomiast
do opracowañ szczegó³owych s¹ przydatne w mniejszym zakresie.
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Przyk³ady dotychczasowego wykorzystania zasobów
informacyjnych GIS Mokrad³a
Dotychczasowy zasób informacji, jak równie¿ architektura bazy danych Systemu ju¿ na
obecnym etapie, s¹ pomocne przy optymalizacji dzia³añ w licznych projektach zarówno o
charakterze aplikacyjnym, jak i badawczym. wiadczy o tym przedstawiony ni¿ej przegl¹d
wybranych przedsiêwziêæ, w których dane bêd¹ce ród³owym zasobem informacyjnym dla
GIS Mokrad³a by³y wykorzystywany w ró¿nym zakresie.
Ramowa Dyrektywa Wodna odnosi siê do problemu racjonalnego gospodarowania zasobami wody w jednostkach podzia³u hydrograficznego. Postuluj¹c osi¹gniêcie dobrego stanu ekologicznego wód jako cel strategiczny, Dyrektywa jest ukierunkowana na ochronê
zasobów ródl¹dowych wód powierzchniowych i podziemnych (Rutkowski, 2004). Jednym z kluczowych elementów warunkuj¹cych ochronê zasobów wodnych jest ochrona i
polepszanie stanu ekosystemów wodnych i l¹dowych, zw³aszcza terenów podmok³ych. Dlatego te¿ niezwykle istotn¹ kwestiê stanowi okrelenie struktury krajobrazu w zlewniach
cz¹stkowych, w tym identyfikacja ekosystemów i siedlisk uznanych za wa¿ne dla pañstw
Wspólnoty ze wzglêdu na wartoci przyrodnicze.
GIS Mokrad³a zawiera jednorodne informacje o siedliskach mokrad³owych w skali ca³ego kraju. Mimo, ¿e nie s¹ to dane szczegó³owe, ze wzglêdu na ogólnokrajowy zasiêg i jednorodnoæ metodyczn¹ stanowi¹ istotny element wstêpnych analiz przestrzennych przydatnych we wdra¿aniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Dodatkow¹ zalet¹ danych jest
mo¿liwoæ identyfikacji wybranych siedlisk o znaczeniu priorytetowym dla ochrony przyrody w Europie (mszary, mechowiska, torfowiska wysokie).
W 2004 roku na potrzeby RZGW Warszawa wykonano opracowanie pt. Wyznaczenie
na obszarze 7 RZGW obszarów wystêpowania ekosystemów bezporednio zale¿nych od
wód, w obrêbie których oddzia³ywanie instrumentów gospodarki wodnej mo¿e mieæ wp³yw
na ich stan zachowania (Owiecimska-Piasko i in., 2004). Celem pracy by³o:
m zweryfikowanie wyznaczonych przez RZGW ekosystemów zale¿nych od wód, znajduj¹cych siê w granicach obszarów chronionych,
m wskazanie obszarów prawnie chronionych, charakteryzuj¹cych siê wystêpowaniem
wra¿liwych siedlisk hydrogenicznych i cennych obiektów wodno-b³otnych,
m wytypowanie obszarów nie objêtych ochron¹, w granicach których wystêpuj¹ licznie
cenne, ale niewielkie powierzchniowo ekosystemy mokrad³owe.
Wiêkszoæ prac ze wzglêdu na ograniczenia czasowe i finansowe wykonana zosta³a w
toku wizualnej analizy map analogowych i bazowa³a na wiedzy eksperckiej, a jedynymi mo¿liwymi do wykorzystania materia³ami by³y wówczas dane pochodz¹ce z Corine Land Cover
i mapy gleb. Obecnie, dziêki GIS Mokrad³a, tego typu opracowanie oparte by³oby przede
wszystkim na analizach przestrzennych ukierunkowanych na oszacowanie liczby i powierzchni
obiektów w poszczególnych jednostkach przestrzennych. Analizy mog³yby byæ bardziej szczegó³owe, obiekty skategoryzowane wg wiêkszej liczby klas, granice obszarów wyznaczone
by³yby dok³adniej z uwzglêdnieniem jednostek podzia³u hydrograficznego. Równie¿ granice
ekosystemów wyznaczone by³yby znacznie bardziej szczegó³owo (rys. 2).
W krajobrazach naturalnych Polski wystêpuj¹ obiekty, gdzie nastêpuje akumulacja zasobów wodnych. Do obiektów tych nale¿¹ zbiorniki wodne (jeziora), ró¿nej wielkoci rzeki i
obszary mokrad³owe, w tym torfowiska, ródliska i równiny zalewowe. Dziêki nim kszta³tu-
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je siê mikroklimat, warunkuj¹cy prawid³owe funkcjonowanie wiêkszoci ekosystemów. W
efekcie antropopresji zmieniona zosta³a struktura krajobrazu naturalnego. Wiele zbiorników
wodnych i mokrade³ ca³kowicie znik³o. Zmniejszy³a siê mo¿liwoæ gromadzenia, a tak¿e
warunki dostêpnoci wody dla zbiorowisk rolinnych, populacji zwierz¹t, ale tak¿e  cz³owieka gospodaruj¹cego w krajobrazie. Dlatego te¿ w ostatnim czasie zagadnienie ma³ej retencji, w tym ochrona lub renaturyzacja zbiorników wodnych i mokrade³, jest problemem
niezwykle istotnym z gospodarczego punktu widzenia oraz ze wzglêdu na ochronê zasobów
przyrodniczych i prawid³owe kszta³towanie przestrzeni.
Projekty ukierunkowane na identyfikacjê obiektów kluczowych dla ma³ej retencji, a nastêpnie ich renaturyzacjê b¹d ochronê, prowadzone s¹ obecnie przez organizacje pozarz¹dowe, jednostki administracji publicznej i samorz¹dy.
Mimo ograniczeñ, wynikaj¹cych z przegl¹dowej skali opracowania, zasoby informacyjne
GIS Mokrad³a pozostaj¹ jednym z wa¿niejszych róde³ danych przy szacowaniu ma³ej retencji. Zosta³y one wykorzystane w identyfikacji i waloryzacji obiektów odgrywaj¹cych kluczow¹ rolê w programie ma³ej retencji przygotowywanym dla województwa mazowieckiego. Przeprowadzone analizy przestrzenne pozwoli³y wskazaæ: torfowiska chronione; torfowiska o powierzchni przekraczaj¹cej 10 ha i zawieraj¹ce ponad 50% siedlisk z za³¹cznika I
Dyrektywy Siedliskowej UE; du¿e torfowiska o powierzchni ponad 200 ha; torfowiska z
du¿ymi z³o¿ami torfu przekraczaj¹cymi 2 mln m3; torfowiska ze z³o¿ami torfu wysokiego lub
przejciowego; silnie zdegradowane torfowiska z du¿ymi z³o¿ami torfu przekraczaj¹cymi
1 mln m3; du¿e przesuszone torfowiska o powierzchni ponad 100 ha (Program ma³ej retencji
dla Województwa Mazowieckiego. Projekt wstêpny, 2007). Bez warstw wektorowych, zawieraj¹cych jednorodne dane przestrzenne i opisowe o mokrad³ach, przeprowadzenie takich
analiz by³oby niemo¿liwe (rys. 3).
Siedliska mokrad³owe i zwi¹zane z nimi ekosystemy pó³naturalnych i ekstensywnie u¿ytkowanych ³¹k w du¿ej mierze objête s¹ programem rolnorodowiskowym, zawieraj¹cym
pakiety dzia³añ ukierunkowanych na zrównowa¿one gospodarowanie zasobami krajobrazu
rolniczego. Na skutek przemian spo³ecznych i ekonomicznych z koñca XX wieku, wiele
siedlisk objêtych ochron¹ w ramach tego programu podlega spontanicznej sukcesji wtórnej
w kierunku zbiorowisk zio³orolowych i zaroli. Dlatego te¿ liczne obszary potencjalnie stanowi¹ce przedmiot zainteresowania programu rolnorodowiskowego kwalifikowane s¹ na
szczegó³owych planach geodezyjnych jako nieu¿ytki lub identyfikowane s¹ jako ³¹ki, które
ze wzglêdu na specyfikê siedliskow¹ nie mog¹ wejæ do programu.
Brak aktualnej informacji o strukturze u¿ytków zielonych stwarza ograniczenia wdra¿ania pakietów rolnorodowiskowych w Polsce.
Pocz¹wszy od 2004 roku, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzone s¹ przez Centralny Orodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie szkolenia osób
odpowiedzialnych za bezporednie wdra¿anie programu rolnorodowiskowego.
Zasoby informacyjne GIS mokrad³a, w których znajduj¹ siê dane przestrzenne o lokalizacji obiektów mokrad³owych i grupach zbiorowisk rolinnych, umo¿liwi³y identyfikacjê obszarów pilota¿owych s³u¿¹cych edukacji doradców rolnorodowiskowych w zakresie miêdzy innymi rozpoznawania zbiorowisk objêtych programem.
Wed³ug za³o¿eñ przyjêtej Strategii rozwoju energetyki, udzia³ energii odnawialnej w bilansie energii w skali kraju ma wzrosn¹æ do ok. 14% w roku 2020. Dominuj¹cym surowcem do
jej uzyskania powinna byæ biomasa, pochodz¹ca g³ównie z plantacji rolin energetycznych.
Poniewa¿ roliny te musz¹ charakteryzowaæ siê, oprócz du¿ego przyrostu rocznego, wyso-
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kiej wartoci opa³owej, znacznej odpornoci na choroby
i szkodniki, tak¿e stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi, ich plantacje potencjalnie powstawaæ
mog¹ na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania.
W ramach projektów realizowanych w IMUZ Falenty wykonana zosta³a analiza mo¿liwoci wprowadzenia
rolin energetycznych do uprawy na wybranych obszarach dolin rzecznych oraz symulacja wielkoci area³u
upraw dla kilku wariantów rozwoju sytuacji spo³ecznoekonomicznej (Piórkowski i in., 2006). W identyfikacji
obszarów sprzyjaj¹cych uprawie rolin energetycznych
uwzglêdniono czynniki siedliskowe takie jak: pokrywa
glebowa, uwilgotnienie i mikroklimat. W pracy przetestowano kilka metod, przy czym w odniesieniu do ujêæ
w skali regionalnej i krajowej jako materia³ wyjciowy
wykorzystano zasoby informacyjne, opracowane na
potrzeby GIS Mokrad³a.
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Potencja³ wykorzystania zasobów
informacyjnych GIS Mokrad³a
Oprócz wymienionych przyk³adów dotychczasowego wykorzystania zasobów informacyjnych GIS Mokrad³a, nakreliæ mo¿na potencjalne kierunki zastosowañ
w istotnym powi¹zaniu z dalszym rozwojem Systemu,
polegaj¹cym miêdzy innymi na zwiêkszeniu szczegó³owoci gromadzonych w nim danych (skala 1:50 000 lub
1:25 000).
Ju¿ w chwili obecnej zakres informacji zawartych w
Systemie w istotny sposób ukierunkowaæ mo¿e dzia³ania zwi¹zane z projektowaniem ci¹gów komunikacyjnych. Zasiêg przestrzenny siedlisk mokrad³owych wraz
z wybranymi charakterystykami, w tym tak¿e tych, które
ze wzglêdu na swój charakter stanowiæ mog¹ potencjalne bariery lub zagro¿enia prowadzenia inwestycji znajduje siê w zasobach informacyjnych. Po aktualizacji
Systemu i wprowadzeniu danych szczegó³owych mo¿liwe bêdzie precyzyjne wytyczenie przebiegu inwestycji
tak, aby minimalizowaæ koszty i potencjalne konflikty o
charakterze spo³ecznym, ekologicznym itp.
Presja osadnictwa, w szczególnoci na obrze¿ach du¿ych miast i aglomeracji oraz na terenach o du¿ych walorach przyrodniczych, przyczynia siê do w³¹czania pod

b

c
Rys. 3. Przyk³ad identyfikacja
torfowisk na potrzeby Programu
ma³ej retencji dla Województwa
Mazowieckiego przy wykorzystaniu danych o mokrad³ach
a  wszystkie torfowiska,
b  torfowiska cenne,
c  torfowiska zagro¿one
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zabudowê terenów zalewowych, obszarów podtapianych w okresie wiosennym wodami
gruntowymi, obszarów wystêpowania w pod³o¿u materia³u organicznego, zdegradowanych,
przesuszonych siedlisk mokrad³owych cechuj¹cych siê wci¹¿ licznymi walorami przyrodniczymi, miejsc wystêpowania rzadkich gatunków rolin i zwierz¹t. W³¹czenie w procedurê
planistyczn¹ analiz materia³ów zawieraj¹cych dane o siedliskach mokrad³owych pozwoli na
minimalizacjê sytuacji konfliktowych, jak równie¿ zmniejszenie zagro¿enia powodziowego i
zwiêkszenie bezpieczeñstwa inwestycji. Dane takie, dostêpne w odpowiedniej dla procedur
planistycznych skali, zapewniæ mo¿e GIS Mokrad³a w przypadku, gdy System bêdzie utrzymywany i rozwijany.
System GIS Mokrad³a, mimo ¿e bazuje na danych archiwalnych oraz wielkoskalowych,
dziêki zakresowi tematycznemu danych uwzglêdniaj¹cemu informacjê o siedlisku i rolinnoci rzeczywistej, umo¿liwia identyfikacjê regionów predestynowanych do wdra¿ania programu rolnorodowiskowego.
W wyniku analiz przestrzennych mo¿liwe jest wykonanie waloryzacji przestrzeni rolniczej wyznaczenie obszarów, gdzie udzia³ siedlisk sprzyjaj¹cych wdra¿aniu programu rolnorodowiskowego jest najwiêkszy, takich, gdzie program ze wzglêdu na specyfikê struktury
krajobrazu prawdopodobnie nie bêdzie przedmiotem zainteresowania oraz fragmenty, gdzie
rolnictwo jest na tyle intensywne, ¿e wdra¿anie jakichkolwiek pakietów rolnorodowiskowych nie jest celowe.
Obecnie prace studialne nad mo¿liwoci¹ restrukturyzacji obszarów wiejskich z du¿ym
udzia³em obszarów mokrad³owych prowadzone s¹ w skalach przegl¹dowych i maj¹ na celu
wyznaczenie strategicznych, wariantowych kierunków rozwoju. Przy za³o¿eniu rozbudowy
Systemu o materia³y w skali 1:25 000 znacz¹co wzronie jego znaczenie przy planowaniu
przestrzennym w skali gminy. W szczególnoci dotyczyæ to mo¿e takich zagadnieñ jak:
lokalizacja inwestycji, przygotowanie planów miejscowego zagospodarowania, powo³ywanie obszarów chronionych itp.
GIS Mokrad³a, ze wzglêdu na ju¿ istniej¹cy zasób danych, jak i na proponowane kierunki
rozwoju, pe³niæ mo¿e wa¿ne merytoryczne wsparcie rozwoju sieci Natura 2000 w Polsce w
zakresie inwentaryzacji siedlisk oraz ich monitoringu, jak równie¿ wsparcie wdra¿ania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce w zakresie szczegó³owej inwentaryzacji ekosystemów
od wód zale¿nych. W obu przypadkach siedliska mokrad³owe odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê.
W programie Natura 2000 wród siedlisk uznanych za priorytetowe do ochrony, znaczn¹
czêæ stanowi¹ mokrad³a. Dotychczasowe zasoby danych pozwalaj¹ jedynie zidentyfikowaæ
kilka z nich (np. m³aki niskoturzycowe, torfowiska wysokie), przy czym przegl¹dowy charakter danych uniemo¿liwia dok³adn¹ delimitacjê p³atów. W przypadku poszerzenia Systemu
o informacje bardziej szczegó³owe (min. dotycz¹ce zbiorowisk rolinnych, stopnia ich naturalnoci, siedlisk z za³¹cznika I Dyrektywy Siedliskowej itp.), a tak¿e rozbudowa o modu³y
umo¿liwiaj¹ce bie¿¹c¹ aktualizacjê bazy danych, ma on szansê staæ siê wa¿nym narzêdziem
w zarz¹dzaniu obszarami sieci Natura 2000.
Obszary mokrad³owe s¹ przedmiotem zainteresowania spo³ecznoci miêdzynarodowej
pocz¹wszy od konferencji z Ramsar w 1971 roku, kiedy to pañstwa sygnatariusze konwencji zobowi¹za³y siê podejmowaæ inicjatywy zmierzaj¹ce do zapewnienia nale¿ytej ochrony
siedliskom, zwi¹zanym z mokrad³ami. W efekcie tych dzia³añ powsta³a lista obszarów o
szczególnym, globalnym znaczeniu dla zachowania populacji migruj¹cych ptaków.
Wród inicjatyw, które ukazuj¹ nowe tendencje, wymieniæ mo¿na realizowany przez
Wetlands International projekt inwentaryzacji torfowisk Europy rodkowej i Wschodniej
oraz GlobWetland realizowany wspólnie przez biuro Ramsar i Europejsk¹ Agencjê Kosmiczn¹.

System informacji przestrzennej o mokrad³ach w Polsce i mo¿liwoci jego wykorzystania

77

W krajach basenu Morza ródziemnego, pocz¹wszy od 1991 roku, realizowany jest projekt MedWet. Zosta³ on stworzony pod auspicjami Wetlands International, a w 2002 roku
zyska³ akceptacjê biura Konwencji Ramsar. Celem inicjatywy jest opracowanie zasad gospodarowania zasobami mokrade³, socjoekonomiczne analizy roli obszarów podmok³ych we
wspó³czesnej gospodarce pañstw basenu Morza ródziemnego, podnoszenie wiadomoci
ekologicznej, ale tak¿e inwentaryzacja siedlisk mokrad³owych przy zastosowaniu nowoczesnych metod rejestracji obrazu, prac terenowych oraz GIS. Inicjatywa MedWet, ze wzglêdu
na zakres prowadzonych prac, zastosowan¹ metodykê, materia³y ród³owe, jak i zakres
informacyjny gromadzonych danych, jest bardzo zbli¿ona do GIS Mokrad³a i stwarza szansê
na wymianê dowiadczeñ i wspólne przysz³e przedsiêwziêcia w tym zakresie.

Podsumowanie
Realizacja projektu GIS Mokrad³a by³a odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie na informacje
dotycz¹ce mokrade³ (w tym torfowisk), których problemy ochrony s¹ sta³ym punktem miêdzynarodowych projektów, konwencji i dyrektyw (Konwencja Ramsar, Dyrektywa Ptasia,
Dyrektywa Siedliskowa). Do tej pory informacji na temat mokrade³ mo¿na by³o szukaæ w
takich opracowaniach jak: mapy topograficzne, geologiczne, glebowo-rolnicze, hydrograficzne, baza danych Corine Land Cover, Lena Mapa Numeryczna, zdjêcia lotnicze i satelitarne, opracowania kartograficzne wykonywane do planów ochrony i zagospodarowania przestrzennego i in. Najczêciej by³y to jednak informacje, które jedynie porednio wskazywa³y
lokalizacjê obiektów, lub te¿ by³y to dane zbyt szczegó³owe, nie pozwalaj¹ce na prezentacjê
zagadnieñ dotycz¹cych mokrade³ w skali krajowej lub regionalnej (Koncepcja..., 2006).
System GIS Mokrad³a wykonany zosta³ zgodnie ze wspó³czesnymi standardami gromadzenia i przetwarzania danych i ma wszelkie atuty by spe³niaæ funkcje jednego z podstawowych róde³ informacji o rozmieszczeniu i zró¿nicowaniu siedlisk hydrogenicznych w skali
ca³ego kraju. Zasób informacji Systemu umo¿liwia wspomaganie procesu planistycznego i
decyzyjnego na ró¿nych poziomach administracji publicznej, w tym weryfikacjê i aktualizacjê krajowych i regionalnych strategii rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego. Mo¿e
byæ wykorzystywany w pracach, ukierunkowanych np. na:
m tworzenie spójnej i efektywnej sieci obszarów o ró¿nym statusie ochronnym,
m planowanie infrastruktury komunikacyjnej i osadniczej,
m identyfikacjê obszarów wystêpowania potencjalnych konfliktów ekologicznych,
m planowanie i realizacjê ochrony przeciwpowodziowej oraz zarz¹dzanie ryzykiem na
terenach zalewowych,
m optymalizacjê dzia³añ w gospodarce lenej, wodnej i surowcowej,
m restrukturyzacjê obszarów rolniczych i aktywizacjê spo³ecznoci lokalnych w kierunku agro- i ekoturystyki,
m planowanie wykorzystania programów rolnorodowiskowych i innych instrumentów
wspomagaj¹cych rozwój ekonomiczny regionu,
m popularyzacjê alternatywnych sposobów gospodarowania na siedliskach mokrad³owych,
m gromadzenie i popularyzacjê zasobów informacyjnych odnonie turystyki i rekreacji.
Wiêkszoæ tych zagadnieñ stanowi podstawowe elementy tworzenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, spójnej z zasadami rozwoju regionalnego.
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Zawarte w Systemie informacje o ekosystemach mokrad³owych maj¹ równie¿ istotne
znaczenie dla edukacji oraz kszta³towania wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa, realizowanej przez instytucje pañstwowe i organizacje pozarz¹dowe.
Maj¹c wiadomoæ ograniczeñ wynikaj¹cych z charakteru danych ród³owych nale¿y
pamiêtaæ o tym, ¿e powinno to byæ podstawowe, ale nie jedyne ród³o danych, dopóki nie
zostanie w pe³ni zaktualizowane i uzupe³nione. Obecny produkt stanowi konstrukcjê wyjciow¹, która powinna byæ aktualizowana i stale uzupe³niana, aby mog³a spe³niaæ swoj¹
strategiczn¹ rolê. Zespó³ autorski podejmuje dzia³ania zwi¹zane z rozpowszechnianiem danych oraz kontynuacj¹ prac zwi¹zanych z aktualizacj¹, rozszerzaniem i uszczegó³awianiem
Systemu i poszukuje mo¿liwoci realizacji tych zamierzeñ przy wspó³pracy ze wszystkimi
zainteresowanymi instytucjami i osobami.
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Summary
In 2004, the Institute for Grassland Farming and Land Reclamation (IMUZ) in Falenty started
developing national geographic information system focused on wetlands (GIS Mokrad³a). The main
reason laying behind such initiative was a special role that wetlands play in modern rural landscape,
in biodiversity maintenance, flood protection measures, tourism and infrastructure planning. At the
current stage of GIS Mokrad³a development, the system contains wetlands data gathered in the early
90s of 20th century transformed into digital form within the project commissioned by the Ministry of
Environment and financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management and IMUZ between 20042006. Nowadays, these are the only basic, nationwide, unified and
homogenous data on wetland ecosystems in Poland, describing their location, extent, site conditions
and vegetation types. The spatial data is in the scale of 1:100.000.
The paper presents an overview of products generated by the system, its functionality as well as real
and future applicability in terms of sustainable development rules.
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Rys. 1. Przegl¹darka GIS Mokrad³a Polski wer. 1.0  element Systemu Informacji Przestrzennej
o Mokrad³ach Polski
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Warszawa
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Warszawa

b
Rys. 2. Identyfikacja ekosystemów zale¿nych od wód w obszarach chronionych przy wykorzystaniu
danych dostêpnych: a  w 2004 r., b  w 2006 r.

