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Wstêp
W roku 1996 stowarzyszenie pozarz¹dowe Europejska Unia Ochrony Wybrze¿a  Polska
(dzisiaj Stowarzyszenie na Rzecz Wybrze¿a) wraz z Holenderskim stowarzyszeniem Natuurmonumneten oraz Europejsk¹ Fundacj¹ ECONET Action Fund rozpoczê³o starania o zakup
cennych przyrodniczo obszarów nad Zalewem Szczeciñskim. W efekcie tych dzia³añ w
roku 2001 w³asnoci¹ Stowarzyszenia na Rzecz Wybrze¿a sta³o siê oko³o 1000 ha terenów
wodno-b³otnych, w wiêkszoci obszarów u¿ytkowanych poprzednio przez Pañstwowe Gospodarstwa Rolne. Wraz z przemianami gospodarczymi w kraju Pañstwowe Gospodarstwa Rolne upad³y i zaprzestano gospodarowania na tych terenach. Doprowadzi³o to do
ekspansji trzciny, utworzenia monokulturowych jej siedlisk i w efekcie do zubo¿enia flory i
w rezultacie fauny, a szczególnie awifauny tego obszaru. W celu odnowy bioró¿norodnoci
przyrodniczej podjêto dzia³ania wprowadzaj¹ce zabiegi aktywnej ochrony przyrody (Rabski i
in., 2003). W roku 2005, moc¹ porozumienia 19 instytucji, na tym obszarze ustanowiono
pierwszy w kraju spo³eczny obszar chroniony  Park Natury Zalewu Szczeciñskiego. Park
Natury zajmuje obszar blisko 4000 ha, w tym 2500 ha to obszar morskich wód wewnêtrznych Zalewu Szczeciñskiego, a 1500 ha to obszary l¹dowe (rys. 1). Aby panowaæ nad tak
ogromnym obszarem i wielorakoci¹ zadañ, zaistnia³a potrzeba stworzenia wizji planu dzia³añ  za³o¿eñ dla planu zarz¹dzania tym obszarem. Od samego pocz¹tku jako jedno z narzêdzi
wspomagaj¹cych tworzenie planu zarz¹dzania, a póniej jego realizacjê promowany by³ system informacji geograficznej. Do systemu do dnia dzisiejszego wprowadzono informacje
dotycz¹ce oko³o 1000 ha Parku Natury. System GIS jest konsekwentnie rozwijany i planowane jest objêcie jego dzia³aniem ca³oci obszaru chronionego.
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Ewolucja i zastosowania systemu GIS dla Czarnocina
Pierwsze dwa lata wykorzystania GIS przy planowaniu ochrony obszaru posiadanego
przez Stowarzyszenie to g³ównie tworzenie map tematycznych dotycz¹cych przysz³ego zagospodarowania terenu oraz planowanych zabiegów na poszczególnych dzia³kach  wizualizacje za³o¿eñ ekspertów. Pierwotnie system oparto o oprogramowanie ArcView 3.3. Na
podstawie precyzyjnych pomiarów GPS do systemu wprowadzona zosta³a topograficzna
mapa rastrowa obszaru w skali 1: 10 000 (arkusze 331.134 Skoszewo i 331.312 Czarnocin).
Na jej tle powstawa³y warstwy wektorowe opisuj¹ce rodzaj prac dla ka¿dej powierzchni oraz
terminy wykonania. W koñcowym efekcie w dokumencie prezentuj¹cym za³o¿enia planu
ochrony  zarz¹dzania Czarnocin Basin  Nature Vision znalaz³a siê finalna mapa ukazuj¹ca
ca³y obszar z zaplanowanymi zabiegami aktywnej ochrony przyrody.
Kolejny etap rozwoju systemu GIS dla Czarnocina to rozpoczêcie zbierania danych archiwalnych i aktualnych dotycz¹cych posiadanego obszaru. Dziêki wykorzystaniu bogatego
zbioru materia³ów kartograficznych i teledetekcyjnych Zak³adu Teledetekcji i Kartografii
Morskiej Uniwersytetu Szczeciñskiego uda³o siê opracowaæ analizê zmian zagospodarowania tego terenu w latach 19361996. Analizê oparto na trzech seriach zdjêæ lotniczych z lat
1936, 1978 i 1996. Jako metodê klasyfikacji zastosowano wizualn¹ interpretacjê treci zawartych na zdjêciach lotniczych, na podstawie której, wydzielono 7 klas zagospodarowania
terenu (Cio³kosz, 1999):
m grunty orne
m ³¹ki podmok³e
m ³¹ki suche
m las
m bagna trudne do przejcia
m bagna mo¿liwe do przejcia
m tereny antropogeniczne
Koñcowym efektem s¹ mapy u¿ytkowania terenu dla lat 1936, 1978 i 1996. W programie
ArcView na mapy przedstawiaj¹ce stan zagospodarowania w latach 1936, 1978 i 1996 na³o¿ono siatkê zbudowan¹ z 981 pól podstawowych o wymiarach 100 m x 100 m. Na podstawie siatki i map zagospodarowania okrelono procentow¹ iloæ zmian zagospodarowania
terenu w ka¿dym polu podstawowym. Aby mo¿na by³o tego dokonaæ po³¹czono w programie warstwê siatki pól podstawowych z warstw¹ u¿ytkowania terenu. W ten sposób ka¿de
pole podstawowe uzyska³o wynik, w jakim stopniu jest zajête przez dan¹ formê zagospodarowania. Do ka¿dego pola jednostkowego do³¹czona jest informacja obejmuj¹ca powierzchniê danej formy zagospodarowania i jej udzia³ procentowy w tym polu. W ten sposób wyró¿niono piêæ równych przedzia³ów charakteryzuj¹cych stopieñ zmian wyra¿onych w procentach. Dla tych przedzia³ów stworzono mapy zmian u¿ytkowania terenu, które zasz³y miedzy
latami 19361978 i 19781996 r., obrazuj¹ce natê¿enie oraz przestrzenne rozmieszczenie
zmian (rys. 2).
Po dokonaniu analiz zmian u¿ytkowania w przesz³oci system rozbudowano tak, aby
móg³ byæ u¿ytkowany w codziennym zarz¹dzaniu tym obszarem. W tym celu uzupe³niono
go danymi wektorowymi i atrybutowymi. Wprowadzono informacje dotycz¹ce podzia³u
ewidencyjnego, linii brzegowej, sieci drogowej, sieci melioracyjnej, ukszta³towania terenu
oraz infrastruktury technicznej. Rozpoczêto tak¿e zbieranie danych monitoringowych fauny,
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awifauny i flory tego obszaru. Dane te sukcesywnie wprowadzane s¹ do systemu. Równie¿
prowadzone zabiegi aktywnej ochrony, takie jak zgryzanie i koszenie, znalaz³y swoje odwzorowanie w postaci warstw tematycznych (rys. 3). Dodatkowo za³o¿ono bazê danych zwierz¹t zgryzaj¹cych: Koników Polskich, krów rasy Limousin oraz Scotish Higland, w której
umieszczono informacjê na temat ka¿dego zwierzêcia.
W roku 2004 Polska sta³a siê krajem cz³onkowskim Unii Europejskiej i zobowi¹za³a siê do
przyst¹pienia do Europejskiego Programu Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000. W
jego za³o¿eniach przewidywane jest planowanie i zarz¹dzanie obszarami nale¿¹cymi do sieci
z pomoc¹ narzêdzi geoinformatycznych (Petit-Uzac, 2004). Obecnie w Polsce trwaj¹ prace
nad wdro¿eniem tego typu narzêdzi na pilota¿owych obszarach Natura 2000. Omawiane w
artykule obszary tak¿e znalaz³y siê w sieci Natura 2000 w dwóch kategoriach: Obszary
Specjalnej Ochrony Ptasiej  Zalew Szczeciñski oraz Obszary Ochrony Siedliskowej  £¹ki
Skoszewskie. W zwi¹zku z tym tworzony system GIS dostosowano do wytycznych zawartych w materia³ach ród³owych programu Natura 2000. Poniewa¿ wci¹¿ trwaj¹ prace nad
polskim modelem danych dla systemów GIS wspieraj¹cych zarz¹dzanie w obszarach Natura
2000 system GIS dla Parku Natury Zalewu Szczeciñskiego jest ci¹gle uaktualniany.
Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej to na szczêcie nie tylko obowi¹zki ale i prawa.
Otworzy³o ono liczne mo¿liwoci pozyskiwania funduszy na ochronê przyrody. W wiêkszoci przypadków wi¹¿e siê to z wype³nianiem niezliczonej iloci formularzy, tabel i za³¹czników graficznych. Du¿a czêæ donatorów oczekuje szczegó³owo zaplanowanych dzia³añ
ochrony przyrody, z podaniem wnikliwych kalkulacji finansowych opartych o pomiary powierzchni, d³ugoci i iloci. System GIS dla Parku Natury okaza³ siê bardzo pomocny w
sk³adaniu aplikacji do: Funduszu Life, Prinz Bernard Fund, Econet Action Fund, Global Environmental Fund. Pomoc systemu GIS przy tworzeniu wysokiej klasy za³¹czników graficznych z wizualizacj¹ zak³adanych zadañ, przyczyni³a siê tak¿e do pozytywnie rozpatrzonych
wniosków z³o¿onych do polskich funduszy, takich jak: EKOFUNDUSZ, Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
woj. zachodniopomorskiego.
Dobrym przyk³adem mo¿liwoci wykorzystania omawianego systemu przy wype³nianiu
wniosków s¹ starania Stowarzyszenia na Rzecz Wybrze¿a o dop³aty bezporednie i rolnorodowiskowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ju¿ 3 wnioski Stowarzyszenia zosta³y rozpatrzone pozytywnie. Ju¿ trzykrotnie system GIS z sukcesem wspiera³
stowarzyszenie w wype³nianiu wniosków. Szczególn¹ rol¹ systemu jest obliczanie powierzchni
obszarów skoszonych i zgryzanych oraz przewidywanie wielkoci tych obszarów na rok
nastêpny. W po³¹czeniu z pomiarami terenowymi GPS daje on praktycznie bezb³êdne wyniki.
Dowodem na to jest tylko 2% b³¹d powierzchni pope³niony we wniosku na rok 2004 i
bezb³êdne okrelenie powierzchni w latach 2005 i 2006.
System GIS dla Parku Natury spe³nia swoje zadania równie¿ w wypadku zadañ poza
przyrodniczych. Administrowanie tak du¿ym terenem, ci¹gle rozszerzanym o nowe dzia³ki,
wymaga sta³ej kontroli posiadanego area³u oraz wytyczanie granic dzia³ek objêtych okrelonymi dzia³aniami. Wa¿nym momentem dla obszarów chronionych by³ rok 2005, kiedy to 19
partnerów podpisa³o porozumienie w sprawie powo³ania do ¿ycia Parku Natury Zalewu
Szczeciñskiego. Potrzebny opis granic geodezyjnych powsta³ dla tego przedsiêwziêcia z
pomoc¹ systemu GIS, gdzie wprowadzono informacje na temat ewidencji gruntów.
Poniewa¿ wci¹¿ zmieniaj¹ siê sposoby aktywnej ochrony przyrody na terenie Parku Natury Zalewu Szczeciñskiego zmienia siê tak¿e system GIS. Wprowadzane s¹ nowe informa-
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cje i realizowane s¹ nowe pomys³y na analizy pomagaj¹ce w zarz¹dzaniu tym obszarem.
Wszystkie one wskazuj¹, ¿e kluczow¹ spraw¹ w odzyskaniu pe³nej bioró¿norodnoci jest
kontrola stosunków wodnych w tym obszarze. W celu usprawnienia sieci kana³ów melioracyjnych podjêto prace zwi¹zane z jej rewitalizacj¹ i unowoczenieniem. Jednoczenie podjêto
starania o wprowadzenie sta³ego monitoringu hydrologicznego, którego rezultaty ma przechowywaæ i analizowaæ system GIS. Aby dla obszaru Parku Natury wykonaæ model hydrologiczny wraz z kierunkiem przep³ywów, rozpoczêto prace nad stworzeniem trójwymiarowego modelu terenu. Prace te zwi¹zane s¹ tak¿e z zamiarem wprowadzenia dwóch wiatraków wspomagaj¹cych nawadnianie oraz osuszanie terenu. Za³o¿ono, ¿e za pomoc¹ systemu
GIS zasilanego danymi z pomiarów GPS ledzone bêd¹ rezultaty podjêtych dzia³añ.

Podsumowanie
Prowadzenie efektywnego systemu GIS dla obszarów chronionych w Polsce nie jest
jeszcze zbyt popularne. Czêciowo wynika to z pewnego opónienia technologicznego oraz
legislacyjnego, a czêciowo z braku funduszy. Tworzenie samego systemu nie jest rzecz¹
tani¹ i wymaga d³ugoterminowych planów rozwoju, czego brak w naszym kraju. Popularnoæ narzêdzi geoinformatycznych wspomagaj¹cych zarz¹dzanie jest ma³a, pomimo wykazania ich utylitarnych i badawczych zastosowañ w Parkach Narodowych, np. Woliñski Park
Narodowy. Równie¿ administracja rz¹dowa i samorz¹dowa nie spieszy siê z wdro¿eniem
GIS. Niestety powszechne jest tworzenie map monitoringowych i map do planów ochrony
za pomoc¹ kredek, o³ówka i gumki. Nieliczne stowarzyszenia pozarz¹dowe, próbuj¹ promowaæ u¿ycie GIS dla celów ochrony przyrody, ale ich dzia³anie s¹ czêsto nieefektywne. System Czarnocin GIS powsta³ w wyniku potrzeby szybszego ni¿ tradycyjnie przetwarzania
danych, bezpiecznego przechowywania danych oraz szybkiego do nich dostêpu. Jak siê
predko przekonalimy korzystanie z tego systemu nie ogranicza siê do jednego zadania, ale
jest ich wiele i liczba ich stale ronie. Jak powiedzia³ pewien znany szef du¿ej firmy z bran¿y:
GIS ma wiele zastosowañ ograniczonych jedynie ludzk¹ wyobrani¹. Tworzenie funkcjonalnego systemu GIS to droga us³ana przeszkodami, pu³apkami i pora¿kami. Nagrod¹ za to s¹
wykonane analizy pomagaj¹ce wdro¿yæ w ¿ycie odpowiednie decyzje. System GIS dla Parku Natury Zalewu Szczeciñskiego, choæ wci¹¿ jest w fazie budowania, ju¿ pokaza³ swoj¹
przydatnoæ. W wiêkszoci wypadków by³a ona przewidziana, ale w kilku sytuacjach okaza³a siê potrzeb¹ chwili. Zbieranie i integrowanie tak du¿ej iloci danych i rozs¹dne ich wykorzystanie w analizach owocuje kolejnymi odzyskanymi lub lepiej rozwijaj¹cymi siê gatunkami. Wiedza o zmiennoci siedlisk, preferencjach pokarmowych zgryzaczy, skutkach przeprowadzonych koszeñ i nawodnieñ pozwala przewidzieæ zmiany w przysz³oci i przez odpowiednie decyzje unikn¹æ ich lub je wzmocniæ. Systemu GIS nie da siê zbudowaæ teoretycznie, modelowo. Dopiero prawdziwa konfrontacja przy tworzeniu i u¿ywaniu systemu GIS
na ¿ywo i na co dzieñ stwarza szansê zaprzyjanienia siê z nim i przekonuje do jego wykorzystania przy nastêpnych projektach.
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Summary
The nature is a great system and all its parts are strictly connected with each other. When we want to
provide adequate protection, we have to gather all possible information about required habitat for
species we want to preserve. There are many components that can influence habitat (hydrological,
climatological, soil, human activity and other elements of that great and complicated nature organism).
Geographic Information System GIS is a perfect tool for gathering, processing and analyzing all kind
of information. GIS has enormous capabilities because it allows to analyze every element separately
and all of them together.
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Rys. 1. Foptomapa (czarno-bia³a) i zdjêcie lotnicze obszaru Parku Natury Zalewu Szczeciñskiego

Rys. 2. Wyniki analiz zmian zagospodarowania w latach 19361996
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Rys. 3. Wyniki monitoringu przeniesione w systemach GIS: A  monitoring awifauny,
B  monitoring botaniczny, C  monitoring zabiegów ochrony, D  monitoring hydrologiczny
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