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Wstêp
GIS Mokrad³a jest ogólnopolskim systemem informacji przestrzennej o naturalnych i przeobra¿onych siedliskach mokrad³owych, którego budowa rozpoczê³a siê w 2004 r. w IMUZ
Falenty, na zlecenie Ministerstwa rodowiska i dziêki finansowemu wsparciu NFOiGW. Jego
zasoby informacyjne stanowi¹ wektorowe warstwy tematyczne w formacie shapefile, przygotowane w uk³adzie PUWG 1992, na podstawie Mapy Mokrade³ i U¿ytków Zielonych w skali
1:100 000 oraz informacji z Komputerowej Bazy Danych o Torfowiskach Polski (Baza TORF).
W strukturze Systemu GIS Mokrad³a zosta³ zachowany zawarty w materia³ach ród³owych
podzia³ obiektów na powierzchniowe i punktowe, a tak¿e zestaw cech opisowych uwzglêdniaj¹cy typ siedliska i zbiorowisko rolinne. W przypadku siedlisk torfowych do³¹czono informacje opisowe zawarte w bazie danych TORF (Raport , 2006; System..., 2006).
Zgodnie z za³o¿eniami, w pierwszym etapie realizacji Systemu zosta³y do niego wprowadzone dane archiwalne. Ich rozdzielczoæ przestrzenna odpowiadaj¹ca skali 1:100 000 w
istotny sposób ukierunkowuje mo¿liwoæ i zakres wykorzystania (Piórkowski i in., 2007).
Materia³y generowane z GIS Mokrad³a mog¹ s³u¿yæ jako dane wyjciowe w pracach planistycznych o charakterze strategii regionalnych i krajowych. W mniejszym stopniu nadaj¹ siê
do opracowañ szczegó³owych. Poniewa¿ jednak istnieje du¿e zapotrzebowanie na dane przestrzenne o rodowisku przyrodniczym opracowane w skalach szczegó³owych, jednym z
wa¿niejszych postulatów przy rozwijaniu Systemu jest zwiêkszenie rozdzielczoci przestrzennej
jego zasobów informacyjnych do skali 1:50 000.
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ród³em danych GIS Mokrad³a by³y materia³y, które mimo, ¿e s¹ jednorodne, maj¹ uproszczony charakter. W przypadku rolinnoci uwzglêdniono 8 grup zbiorowisk, bêd¹cych wynikiem klasyfikacji opartej na kombinacji kryterium fizjonomicznego, fitosocjologicznego i ³¹karskiego, a nastêpnie poddania jej generalizacji. Dla siedlisk zastosowano podzia³ na torfowiska
(w tym niskie, przejciowe i wysokie), gytiowiska i inne mokrad³a nietorfowe. Nie zosta³ tu
uwzglêdniony bardziej precyzyjny podzia³ na jednostki hydroekologiczne (podmokliska, mu³owiska, namuliska), czy jednostki zró¿nicowane ze wzglêdu na sposób hydrologicznego zasilania (ombrogeniczne, topogeniczne, soligeniczne i fluwiogeniczne). Istnieje, zatem potrzeba
uszczegó³owienia danych w procesie aktualizacji i weryfikacji zasobów geoinformacyjnych.
Niezwykle wa¿nym zagadnieniem, zarówno poznawczym jak i aplikacyjnym, w zakresie
wzbogacania zasobów geoinformacyjnych GIS Mokrad³a jest uwzglêdnienie danych stratygraficznych. Informacja o stratygrafii z³ó¿ jest kluczowa w odniesieniu do obiektów torfowiskowych. Rozbudowa bazy danych o stratygrafiê torfowisk umo¿liwi poznanie ró¿nych
aspektów ewolucji tych obiektów w krajobrazie Polski w holocenie, w tym poznanie szerokiego kontekstu przestrzennego, zarówno w odniesieniu do zró¿nicowania regionalnego, jak
i np. morfologicznego czy geologicznego.
Poniewa¿ torfowiska s¹ elementem krajobrazu niezwykle wra¿liwym na zmianê warunków wodnych, poznanie przestrzennego zró¿nicowania ich ewolucji mo¿e dostarczyæ danych o dynamice przemian hydrologicznych w skali kilku ostatnich tysi¹cleci, i co siê z tym
wi¹¿e  dynamice przemian klimatycznych.
Zasadnoæ w³¹czenia danych stratygraficznych oraz danych dotycz¹cych budowy i lokalizacji torfowisk w System wi¹¿e siê g³ównie z szeroko pojêtymi dzia³aniami zwi¹zanymi z
kszta³towaniem i ochron¹ walorów przyrodniczych. Dostêpnoæ takich danych pozwoli na
precyzyjne podejmowanie decyzji w zakresie dzia³añ ochronnych, newralgicznych ze wzglêdu na koszty oraz ingerencjê w istniej¹ce uk³ady przyrodnicze, maj¹cych na celu renaturyzacjê torfowisk.
Kolejny praktyczny wymiar wprowadzenia danych stratygraficznych do Systemu wi¹¿e
siê z szacowaniem emisji gazów cieplarnianych z ekosystemów mokrad³owych. Dotychczasowa zawartoæ bazy danych w zakresie siedlisk umo¿liwi³a jedynie przybli¿one szacunki
emisji dwutlenku wêgla i metanu  uwzglêdnienie w obliczeniach bardziej z³o¿onych uk³adów stratygraficznych pozwoli na wprowadzenie stosownych korekt.
Poszerzone zasoby informacyjne o mokrad³ach torfowych w istotny sposób mog¹ równie¿ przyczyniæ siê do optymalizacji rozwoju infrastruktury transportowej i osadniczej. W
planowaniu inwestycji du¿¹ rolê, obok danych o wielkoci obiektu oraz g³êbokoci z³o¿a
torfu, odgrywa tak¿e informacja o rodzaju i zró¿nicowaniu utworów organicznych.
Wa¿nym aspektem wzbogacenia GIS Mokrad³a w dane pochodz¹ce z dokumentacji geologicznych jest archiwizacja danych archiwalnych w nowoczesnej formie pozwalaj¹cej na
upowszechnienie zasobu.
Celem publikacji jest analiza informacji zawartych w dokumentacjach geologicznych z³ó¿
torfu pod k¹tem mo¿liwoci i sposobu w³¹czenia danych starygraficznych do zasobów geoinformacyjnych systemu GIS Mokrad³a.
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Potencja³ geoinformacyjny zawarty w dokumentacjach
geologicznych z³ó¿ torfu
Rozpoznawcze badania torfowisk i gytiowisk by³y prowadzone w Polsce, w celu okrelenia wystêpowania i granic tych obiektów, dostarczenia informacji o budowie i mi¹¿szoci
zwi¹zanych z nimi z³ó¿, o rodzajach wystêpuj¹cych w nich torfów i gytii oraz o podstawowych w³aciwociach tych utworów (rodzaj, stopieñ rozk³adu, popielnoæ, odczyn). Badania by³y wykonywane pocz¹tkowo wed³ug Tymczasowej instrukcji w sprawie wstêpnych
badañ torfowisk (1959) opracowanej w Ministerstwie Rolnictwa, która w 1961 roku zosta³a
poszerzona i czêciowo zmieniona (Zmiany..., 1961). Efektem prowadzonego rozpoznania
by³y dokumentacje obiektu sporz¹dzane wed³ug jednego schematu.
Zgodnie z przyjêtymi wytycznymi wstêpna dokumentacja torfowiska zawiera czêæ
opisow¹ i graficzn¹. W czêci opisowej w kolejnych rozdzia³ach znajduj¹ siê informacje o
lokalizacji obiektu, budowie stratygraficznej, jakoci torfu, pokrywie glebowej, zasobach
torfu i gytii. Do czêci opisowej do³¹czone s¹ za³¹czniki zawieraj¹ce zestawienie mi¹¿szoci z³o¿a, odpis dziennika wierceñ, opis odkrywek glebowych, zestawienie wyników analiz laboratoryjnych oraz dane do obliczeñ redniej popielnoci. Czêæ graficzna dokumentacji obiektu zawiera szkic sytuacyjno-florystyczny torfowiska w skali 1:25 000, 1:10 000
lub 1:5000 oraz rysunki profilów stratygraficznych.
W celu okrelenia zasiêgu i mi¹¿szoci wystêpowania torfowisk, rodzaju i jakoci torfu
oraz w celu pobrania prób do badañ laboratoryjnych wykonywano sondowania, wiercenia i
odkrywki glebowe. Punkty sondowañ i wierceñ by³y równomiernie rozmieszczane na ca³ym
badanym torfowisku, zgodnie z przyjêtymi zasadami. Sondowania wykonywano w miejscach wytypowanych na podk³adzie kartograficznym, natomiast wiercenia  w miejscach
wskazanych na podstawie wyników sondowañ, w czêciach torfowiska ró¿ni¹cych siê budow¹ lub rodzajem torfu. W miarê mo¿liwoci czêæ punktów rozpoznawczych by³a lokalizowana w liniach prostych, zw³aszcza na obiektach o regularnym kszta³cie. Na obiektach
silnie rozcz³onkowanych b¹d zró¿nicowanych pod wzglêdem mi¹¿szoci i/lub stratygrafii
z³ó¿ dopuszczano przekroczenie okrelonej liczby punktów rozpoznania, natomiast dla udokumentowania ma³ych torfowisk (o powierzchni mniejszej od 20 ha) wystêpuj¹cych w skupieniach, o jednakowej budowie i jakoci torfu, wystarczy³o jedno wiercenie, przy czym
liczba scharakteryzowanych w ten sposób obiektów nie mog³a przekraczaæ 5.
W trakcie sondowañ by³y okrelane: mi¹¿szoæ wierzchnicy, gatunek i stopieñ rozk³adu
torfu oraz  w przypadku wystêpowania osadów podtorfowych  ich mi¹¿szoæ i charakter
w poziomach kontaktu. Mi¹¿szoci by³y rejestrowane z dok³adnoci¹ do 5 cm. Podczas
wierceñ pobierano próby torfu co 25 cm lub czêciej, o ile stwierdzono wyranie ró¿ne
warstwy stratygraficznej. Próby gytii pobierano co 50 cm, b¹d w liczbie pozwalaj¹cej na
scharakteryzowanie profilu.
Badania jakoci torfu by³y prowadzone metodami polowymi i laboratoryjnymi. Zakres
badañ obejmowa³ okrelenie gatunku torfu, stopnia rozk³adu, pH, popielnoci i sk³adu botanicznego. W przypadku gytii okrelano jej rodzaj.
Szczegó³owe badania geologiczne, w których efekcie powstawa³y szczegó³owe dokumentacje z³ó¿ by³y prowadzone wy³¹cznie na torfowiskach i gytiowiskach ze z³o¿ami kredy
jeziornej, na których zamierzano prowadziæ eksploatacjê kopaliny. Zakres prac zosta³ okrelony
w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1960 roku (§ 3.1, Dz.U. nr 42 poz. 256).
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Badania szczegó³owe ró¿ni³y siê od badañ rozpoznawczych przede wszystkim zagêszczeniem sieci wierceñ. W trakcie prac terenowych by³y prowadzone równie¿ pomiary geodezyjne celem sporz¹dzenia mapy sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:2000 oraz wytyczenia siatki sk³adaj¹cej siê z magistrali (zlokalizowanej wzd³u¿ najd³u¿szej osi torfowiska lub w
kierunku N-S) i linii poprzecznych (poprzeczek) przecinaj¹cych j¹ pod k¹tem prostym. Wiercenia by³y wykonywane w miejscach skrzy¿owañ magistrali i poprzeczek oraz wzd³u¿ poprzeczek. W czêci graficznej szczegó³owa dokumentacja torfowiskowa zawiera szkic sytuacyjny rejonu z³o¿a z naniesieniem granic zlewni i z³o¿a w skali 1:100 000, mapê sytuacyjnowysokociow¹ z³o¿a w skali 1:2000 lub 1:5000 z lokalizacjami punktów badawczych, plan
stratygraficzny z³o¿a i przekroje stratygraficzne wzd³u¿ magistrali i poprzeczek.

Analiza zasobów geoinformacyjnych dokumentacji
geologicznych z³ó¿ torfu
Przedstawiona wy¿ej charakterystyka dokumentacji geologicznych z³ó¿ torfu pokazuje
ich potencja³ informacyjny, który mo¿e byæ wykorzystany w rozbudowie i uzupe³nieniu GIS
Mokrad³a. Mimo niew¹tpliwej unikalnoci wynikaj¹cej z jednolitych procedur gromadzenia
danych, szczegó³owoci rozpoznania, ogólnopolskiego zasiêgu danych, kompletnoci i optymalnego doboru charakterystyk zasoby geoinformacyjne dokumentacji torfowych cechuj¹
siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem ze wzglêdu na zakres (dane stratygraficzne, wybrane
parametry fizyczne utworów, dane florystyczne itp.), format (np. opisowe, graficzne, liczbowe), aktualnoæ (czêæ danych ma jedynie walor historyczny  np. mi¹¿szoæ i zasiêg
p³ytkich obiektów torfowiskowych), dok³adnoæ (szkice sytuacyjne w ró¿nych skalach przestrzennych), a tak¿e brak zgodnoci z obowi¹zuj¹c¹ nomenklatur¹ (np. rodzaje i gatunki
torfu). Dlatego te¿ w³¹czenie ich w System musi poprzedzaæ krytyczna analiza zasobu,
selekcja danych, jak równie¿ ponowna interpretacja danych uwzglêdniaj¹ca obecnie obowi¹zuj¹ce normy i nazewnictwo.
Do cech jakociowych i parametrów ilociowych z³o¿a, które s¹ niezwykle cenne, zarówno ze wzglêdu na wartoci poznawcze jak i utylitarne, i które mog¹ zostaæ w³¹czone do
GIS Mokrad³a bez reinterpretacji nale¿¹:
m popielnoæ torfu  dziêki której mo¿na okreliæ zawartoæ materii organicznej w utworze, a tym samym porednio  zawartoæ wêgla; informacja o popielnoci utworów
organicznych pokazuje równie¿ ich podatnoæ na mineralizacjê,
m stopieñ rozk³adu torfu  ilustruj¹cy warunki, w jakich nastêpowa³a akumulacja torfu,
jego zdolnoci do retencjonowania wody, jak równie¿ podatnoæ na przesuszenie,
mineralizacjê,
m mi¹¿szoæ i rodzaj utworów podcie³aj¹cych  wskazuj¹ce na genezê obiektu, sposób
zasilania torfowiska,
m odczyn  mówi¹cy o warunkach troficznych w momencie akumulacji torfu, jak i
obecnych (¿yznoæ wód zasilaj¹cych obiekt),
m pierwotny zasiêg z³o¿a oraz pierwotna mi¹¿szoæ torfu  ilustruj¹ce parametry obiektu nie poddanego znacznej presji antropogenicznej, tym samym ukazuj¹ce potencjalne
granice zasiêgu obiektów poddanych renaturyzacji.
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Wymienione wy¿ej elementy dokumentacji geologicznych z³ó¿ torfu mog¹ zostaæ w³¹czone
wprost w system GIS Mokrad³a i w ich przypadku jedynym problemem pozostaje opracowanie optymalnego sposobu integracji danych i wype³nienia zapisów dyrektywy INSPIRE.
Najbardziej istotnym elementem znajduj¹cym siê w dokumentacjach torfowych, który
powinien zasiliæ GIS Mokrad³a jest informacja o stratygrafii z³o¿a. Jest to jednoczenie element najtrudniejszy do w³¹czenia ze wzglêdu na: rozproszenie informacji o stratygrafii 
znajduje siê ona w ró¿nych miejscach dokumentacji (ró¿ne rozdzia³y, tabele, dane zawarte na
profilach, informacje w tekcie itp.), a tak¿e niespójnoæ nazewnictwa z obecnie obowi¹zuj¹cymi normami i w³¹czenie trzeciego wymiaru (g³êbokoci) w system, który dot¹d zawiera³
dane z dwóch wymiarów.
W Polsce po wojnie pocz¹tkowo stosowano klasyfikacjê torfów Tiuremnowa (1949), a
nastêpnie genetyczn¹ klasyfikacjê torfów wystêpuj¹cych w z³o¿ach rodkowej Europy,
uwzglêdniaj¹c¹ genetyczne zwi¹zki utworów torfowych z macierzyst¹ rolinnoci¹ torfotwórcz¹ (To³pa i in., 1967) (za Ilnickim, 2002). Zosta³a ona wprowadzona jako obowi¹zuj¹ca w 1970 roku zgodnie z norm¹ PN-70/G-02500 (Torf. Genetyczny podzia³ surowca),
znowelizowan¹ w roku 1985 (PN-85/G-02500). Metody oznaczania typu, rodzaju i gatunku
torfu przy opracowywaniu dokumentacji z³o¿a torfowego by³y przedmiotem normy z roku
1976 o symbolu PN-76/G-02501.
Poniewa¿ dokumentacje z³ó¿ torfu by³y wykonywane w latach 19501984, czyli zarówno
przed wprowadzeniem normy PN-70/G-02500, jak równie¿ w okresie jej obowi¹zywania,
wystêpuje w nich wiele synonimów nazw torfów. Dlatego te¿ najwa¿niejszym zagadnieniem
zwi¹zanym z wykorzystaniem danych o siedliskach mokrad³owych zawartych w dokumentacjach geologicznych z³ó¿ torfu jest ujednolicenie nazewnictwa utworów i opracowanie swoistego klucza umo¿liwiaj¹cego transformacjê nazewnictwa oryginalnego na obowi¹zuj¹ce.
Ujednolicenia terminologii torfów na poziomie rodzaju w dostosowaniu do normy PN-70/
G-02500 dokonano na potrzeby Metodyki opracowania kartoteki selekcyjnej i mapy lokalizacyjnej torfowisk Polski w 1974 roku. W wymienionym opracowaniu zestawiono alfabetycznie listê synonimów i ich odpowiedniki w nowej systematyce na poziomie rodzaju. Na
potrzeby wprowadzenia do GIS Mokrad³a danych stratygraficznych, do ww. zestawienia
dodano  na podstawie analizy nazw z dokumentacji i propozycji z Metodyki opracowania...
(1974)  gatunkowe nazwy torfów i ich symbole wed³ug normy PN-85/G-02500 (tab. 1).
Z tak przygotowanego zestawienia wynika, ¿e w kilkunastu przypadkach dwucz³onowe
nazwy u¿ywane w dokumentacjach torfowych s¹ podobne do obowi¹zuj¹cych nazw gatunkowych, od których ró¿ni¹ siê inn¹ kolejnoci¹ wymienienia nazw g³ównych komponentów.
Tabela 1. Transpozycja terminologii torfów u¿ywanej w dokumentacjach
na ujednolicony system klasyfikacji (przyk³ad)
Lp.

Te rminologia
wg dokume ntacji
ge ologicznych z³ó¿
torfu

rodzaj torfu  wg norm PN -70/G-02500
i PN -85/G-02500 (za M e todyk¹..., 1974)

gatune k torfu  wg normy
PN -85/G-02500

nazwa

s ymbol

s ymbol
(propozycja)

nazwa

s ymbol

1

Alnioni

olesowy

5

tni_ol

?

?

2

Alnet i

olesowy

5

tni_ol

olchowy Alnet i

ALN

6

Bagnicowo- trzcinowy

turzycowiskowy

3

tni_tu

?

?
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Wed³ug Tymczasowej instrukcji... (1959), ale równie¿ i obowi¹zuj¹cej klasyfikacji nazwa
dominuj¹cego komponentu znajduje siê na drugim miejscu. W omawianych przypadkach,
nazwie z dokumentacji przyporz¹dkowywano odwrócon¹ nazwê obowi¹zuj¹c¹, np. wystêpuj¹cej w dokumentacji nazwie torf trzcinowo-turzycowy przyporz¹dkowano nazwê
gatunkow¹ torf turzycowo-trzcinowy.
Zestawienie wykaza³o, ¿e dla oko³o 50 ogólnych nazw torfu u¿ytych w dokumentacjach
nie by³o podstaw do przyporz¹dkowania im nazw gatunkowych. W przypadku torfu konkretnego obiektu pomocne mog¹ byæ dane na temat sk³adu botanicznego podane w odpowiedniej dokumentacji. Jakoæ tego typu danych jest jednak bardzo ró¿na. W czêci opracowañ s¹ wy³¹cznie wymienione g³ówne komponenty torfu i brakuje informacji o ich ilociowym udziale. W przypadku dostêpnoci bardziej szczegó³owych danych mo¿na podj¹æ próbê okrelenia gatunku przy wykorzystaniu tabeli wzorcowej zamieszczonej w normie PN76/G-02501 (Torf i wyroby z torfu. Oznaczanie gatunku, rodzaju i typu torfu).
We wstêpnych dokumentacjach geologicznych z³ó¿ torfu wystêpuje 41 okreleñ na gytie,
w tym synonimy. Podobnie jak w przypadku torfów, ujednolicenia terminologii dokonano na
potrzeby Metodyki opracowania kartoteki selekcyjnej i mapy lokalizacyjnej torfowisk Polski w 1974 roku (Jasnowski i in., 1974), przy czym dla prawie po³owy nazw stosowanych
w dokumentacjach nie mo¿na jednoznacznie przypisaæ nazwy rodzajowej z podzia³u Markowskiego (1980) (tab. 2).
Tabela 2. Transpozycja terminologii gytii u¿ywanej w dokumentacjach
na ujednolicony system klasyfikacji (przyk³ad)
Lp.

Te rminologia
wg dokume ntacji
ge ologicznych
z³ó¿ torfu

rodzaj gytii wg uje dnolicone j klas yfikacji
za M e todyk¹... (1974)
nazwa

s ymbol
(propozycja 1)

s ymbol
(propozycja 2)

rodzaj wg M arkows kie go
(1980)
nazwa

1

Czekoladowa

organiczna

g1

gy_org

?

2

Detrytowa

organiczna

g1

gy_org

grubo- lub drobnodetrytusowa

3

Detrytowo- wapienna

wêglanowa

g3

gy_we

detrytusowo- wapienna

30

Okrzemkowa

krzemionkowa

g2

gy_krz

?

Propozycje w³¹czenia danych o budowie torfowisk
w zasoby geoinformacyjne GIS Mokrad³a
Jak wspomniano wy¿ej, dane o budowie torfowisk, w tym o stratygrafii z³o¿a torfowego, gytiowego lub torfowo-gytiowego s¹ zawarte w ró¿nych czêciach dokumentacji geologicznych z³ó¿ torfu. Znajduj¹ siê one w szkicu sytuacyjno-florystycznym, na profilach stratygraficznych, w tabelarycznych zestawieniach mi¹¿szoci z³o¿a, w skorygowanym dzienniku wierceñ, sondowañ, odkrywek glebowych oraz na przekrojach stratygraficznych (dokumentacje szczegó³owe). Informacje te maj¹ ró¿n¹ postaæ, co powoduje, ¿e w³¹czenie ich
w System powinno uwzglêdniaæ odrêbne procedury.
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Potencja³ geoinformacjny szkiców sytuacyjno-florystycznych
Ka¿da dokumentacja z³ó¿ torfu zawiera podk³ad topograficzny w skali 1:25 000, a w
przypadkach dokumentowania pojedynczego torfowiska o powierzchni do 50 ha w skalach
bardziej szczegó³owych: 1:10 000 lub 1:5000. Materia³ ten stanowi jednoczenie podk³ad dla
szkiców sytuacyjno-florystycznych torfowisk.
Zgodnie z przyjêtym standardem, szkic sytuacyjno-florystyczny zawiera granice obszaru
badanego, granicê zerow¹ torfowiska (linia ³¹cz¹ca punkty, w których mi¹¿szoæ z³o¿a torfu
teoretycznie wynosi 0,0 m), granice wydzieleñ jakociowych torfu  z³ó¿ torfu, granice
zespo³ów wyrobisk, lokalizacjê punktów sondowañ, wierceñ i odkrywek z podan¹ mi¹¿szoci¹ z³o¿a torfu/gytii. Ka¿dy z wymienionych elementów zorientowany jest wed³ug istniej¹cych w okresie badañ szczegó³ów sytuacyjnych. Wa¿nym elementem szkicu jest równie¿
informacja o u¿ytkowaniu terenu (rys. 1).
Wielkoci zamieszczonych w poszczególnych dokumentacjach szkiców sytuacyjno-florystycznych ró¿ni¹ siê w du¿ym zakresie, zale¿nie od wielkoci badanego obszaru i przyjêtej
skali opracowania. W celu w³¹czenia szkiców sytuacyjno-florystycznych do Systemu przewiduje siê takie prace, jak:
m skanowanie rysunku szkicu (w odcieniach szaroci i rozdzielczoci 300 dpi) i zapis
obrazu w formatach plików graficznych z kompresj¹ bezstratn¹ (.tif; do katalogu o
charakterze archiwum) i kompresj¹ stratn¹ (.jpg z mo¿liwie najmniejsz¹ kompresj¹;
do bazy GIS) Nazwa pliku graficznego powinna nawi¹zywaæ do kategorii i numeru
dokumentacji, np. c2_s021.tif dla dokumentacji c2/s/21 (z zamian¹ jedno- i dwucyfrowych numerów dokumentacji na trzycyfrowe przez dodanie na pocz¹tku 0 lub
00);
m rejestrowanie zeskanowanych obrazów w uk³adzie PUWG 1992;
m digitalizowanie obiektów liniowych (granice: badanego regionu, badanego obszaru,
zerowa torfowiska zbadanego (niskiego, przejciowego lub wysokiego), zerowa torfowiska niezbadanego, wydzielenia jakociowego torfu (z³o¿a torfu)) oraz obiektów
punktowych (miejsca wykonania sondowañ, wierceñ lub odkrywek);
m opracowanie legendy zbiorczej (format pliku wyjciowego  .doc; format pliku koñcowego  .pdf lub .djvu).
Dane pozyskane ze szkiców sytuacyjno-florystycznych pozwol¹ na archiwizacjê cennego materia³u analogowego, uszczegó³owienie przebiegu granic obiektów torfowych, poznanie zasiêgu z³ó¿ torfu niskiego, przejciowego i wysokiego, lokalizacjê punktów rozpoznania
siedliskowego i glebowego, jak równie¿ identyfikacjê dominuj¹cego sposobu u¿ytkowania
obiektów torfowych w przesz³oci.

Potencja³ geoinformacyjny profilów stratygraficznych
Dokumentacje geologiczne z³ó¿ torfu zawieraj¹ rysunki profilów stratygraficznych. Znajduj¹ siê na nich informacje o: rodzajach b¹d gatunkach torfu w poszczególnych warstwach
genetycznych, co ilustruje specjalnie dobrana szrafura uzupe³niona opisem, popielnoci utworów (w tym o redniej popielnoci, %), stopniu rozk³adu torfu (w tym o rednim stopniu
rozk³adu, %), oraz pH. Ka¿dy profil ma unikalne w odniesieniu do danej dokumentacji oznaczenie, jak równie¿ skalê pionow¹ pokazuj¹c¹ g³êbokoci zalegania danego utworu. Zazwyczaj rysunki profilów stratygraficznych znajduj¹ siê po kilka na arkuszach ró¿nego formatu
(rys. 2).
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Rys. 1. Szkic sytuacyjno-florystyczny torfowisk Ryn-Szczepankowo (pow. Ostróda) skala 1:25 000
(Maciak, Liwski, 1979)
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Rys. 2. Profile stratygraficzne torfowisk Ryn-Szczepankowo (powiat Ostróda) skala 1:50
(Maciak, Liwski, 1979)

Kolejne etapy prac maj¹cych na celu wprowadzenie rysunku profilów do GIS Mokrad³a
s¹ nastêpuj¹ce:
m skanowanie arkusza z rysunkami profilów (rozdzielczoæ, barwa, format pliku graficznego (.tif, .jpg)  jak przy skanowaniu szkicu sytuacyjno-florystycznego torfowiska); nazwa pliku graficznego nawi¹zuj¹ca do numeru dokumentacji, np. c2_s021_profile.tif;
m w przypadku obrazu arkusza z wieloma rysunkami profilów, dokonanie jego podzia³u
(w formacie .tif) na obrazy poszczególnych profilów, a nastêpnie ich zapisanie w
oddzielnych plikach (jeden plik = jeden profil)  nazwa pliku graficznego (w bazie
rysunków profilów stratygraficznych) powinna zawieraæ informacje o: kategorii i
numerze dokumentacji (np.: c2; s/21), symbolu z³o¿a (np. J3), numerze wiercenia (z
zamian¹ u¿ywanych w dokumentacji liczb rzymskich na arabskie oraz poprzedzeniem
numerów jednocyfrowych cyfr¹ 0 i dodaniem identyfikatora w), np.
c2_s021_j3_w05.tif);
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dokonanie konwersji plików .tif do formatu .jpg;
przeprowadzenie (ewentualnie) transpozycji terminologii torfu i gytii;
do³¹czenie do bazy GIS.
Wymienione wy¿ej etapy archiwizacji materia³ów analogowych powinny poprzedzaæ zaplanowanie i budowê odrêbnej bazy danych zintegrowanej z GIS Mokrad³a, która umo¿liwia³aby przetwarzanie zawartych na profilach informacji (z uwzglêdnieniem 3. wymiaru) oraz
wizualizacjê przestrzenn¹ danych stratygraficznych.
m
m
m

Potencja³ geoinformacyjny zawarty w zestawieniach tabelarycznych 
zestawienie mi¹¿szoci z³o¿a
Opracowane na podstawie dziennika sondowañ i wierceñ zestawienia mi¹¿szoci z³o¿a
zawieraj¹ dane na temat mi¹¿szoci torfu, gytii i z³o¿a (³¹cznie torfu i gytii), podane w metrach. W kolumnie Uwagi znajduj¹ siê np. informacje o g³êbokoci wykonanych sondowañ
i odwiertów.
W³¹czenie danych z tabel do Systemu wymaga ich wpisania do arkusza kalkulacyjnego w
formacie .xls (proponowane nazwy nag³ówków arkusza: numer sondy lub wiercenia 
pkt_nr, mi¹¿szoæ torfu  miazsz_t, mi¹¿szoæ gytii  miazsz_gy, mi¹¿szoæ z³o¿a 
miazsz_tgy, numer wiercenia  np. w05, numer sondy  np. s05).

Potencja³ geoinformacyjny skorygowanego dziennika wierceñ, sondowañ,
odkrywek glebowych
Dzienniki wierceñ, sondowañ i odkrywek glebowych zawieraj¹ dane w zakresie: g³êbokoci w metrach (jedna lub od-do), stopnia rozk³adu torfu (%), opisu surowca, gatunku torfu,
dostrze¿onych zanieczyszczeñ, osadów podtorfowych, opisu szaty rolinnej i/lub terenu.
W celu wprowadzenia danych z dziennika do Systemu przewiduje siê m.in.:
m skanowanie tabel (rozdzielczoæ, barwa, format pliku graficznego  jak przy skanowaniu szkicu sytuacyjno-florystycznego torfowiska); nazwa pliku graficznego nawi¹zuj¹ca do numeru dokumentacji, np. c2_s021_tabela.tif;
i/lub
m wpisywanie danych na temat stopnia rozk³adu i gatunku torfu do arkusza w formacie
.xls (proponowane nazwy nag³ówków arkusza: stopieñ rozk³adu  t_rozk, rodzaj
torfu  t_rodz, gatunek torfu  t_gat);
m przeprowadzenie transpozycji terminologii torfów u¿ywanej w dokumentacjach na
ujednolicony system klasyfikacji  poziom rodzaju i/lub gatunku;
m wykonanie konwersji tabeli do arkusza w formacie .dbf w bazie GIS.

Potecja³ geoinformacyjny przekroju stratygraficznego
(dokumentacje szczegó³owe)
Zak³ada siê, ¿e rysunki przekrojów stratygraficznych w formie plików rastrowych dostêpne bêd¹ z poziomu warstwy wektorowej. Przy ich w³¹czaniu do systemu nale¿y przeprowadziæ m.in.:
m skanowanie rysunków przekrojów (jeden plik = jeden przekrój; rozdzielczoæ, barwa,
format pliku graficznego  jak przy skanowaniu szkicu sytuacyjno-florystycznego
torfowiska); nazwa pliku graficznego nawi¹zuj¹ca do numerów dokumentacji;
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(ewentualnie) aktualizacjê okreleñ torfu i gytii;
do³¹czenie do systemu w postaci plików rastrowych;
kolejny etap integracji zak³ada opracowanie odrêbnej bazy danych stratygraficznych
zintegrowanej z GIS Mokrad³a.

Podsumowanie
Dokumentacje torfowe zawieraj¹ dane geoprzestrzenne, których w³¹czenie w GIS Mokrad³a znacz¹co rozbudowuje dotychczasow¹ architekturê Systemu, poszerzy jego funkcjonalnoæ a tak¿e zakres wykorzystania.
Uzupe³nienie Systemu o dane stratygraficzne oraz inne dane charakteryzuj¹ce budowê i
uwarunkowania przestrzenne torfowisk pozwoli na weryfikacjê dotychczas wprowadzonych danych zarówno przestrzennych (szczególnie w zakresie wielkoci i kszta³tu obiektów), jak i opisowych.
W³¹czenie danych stratygraficznych do GIS Mokrad³a stanowi istotny problem techniczny ze wzglêdu na rozproszenie danych w tekcie dokumentacji, a tak¿e ró¿n¹ formê ich
prezentacji. Proces aktualizacji Systemu o dane stratygraficzne musi poprzedziæ transpozycja nazewnictwa zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie normami.
Zawarte w dokumentacjach dane, mimo pewnych ograniczeñ wynikaj¹cych np. z nieaktualnej terminologii, stanowi¹ niezwykle cenne ród³o informacji o ewolucji krajobrazu w
holocenie, w tym przede wszystkim w odniesieniu do siedlisk hydrogenicznych.
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Abstract
GIS Mokrad³a is a Polish national database focused on natural and transformed wetland habitats and
elaborated in the Institute for Land Reclamation and Grasslands Farming at Falenty in 2004. It was
commissioned by the Ministry of Environment with financial support of the National Fund of Environmental Protection and Water Management. Currently, the most crucial issue both in cognitive and
application aspect of the database development is introduction of peatland stratigraphy to the system.
Such extention would enable to study peatland evolution in the Polish landscape during Holocene
period, particularly in the regional, morphological and/or geological spatial contexts as well as to
significantly widen the group of stakeholders interested in GIS Mokrad³a. The data integration
process itself creates several important technical and substantive challenges.
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