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CYFROWA MAPA SOZOLOGICZNA W SKALI 1:50 000
JAKO PODSTAWA WIELOKRYTERIALNEJ OCENY
STANU ZANIECZYSZCZEŃ I ZAGROŻEŃ
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Egzystencja człowieka związana jest w sposób nierozerwalny ze środowiskiem przyrodniczym. Funkcjonuje on czerpiąc z jednej strony niezbędne do życia
substancje oraz energię i wydalając produkty odpadowe. Potęgujący się poziom
szeroko rozumianej konsumpcji, związany z naturalnym pragnieniem poprawy
warunków życia, stawia człowieka przed koniecznością wyboru między wzrostem
poziomu dobrobytu, a utrzymaniem stabilności systemu środowiska przyrodniczego. Trafność wyboru zależy od zasobu informacji o stanie jak i dynamice zjawisk
będących przedmiotem tego wyboru, a więc znajomości stanu poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego oraz czynników antropogenicznych
kształtujących ten stan.
Coraz częściej podkreśla się, że cechy oceniające jakość środowiska przyrodniczego winny być ujmowane w formie wskaźników (kwantyfikatorów),
uwzględniających stan zanieczyszczeń i zagrożeń w obrębie wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego: atmosfery, litosfery, wód powierzchniowych,
podziemnych itd.
Nowe perspektywy i możliwości we współczesnych badaniach środowiska
przyrodniczego pojawiły się wraz z rozwojem komputerowych technik tworzenia
baz danych do map tematycznych, które zasiliły Krajowy System Informacji o
terenie.
Szeroki zakres informacji o stanie środowiska przyrodniczego, przy jednoczesnej realizacji podstawowych funkcji systemów informacji geograficznej (GIS)
zawiera cyfrowa mapa sozologiczna, opracowana w skali 1 : 50 000. Umożliwia
ona wprowadzanie, zarządzanie i transformację danych przestrzennych, ich analizę
geograficzną i wizualizację.
Pojawienie się tak bogatego narzędzia badania środowiska przyrodniczego,
będącego jednocześnie przedmiotem badań (podwójna rola mapy w teorii kartograficznej metody badań wg Saliszczewa), zainicjowało próbę wypracowania metodyki
oceny stanu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego, w oparciu
o cyfrową mapę sozologiczną, z uwzględnieniem sygnalizowanych wcześniej kryteriów (ocena wskaźnikowa).
Na decyzji o wykorzystaniu mapy sozologicznej dodatkowo zaważył fakt pokrycia mapą południowej części kraju (dawne woj. katowickie, bielskie, krakowskie,
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opolskie, wałbrzyskie, fragmenty częstochowskiego, kieleckiego, nowosądeckiego)
oraz województw: łódzkiego, poznańskiego (w dawnym podziale administracyjnym), jak również dalsze nakłady na kartowanie sozologiczne, zmierzające do
pokrycia całego obszaru kraju. Wobec powyższego, zaproponowana metodyka
oceny stanu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego przy wykorzystaniu mapy sozologicznej, pozwoli na prowadzenie badań porównawczych nad
jakością środowiska według jednakowych kryteriów na coraz większych obszarach
naszego kraju.
Treść mapy sozologicznej przedstawiona jest w sześciu poziomach informacyjnych, (ochrona środowiska i jego zasobów, podatność środowiska na degradację,
degradacja środowiska, rekultywacja środowiska, nieużytki), na które składa się
blisko 60 warstw tematycznych. Obiekty i zjawiska przedstawione w poszczególnych warstwach tematycznych są połączone z bazą danych.
W związku z tym, że kartograficzne ujęcie wielu zjawisk interesujących geografię, szczególnie dotyczących określenia ich wielkości (natężenia) i lokalizacji
wymaga oparcia się o jednostki przestrzenne, istniejąca baza danych w ujęciu arkuszowym wymagała odpowiedniej weryfikacji i transformacji na układ nawiązujący
do podziału administracyjnego. Wszystkie cechy szczegółowe w tym opracowaniu
zostały odniesione do jednostek podziału administracyjnego, w granicach których
zbiera się dane do statystyk urzędowych oraz prowadzi badania jednorazowe i ciągłe
- dla określonych celów. Jednym z takich celów jest realizowanie polityki regionalnej
respektującej idee ekorozwoju, opartej na informacjach o stanie i potencjale środowiska przyrodniczego, a przyjęcie w tym przypadku podstawowych jednostek administracyjnych jako pól podstawowych oceny, wydaje się tym bardziej uzasadnione.
Kolejnym etapem procesu badawczego było uzupełnienie bazy danych o
charakterystyki ilościowe, uzyskane głównie przy wykorzystaniu pomiarów kartometrycznych. Dla przykładu w obrębie analizowanej jednostki przestrzennej
obliczono powierzchnię obszarów zdeformowanych w wyniku eksploatacji górniczej
i tę informację dołączono do warstwy „deformacje poeksploatacyjne”, pomierzono
długość cieków prowadzących wody I, II, III klasy czystości, wody pozaklasowe i
uzupełniono warstwę „klasy wód powierzchniowych” itd. W efekcie powstała baza
nawiązująca do geograficznej macierzy informacji. W macierzy tej ( i x j) dla każdej
jednostki przestrzennej przeznaczony jest jeden wiersz, a dla każdej cechy jedna
kolumna. Badaniami objęto 100 jednostek położonych w centralnej i południowej
części województwa śląskiego.
W oparciu o uzyskaną bazę danych opracowano wskaźniki kartograficzno-statystyczne (mierniki, cechy szczegółowe), pozwalające na zdiagnozowanie stanu
zanieczyszczeń i zagrożeń poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego badanego obszaru. Zestawienie wskaźników przedstawia tabela 1.
W celu przeprowadzenia wielokryterialnej analizy ujmującej zaproponowane
wskaźniki wykorzystano metodę badawczą wywodzącą się z metod statystycznej
analizy porównawczej, a ściślej, wypracowanego na gruncie badań ekonomicznych
sprawnego narzędzia, jakim jest syntetyczna miara rozwoju. Miara ta rozwiązuje
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Tab. 1. Zestawienie mierników zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska
Tab. 1. List of measures of pollutants and threats to the environment
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problem porównywalności oraz „porządkowania” obiektów ze względu na poziom
zjawiska wielocechowego. Przydatność takiego miernika została natychmiast
poparta ogromną ilością zastosowań (Hellwig 1968; Strahl 1978; Cieślak 1974;
Bartosiewicz 1976; Grabiński i in. 1989) i nowymi propozycjami konstrukcji analogicznych miar.
Odmienność procedury badawczej w różnych proponowanych wariantach
miar syntetycznych dotyczy głównie:
1. Uwzględniania dwóch kategorii cech : „stymulant” (cech, które powodują wzrost
poziomu wartości badanego zjawiska) i „destymulant” (cech, które obniżają
poziom wartości badanego zjawiska).
2. Normalizacji cech szczegółowych (wskaźników diagnostycznych).
3. Zdefiniowania wzorcowych wartości cech opisujących badane zjawisko
(tzw. wzorca).
4. Konstrukcji miary.
5. Własności miary.
Zastosowana w niniejszym opracowaniu miara opiera się na opisywanej
powyżej geograficznej macierzy informacji, której ciąg cech (wskaźników diagnostycznych) charakteryzuje stan zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska. Wszystkie
uwzględniane w analizie cechy ewidentnie wpływają na obniżenie jakości środowiska przyrodniczego, stąd pierwszym kryterium przy konstrukcji syntetycznej
miary było uwzględnienie jedynie „destymulant”.
Sprowadzenie wartości wskaźników diagnostycznych do wspólnego układu
porównawczego (normalizacja cech szczegółowych) oparto na koncepcji wzorca,
ale ustalenie wartości cech wzorca stanowiło zasadniczy problem opracowania.
Wynika to z faktu, że nadal brak jdnoznacznych (empirycznych) ustaleń, jakie
wartości uwzględnianych w niniejszym opracowaniu wskaźników diagnostycznych
nie powodowałyby obniżenia jakości środowiska i na jakim poziomie należało by
ustalić graniczne wartości tych wskaźników. W związku z tym arbitralnie ustalono,
że negatywne zjawiska nie powinny obciążać środowiska przyrodniczego i w sytuacjach optymalnych (wzorcowych ) ich wartość powinna być zerowa. Założenie
to wydaje się tym bardziej słuszne, że w obrębie analizowanych jednostek przestrzennych, w zbiorze cech opisujących dane zjawisko, pojawiała się co najmniej
w jednym przypadku wartość zerowa, co oznaczało, że zjawisko to nie obciąża
środowiska przyrodniczego i tę sytuację można potraktować jako wzorcową.
Odstępstwem od tej reguły były wskaźniki opisujące udział gruntów antropogenicznych o miąższości do 2 m (głównie zabudowa) i gęstość sieci drogowej,
dla których za wartość wzorcową przyjęto najniższą wartość w porównywanym
zbiorze. Intensywna zabudowa i gęsta sieć dróg stanowi zapewne element degradujący środowisko, ale jednocześnie jest elementem historycznie związanym z
rozwojem osad ludzkich, występującym w środowisku życia człowieka. W związku
z powyższym zastosowano tu nieco inne kryterium ustalenia wartości progowej.
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Po ustaleniu wartości wzorcowych dokonano normalizacji cech opierając się
na zasadach i modelu normowania cech w badaniach porównawczych przedstawionych przez T.Borysa (1978).
Model wyrażony w ogólnej postaci:

gdzie:
to odpowiednio najmniej korzystna wartość i wartość optymalna cechy x(j),

zaadoptowano dla rozpatrywanych w tej analizie cech o charakterze destymulant:
gdzie:
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znormalizowany wskaźnik diagnostyczny zmiennej i w obszarze j
wartość wskaźnika diagnostycznego wyrażanego przez zmienne i w obszarze j
wartość wzorcowa przyjęta dla zmiennej i w obszarze j
maksymalna wartość wskaźnika diagnostycznego zmiennej i w obszarze j

Unormowane wartości każdej cechy zawarte będą w przedziale liczbowym
[0,1]. Interpretacja tak unormowanych cech jest niezwykle intuicyjna i prosta. Im
bliższa jedności będzie wartość cechy, tym bliżej wartości wzorcowej znajduje się
analizowana jednostka. Estymatorem tej odległości będzie więc wielkość:

Znormalizowane wskaźniki diagnostyczne zorganizowane zostały w hierarchiczny 3-poziomowy system. Najniższy poziom tworzy 46 wskaźników diagnostycznych, które na drugim, pośrednim poziomie zgrupowane są w cechy agregatowe, charakteryzujące stan zanieczyszczeń i zagrożeń poszczególnych komponentów
środowiska przyrodniczego: atmosfery, litosfery, pedosfery, hydrosfery, fitosfery
oraz charakteryzują stopień obciążenia środowiska przyrodniczego inwestycjami
szkodliwymi (drogi o dużym natężeniu ruchu, linie kolejowe dalekobieżne, linie
elektroenergetyczne). Najwyższym poziomem agregacji jest stan zanieczyszczeń
i zagrożeń środowiska przyrodniczego badanej jednostki.
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Z uzyskanych wartości znormalizowanych wskaźników zanieczyszczeń
i zagrożeń oblicza się średnią arytmetyczną oddzielnie dla każdego z analizowanych
elementów, dzieląc sumę wartości znormalizowanych wskaźników przez ich liczbę.
Te średnie arytmetyczne są syntetycznymi wskaźnikami zanieczyszczeń i zagrożeń
środowiska w badanych jednostkach przestrzennych.
Wartości wskaźnika syntetycznego są również miarą unormowaną w zakresie
[0,1]. Im wyższa wartość wskaźnika syntetycznego, tym korzystniejsza sytuacja
w badanej jednostce przestrzennej, czyli mniejszy stopień zanieczyszczeń i zagrożeń
środowiska przyrodniczego. W oparciu o syntetyczny wskaźnik zanieczyszczeń i
zagrożeń wyodrębniono jednorodne grupy obszarów pod względem zanieczyszczeń i zagrożeń przy wykorzystaniu metody k-średnich. Polega ona na pogrupowaniu wszystkich badanych jednostek (w tym opracowaniu 100 miast i gmin)
w określoną liczbę regionów (skupień), które będą maksymalnie różniły się od siebie, a jednocześnie stanowić będą jednorodne regiony:
– zbliżonym poziomie stanu zanieczyszczeń i zagrożeń,
– zbliżonej strukturze przyjętych do analizy syntetycznych wskaźników stanu
zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego.
W efekcie wytypowano i scharakteryzowano 5 grup obszarów:
a) o największym stopniu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego
(A),
b) obszary referencyjne o najkorzystniejszych wartościach syntetycznej miary
stanu środowiska przyrodniczego (B),
c) obszary pośrednie (trzy typy).
W pierwszej grupie (A) znalazło się 12 jednostek. Najniższą wartość syntetycznego wskaźnika zanieczyszczeń i zagrożeń (SWZZ) zanotowano w mieście Sosnowiec (wynosiła ona 0,6512) co oznacza, że środowisko przyrodnicze tego miasta
jest najsilniej obciążone przez czynniki degradujące. Kolejno na liście rankingowej
występują: Zabrze (0,6902), Jaworzno (0,6906), Ruda Śląska (0,6931), Świętochłowice (0,6957), Bytom (0,6959), Będzin (0,7023), Łaziska Górne (0,7261), Piekary
Śląskie (0,7309), Katowice (0,7329), Chorzów (0,7355), Mysłowice (0,7376).
Wartości SWZZ w grupie obszarów najsilniej zanieczyszczonych i zagrożonych wahały się od 0,6512 do 0,7376. Wśród analizowanych wskaźników diagnostycznych
największy wpływ na ukształtowanie się wartości miary, miały głównie wskaźniki
charakteryzujące: stan wód powierzchniowych, stopień przekształcenia litosfery,
stopień obciążenia analizowanych jednostek infrastrukturą techniczną i w mniejszym stopniu zanieczyszczenie atmosfery. Tak więc najsilniej zanieczyszczonym
i zdegradowanym komponentem środowiska przyrodniczego tych obszarów jest hydrosfera (wody powierzchniowe) i litosfera silnie przekształcona pod wpływem
działalności antropogenicznej.
W grupie obszarów referencyjnych (B) najkorzystniejszą wartość SWZZ
zanotowano w Goczałkowicach Zdrój (0,9313). Do obszarów najmniej obcią492

żonych i zdegradowanych zakwalifikowano również: Sośnicowice, Koszarawę,
Czechowice-Dziedzice, Wielowieś, Zebrzydowice, Wilamowice, Czernichów,
Dębowiec, Żywiec, Krupski Młyn, Skoczów, Kalety, Jeleśnię, Świnną, Tąpkowice,
Gilowice, Szczyrk, Goleszów.
W tych jednostkach wartość SWZZ wahała się od 0,9213 do 0,8793. Najczęściej na obniżenie wartości wskaźnika wpływ miały zanieczyszczone wody
powierzchniowe i duży udział obszarów o spadkach powyżej 60 .
Wyniki powyższej klasyfikacji przedstawione w postaci kartogramów i wykresów znacznie ułatwiają interpretację i charakterystykę wyróżnionych obszarów, jednakże ograniczenia redakcyjne nie pozwoliły na ich zaprezentowanie w
niniejszym artykule.
Powyższe opracowanie jest jedną z propozycji metodycznego rozwiązania
problematyki syntetycznych badań nad stanem środowiska przyrodniczego, wspomaganych przez systemy informacji geograficznej (GIS), Wykorzystanie cyfrowej
mapy sozologicznej pozwoliło na opracowanie grupy wskaźników i uzyskanie na
ich podstawie syntetycznych miar, pozwalających na zdiagnozowanie stanu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego wybranego obszaru naszego
kraju oraz dokonania rankingu badanych rejonów. Rozpoznanie stanu środowiska
przyrodniczego i zidentyfikowanie najbardziej istotnych problemów jest pierwszym,
ale zasadniczym krokiem w prognozowaniu rozwoju środowiska przyrodniczego
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wskazaniu priorytetów w zakresie
działań profilaktycznych i naprawczych, i ostatecznie opracowaniu optymalnej
strategii, mającej na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego.
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A DIGITAL SOZOLOGICAL MAP AT A SCALE 1 : 50 000 AS A BASIS
FOR A MULTI-CRITERION EVALUATION OF ENVIRONMENTAL
POLLUTION AND ENVIRONMENTAL EMERGENCY
Summary
With the transformation of Poland’s economic system at the start of the 1990s,
changes in its natural environment have assumed a completely different character and previously unfound dynamics. It seems desirable, therefore, to examine
the changes in quantitative, qualitative, and spatial terms. The assessment of
the ir dynamics will be based on a study of the natural environment by employing
methods of numerical taxonomy as tools of multivariate comparative analysis.
The synthetic indicator of the state of the natural environment as calculated
for selected spatial units (boroughs) will allow to describe this state, while
a repetition of the proposed research procedure in another time interval will reveal the dynamics of changes occurring in the given area. The analysis of the state
of the natural environment and of the tendencies of changes will provide a basis
for a development forecast of the spatial units in question. The initial material
for the assessment is a digital sozological map at a scale of 1:50 000.
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