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WARUNKI ZALICZENIA

1. Obecność na WSZYSTKICH ćwiczeniach

2. Wykonanie określonych zadań w trakcie ćwiczeń

3. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego
(zaliczenie poszczególnych części)



ĆWICZENIE 1

OPRACOWANIE
FIZYCZNOGEOGRAFICZNE –

JAK ZACZ ĄĆ?

ŹRÓDŁA
INFORMACJI

O ŚRODOWISKU



ROZPORZĄĄĄĄDZENIE MINISTRA ŚŚŚŚRODOWISKA
z dnia 9 września 2002 r.

w sprawie opracowań ekofizjograficznych

1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności 
zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań
przyrodniczych;
2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych na obszarze objętym planem 
zagospodarowania przestrzennego;
3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów 
środowiska;
4) eliminowanie lub ograniczanie zagroŜeń i negatywnego 
oddziaływania na środowisko;
5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów 
zdegradowanych.



§ 6. Część kartograficzna i opisowa opracowania podstawowego 
obejmuje:

1) rozpoznanie i charakterystyk ę stanu oraz funkcjonowania 
środowiska, udokumentowane i zinterpretowane przestrzen nie 
w zakresie:

a) poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzaj emnych 
powi ązań oraz procesów zachodz ących w środowisku,

b) dotychczasowych zmian w środowisku,

c) struktury przyrodniczej obszaru, w tym ró Ŝnorodno ści 
biologicznej,

d) powi ązań przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem,

e) zasobów przyrodniczych i ich ochrony prawnej,

f) walorów krajobrazowych i ich ochrony prawnej,



Opracowanie ekofizjograficzne sporządza się przed podjęciem 
prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz projektem planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa

Opracowania wykonywane są na podstawie 
kompleksowych badań i pomiarów terenowych, 
analizy danych.... JAKICH? 



ŹRÓDŁA INFORMACJI O 
ŚRODOWISKU

� monografie i artykuły naukowe

� opracowania kartograficzne: mapy tematyczne

� dane teledetekcyjne: zdjęcia lotnicze i satelitarne

� dokumenty planistyczne

� źródła internetowe

� obserwacje terenowe

� inne?
USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2000.109.1157 z dnia 13 grudnia 2000 r.)



1. POŁOśENIE:
A/ ADMINISTRACYJNE, GRANICE OBSZARU 
B/ GEOGRAFICZNE
C/ W SYSTEMIE OCHRONY PRZYRODY

A) mapy topograficzne,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
strony internetowe poszczególnych gmin

B) literatura naukowa, m.in.:
Geografia fizyczna Polski, Kondracki
Karpaty(red. Warszyńska, 1995)

C) Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl(bazy danych, akty prawne)
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (niepełny) www.rop.mos.gov.pl
Sieć Natura 2000
Krajowa sieć ekologiczna ECONET (korytarze ekologiczne)



2. BUDOWA GEOLOGICZNA:
A/ JEDNOSTKI TEKTONICZNE, STRATYGRAFIA
B/ KOPALINY, ZNACZENIE GOSPODARCZE
C/ STABILNO ŚĆ PODŁOśA, OSUWISKA

A) literatura naukowa, m.in.:
Budowa geologiczna Polski, Stupnicka; artykuły naukowe
mapy geologiczne 1:25000, 1:50000 (zbiory IGiGP, Państwowy Instytut
Geologiczny) 

B) analizy specjalistyczne: dokumentacje geologiczno-inŜynierskie,
hydrogeologiczne, złóŜ kopalin 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

C) analizy specjalistyczne
mapy geologiczne
literatura naukowa
mapy sozologiczne 1:50000



3. RZEŹBA
A/ UKSZTAŁTOWANIE TERENU
(typ rzeźby, wysokości bezwzględne, deniwelacje, 
energia rzeźby, główne elementy rzeźby, formy terenu)
B/ PRZEKSZTAŁCENIA ANTROPOGENICZNE

A) literatura naukowa
mapy geomorfologiczne
mapy topograficzne 1:10000
(Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
analizy GIS (na podstawie cyfrowego modelu terenu)
obserwacje terenowe

B) literatura naukowa
obserwacje terenowe



4. KLIMAT
A/ REGION KLIMATYCZNY – CECHY KLIMATU
B/ ELEMENTY KLIMATU
(warunki termiczne, opady, wiatry, usłonecznienie)
C/ WPŁYW CZŁOWIEKA (kierunki napływu zanieczyszczeń)

A) literatura naukowa, np. Klimat Polski, Woś 1995
B) literatura naukowa

komentarze do map np. glebowo-rolniczych, hydrologicznych
dokumenty planistyczne, np. Program Ochrony Środowiska
(dla województw, powiatów), Studium uwarunkowań, Plany Ochrony,
dane IMGW (ceny komercyjne!)
kwerenda internetowa (wiarygodność?)

B) j.w. oraz mapy sozologiczne, obserwacje terenowe
(lokalizacja emitorów zanieczyszczeń, bariery ochronne - lasy)



5. STOSUNKI WODNE
A/ WODY POWIERZCHNIOWE
(sieć rzeczna, zbiorniki wodne, zagroŜenie powodziowe)
B/ WODY PODZIEMNE
(zbiorniki wód podziemnych, głębokość zalegania zbiorników,
I poziom wód gruntowych, przepuszczalność gruntów)

A) mapy topograficzne 1:10000
mapy hydrograficzne 1:50000 (z komentarzem)
mapy hydrogeologiczne 1:50000, 1:200000 (z komentarzem)
dokumenty Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)

B) mapy hydrologiczne 1:50000 (z komentarzem)
mapy hydrogeologiczne 1:50000, 1:200000 (z komentarzem)
dokumenty planistyczne i raporty (np. Raporty o stanie środowiska)



6. GLEBY
A/ GATUNKI i TYPY GLEB
B/ PRZYDATNOŚC ROLNICZA (klasy bonitacyjne, kompleksy)

A i B) mapy glebowo-rolnicze 1:5000 (dostępne w gminach)
operaty urządzeniowe lasów (dostępne w Nadleśnictwach)
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
literatura naukowa



7. ELEMENTY BIOTYCZNE
A/ SZATA ROŚLINNA
(obszary leśne, zbiorowiska, gatunki, bioróŜnorodność, 

przekształcenia antropogeniczne)
B/ ŚWIAT ZWIERZ ĘCY (gatunki, w tym chronione, 

miejsca rozrodu i przebywania ptaków)

A) mapy roślinności potencjalnej
mapy fitosocjologiczne
plany ochrony i dokumentacje dla obszarów chronionych
bazy danych o obszarach NATURA 2000 i bioróŜnorodnosci (MOS)
zdjęcia lotnicze
literatura naukowa
dokumenty planistyczne: studium uwarunkowań, plany ochrony środowiska
obserwacje terenowe

B) plany ochrony i dokumentacje dla obszarów chronionych
bazy danych o obszarach NATURA 2000 i bioróŜnorodnosci (MOS)
literatura naukowa
dokumenty planistyczne: studium uwarunkowań, plany ochrony środowiska



8. WALORY KRAJOBRAZOWE
(punkty widokowe, dominanty w krajobrazie, ocena)

obserwacje terenowe
dokumentacja fotograficzna
zdjęcia lotnicze



PLAN PRACY

1. NA MIEJSCU
2. W GMINIE
3. W INNYCH INSTYTUCJACH
4. W TERENIE
5. W DOMU/FIRMIE



PLAN PRACY

1. NA MIEJSCU
zebranie literatury

pozyskanie materiałów

kartograficznych

kwerenda w internecie

5. W DOMU/FIRMIE

wykonanie map

napisanie tekstu

4. W TERENIE

obserwacje terenowe

kartowanie

dokumentacja fotograficzna

3. W INNYCH 
INSTYTUCJACH

pozyskanie materiałów 
kartograficznych

dokumenty planistyczne

2. W GMINIE

dokumenty planistyczne

wizja lokalna



Do opracowania na następne zajęcia (28/29 III)

1. Wybór obszaru: fragment gminy, 10-20 km2

(obszar częściowo zabudowany, lokalizacja: powiat-gmina, ew. sołectwo)

2. Opracowanie harmonogramu prac (wraz z kosztorysem),
hipotetyczny termin realizacji do 15 VI

Wykonanie zadań 1 i 2 – do 16 III (proszę o przesłanie na adres e-mail)

3. Zgromadzenie materiałów dt. środowiska przyrodniczego obszaru
(literatura naukowa, istniejące dokumenty planistyczne, materiały kartograficzne)

4. Opracowanie rozdziału Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego
(10 stron) wg schematu podanego na zajęciach

5. Zapoznanie się z załączonymi dokumentami i opracowaniami (140,179)
strona ww IGiGP)

Na następne zajęcia proszę przynieśćmapy topograficzne 1:10000
wybranego obszaru


