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ĆWICZENIE 3

STAN I ZAGROśENIA
ŚRODOWISKA



1. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO –

jakość komponentów środowiska

� powietrze

� wody powierzchniowe

� wody podziemne

� gleby

� odpady

� inne???



1a. Zanieczyszczenie środowiska –
dane liczbowe

monitoring prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
(dane dostępne w Raportach o Stanie Środowiska):

POWIETRZE:
rodzaj zanieczyszczeń
(SO2, NO2, CO, O3, Pb, C6H6, PM 10 – pył zawieszony)

klasyfikacja zanieczyszczeń na poziomie powiatów!

dane z pojedynczych posterunków

przekroczenia norm (dobowe)

zanieczyszczenia przenoszone w opadach



WODY POWIERZCHNIOWE 

klasyfikacja poszczególnych odcinków cieków, wg 
wskaźników oraz sumarycznie

(fizyczne, tlenowe, biogenne, metale, zasolenie, biologiczne, 
mikrobiologiczne )

dane dla poszczególnych punktów pomiarowych (takŜe 
zakładów przemysłowych)



WODY PODZIEMNE (monitoring Państwowego Instytutu 
Geologicznego):

parametry oceny podobne jak w przypadku wód 
powierzchniowych

dane dla poszczególnych punktów pomiarowych (zazwyczaj 
studnie)



GLEBY:

zanieczyszczenie wg 3 wskaźników:

metale cięŜkie

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

siarka siarczanowa

klasyfikacja na poziomie gmin

dane dla poszczególnych punktów i transektów
pomiarowych (często przy szlakach komunikacyjnych)



ODPADY:

� ogółem (i wg róŜnych grup)

� odpady niebezpieczne

� odpady komunalne

� główne składowiska odpadów

� główni producenci odpadów



1b. Zanieczyszczenie środowiska –
źródła i przyczyny

� lokalne
� z sąsiednich obszarów
� dalekiego zasięgu

ŹRÓDŁA (jaki rodzaj zanieczyszczeń, skala oddziaływania,
czy są dane liczbowe?)

� zakłady przemysłowe
� komunikacja
� niska emisja
� składowiska odpadów (takŜe nielegalne)
� gospodarka wodno-ściekowa

(oczyszczalnie ścieków, wskaźnik podłączenia do sieci kanalizacyjnej)



2. ZAGROśENIA ŚRODOWISKA -
charakterystyka i moŜliwości ograniczenia

�wynikaj ące z działalności człowieka na obszarze gminy:

działania władz lokalnych eliminujące zarówno przyczyny,
jak i skutki

�wynikaj ące z działalności człowieka poza obszarem gminy:

przeciwdziałanie skutkom

identyfikacja zagroŜeń – moŜliwości przeciwdziałania

zagroŜenia dla środowiska,

a nie dla gospodarki człowieka!



� zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego

� obniŜenie właściwości aerosanitarnych powietrza

� przekształcenia rzeźby terenu i zmiany poziomu wód 
gruntowych

� niszczenie szczególnych stref w strukturze środowiska

� obniŜenie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych terenu

� zerwanie powiązań przyrodniczych istotnych dla obszaru

inne:
gleby: erozja, zanieczyszczenie; procesy morfologiczne: osuwiska;
eksploatacja kopalin; melioracja (osuszanie i nawadnianie)

PRZYKŁADY ZAGRO śEŃ



Do opracowania na następne zajęcia (25/26 IV)

1. Opracowanie rozdziału

a/ Źródła zanieczyszczeń (max. 1 strona)

b/ Charakterystyka zagroŜeń środowiska i
moŜliwości ich ograniczenia
(max. 3 strony) 

2. Mapa zagroŜeń środowiska:

Wyznaczenie stref wg rodzajów zagroŜeń

Przykładowy rozdział dt. zagroŜeń środowiska
znajdziecie Państwo w załączniku.


