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Streszczenie
Zintegrowany Monitoring �rodowiska Przyrodniczego jest autonomicznym podsystemem Pañ-

stwowego Monitoringu �rodowiska. Program ZM�P aktualnie realizowany jest na 7 Stacjach Bazo-
wych, które reprezentuj¹ wybrane geoekosystemy Polski, uznane za reprezentatywne dla struktu-
ry krajobrazowej kraju. Podstawowym celem ZM�P jest kompleksowa ocena stanu �rodowiska
przyrodniczego, ze wskazaniem form zagro¿eñ i kierunków ochrony. Za³o¿enia programu ZM�P
s³u¿¹ ochronie �rodowiska przyrodniczego w ró¿nych skalach przestrzennych i zobowi¹zuj¹ do
opracowania: baz danych o �rodowisku, warto�ci wska�nikowych jako�ci �rodowiska, map struk-
tury u¿ytkowania terenu, map georó¿norodno�ci i bioró¿norodno�ci, map sozologicznych. Powy¿-
sze zadania dobrze s³u¿¹ ochronie struktury krajobrazowej i zasobów przyrodniczych regionu
i kraju.

Ochrona �rodowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych zadañ wspó³czesnych spo³e-
czeñstw. Polska bierze udzia³ w ró¿nych programach na rzecz ochrony �rodowiska przyrodniczego.
Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu �rodowiska Przyrodniczego sprzyja za³o¿eniom
ekorozwoju, pozytywnie oddzia³uje na politykê ochrony �rodowiska przyrodniczego w skali lokal-
nej, regionalnej, krajowej, kontynentalnej i globalnej.

Summary
The Integrated Monitoring of the Natural Environment (IMNE) is an autonomous subsystem of

the State Monitoring of the Environment. The IMNE programme is now implemented at seven
base stations located in selected geoecosystems considered to be representative of Poland�s
landscape structure. Its basic aim is to assess the state of the natural environment as a whole, the
threats it faces, and directions of its protection. By assumption, the IMNE programme serves
environmental protection at various spatial scales and obliges its participants to prepare
environmental databases, indicators of environmental quality, land-use maps, maps of geo- and
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biodiversity, and sozological maps. The above aims serve well the protection of Poland�s landscape
structure and the natural resources of the entire country and its regions.

Environmental protection is one of the basic tasks of modern societies. Poland has joined
several environmental protection projects. The implementation of the IMNE programme agrees
with the assumptions of ecodevelopment and has a favourable effect on environmental policy at
the local, regional, national, continental, and global scales.

Wprowadzenie
Zintegrowany Monitoring �rodowiska Przyrodniczego (ZM�P) jest autonomicznym podsyste-

mem Pañstwowego Monitoringu �rodowiska (PIO� 1992, 1998). W odró¿nieniu od monitoringów
specjalistycznych, podstawowym celem ZM�P jest kompleksowa ocena stanu �rodowiska przy-
rodniczego w oparciu o standaryzowane pomiary stacjonarne, realizowane w reprezentatywnych
dla naszego kraju geoekosystemach (krajobrazach). Program ZM�P realizowany jest na 7 Stacjach
Bazowych, które s¹ zlokalizowane w typowych geoekosystemach Polski. Sieæ Stacji Bazowych nie
w pe³ni odzwierciedla strukturê krajobrazow¹ kraju. Kompleksowa ocena stanu �rodowiska przy-
rodniczego dokonywana jest w oparciu o analizê wybranych jego elementów, które uznajemy za
warto�ci wska�nikowe jego stanu i rozwoju. Ci¹gle brak nam wypracowania warto�ci wska�niko-
wych jako�ci �rodowiska, co jest bardzo istotne zarówno z merytorycznego, jak i aplikacyjnego
punktu widzenia. W tym zakresie w programie ZM�P winny byæ lepiej zdefiniowane i okre�lone
warto�ci progowe odporno�ci �rodowiska przyrodniczego na oddzia³ywanie ró¿norodnych bod�-
ców. Kolejnym, bardzo istotnym zagadnieniem do podjêcia w szczegó³owych analizach funkcjono-
wania �rodowiska przyrodniczego, s¹ studia w zakresie struktury u¿ytkowania terenu, w oparciu
o materia³y archiwalne i bie¿¹ca kontrola wprowadzanych zmian. Wiêcej uwagi nale¿y po�wiêciæ
programom specjalistycznym Stacji Bazowych, które okre�laj¹ indywidualno�æ przyrodnicz¹ moni-
torowanej zlewni. To tylko wybrane propozycje, które winny byæ uruchomione w realizacji progra-
mu ZM�P. Aktualnie realizowany program ZM�P pozostaje w pe³nej zgodno�ci z za³o¿eniami polity-
ki ekorozwoju, s³u¿y ochronie �rodowiska przyrodniczego i zachowaniu struktury krajobrazowej
regionu i kraju.

Stacje Bazowe Zintegrowanego Monitoringu �rodowiska
Przyrodniczego i ich znaczenie w ochronie �rodowiska
przyrodniczego
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami metodologicznymi i metodycznymi ZM�P, podstawow¹ jed-

nostk¹ przestrzenn¹ w analizie �rodowiska przyrodniczego jest zlewnia rzeczna, traktowana jako
geoekosystem. Zintegrowany Monitoring �rodowiska Przyrodniczego ma na celu rejestracje
i analizê krótko i d³ugookresowych zmian, zachodz¹cych w geoekosystemach pod wp³ywem kli-
matu, zanieczyszczeñ i innych przejawów ingerencji cz³owieka. Z kolei ustala bilans energetyczny
i materialny geoekosystemu, zmiany jego struktury wewnêtrznej, przedstawia prognozê i plan
ochrony (Kostrzewski 1995, Kostrzewski, Mazurek, Stach 1995). Tak sformu³owane cele ZM�P
w pe³ni s³u¿¹ ochronie �rodowiska przyrodniczego regionu i kraju.

Program ZM�P aktualnie realizowany jest w 7 Stacjach Bazowych, które reprezentuj¹ wybrane
geoekosystemy Polski, uznane za reprezentatywne dla struktury krajobrazowej kraju. W odniesie-
niu do aktualnej sieci Stacji Bazowych, nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce uwagi. Pomimo przede wszyst-
kim trudno�ci finansowych, nale¿y pamiêtaæ, ¿e ci¹gle aktualny jest problem rozszerzenia sieci
Stacji Bazowych o dodatkowe geoekosystemy. Wstêpn¹ aprobatê ubiegania siê o status Stacji
Bazowej otrzyma³y stacje monitoringu �rodowiska przyrodniczego na terenie Wyspy Wolin, Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego i Karkonoszy. Na etapie powo³ywania Stacji Bazowych wyra¿ono
pogl¹d, aby na terenie ka¿dego Parku Narodowego zlokalizowana by³a Stacja Bazowa ZM�P. Za³o¿e-
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nia organizacyjne Stacji Bazowej ZM�P s¹ w pe³nej zgodno�ci z zadaniami ochrony �rodowiska
przyrodniczego Parków Narodowych. Z kolei Parki Narodowe zabezpieczaj¹ trwa³o�æ dzia³alno�ci
stacji monitoringu �rodowiska przyrodniczego, co z punktu widzenia metodycznego jest spraw¹
zasadnicz¹. W strukturze organizacyjnej ZM�P, Stacje Bazowe spe³niaj¹ pierwszoplanow¹ rolê,
a ich zadaniem jest realizacja programu monitoringu na wytypowanych do badañ zlewniach rzecz-
nych lub jeziornych.

W granicach zlewni (rzecznej lub jeziornej) lokalizowane s¹ obiekty badawcze: stanowiska po-
miarowe, profile, transekty, powierzchnie testowe. Kryteria wyboru i lokalizacji obiektów badaw-
czych ustala zespó³ specjalistów ZM�P, uwzglêdniaj¹c zarówno przes³anki specjalistyczne pomiaru
danego parametru, jak równie¿ indywidualno�æ przyrodnicz¹ monitorowanego geoekosystemu.
Nale¿y dodaæ, ¿e na wybranych obiektach badawczych mog¹ byæ organizowane pomiary innych
podsystemów PM�.

Stacje Bazowe uzgadniaj¹ realizacje programu z odpowiednim Wojewódzkim Inspektorem Ochro-
ny �rodowiska i ewentualnie innymi instytucjami w oparciu o specjalne porozumienia. Kontakty
z WIO� winny sprzyjaæ lokalizacji stanowisk monitoringu regionalnego na obszarze zlewni. Ten
bardzo wa¿ny przejaw dzia³alno�ci Stacji Bazowych zabezpiecza trwa³o�æ ich funkcjonowania na
potrzeby ochrony �rodowiska przyrodniczego regionu. Stacje Bazowe winny corocznie przekazy-
waæ informacje o stanie aktualnym �rodowiska przyrodniczego monitorowanego geoekosystemu
na potrzeby WIO�.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e s³ab¹ stron¹ dzia³alno�ci Stacji Bazowych s¹ zbyt ograniczone kontakty
z tzw. stacjami satelitarnymi (stacje badania �rodowiska innych instytucji, zlokalizowane na terenie
zlewni lub w jej s¹siedztwie). Stacje satelitarne s¹ oczywi�cie niezale¿ne organizacyjnie, ale mog¹
wspó³pracowaæ ze Stacjami Bazowymi w realizacji monitoringu zintegrowanego na obszarze zlew-
ni, wykonuj¹c czê�æ programu pomiarowego ZM�P. Sieæ Stacji Bazowych uczestniczy w zintegro-
wanym monitoringu �rodowiska w Polsce na trzech poziomach: lokalnym  (obiekty badawcze
Stacji Bazowej), regionalnym (obiekty badawcze Stacji Bazowej, monitoringów specjalistycznych
PM� oraz innych instytucji), krajowym (ró¿ne podsystemy PM�) i europejskim (sieæ miêdzynarodo-
wa). Analiza danych ZM�P odbywa siê na nastêpuj¹cych poziomach: na poziomie ekosystemu
zlewni (rzecznej lub jeziornej), regionu geograficznego (tak¿e kontynentu), jednostek administra-
cyjnych (gminy, powiatu, województwa, kraju).

Tak zorganizowana sieæ Stacji Bazowych zobowi¹zana jest realizowaæ podstawowe cele ZM�P:
� Zebranie podstawowych danych (jako�ciowych i ilo�ciowych, w bazie danych o odpowied-

niej strukturze) o stanie aktualnym geoekosystemu,
� Okre�lenie rodzaju i charakteru zagro¿eñ geoekosystemów (wyznaczenie warto�ci progo-

wych) oraz przedstawienie propozycji ich zapobiegania,
� Poznanie mechanizmów obiegu energii i materii w podstawowych typach geoekosyste-

mów,
� Wskazanie tendencji rozwoju geoekosystemów (prognozy krótko i d³ugoterminowe) oraz

sposobów ochrony i zachowania ich zasobów,
� Opracowanie scenariuszy rozwoju geoekosystemów w warunkach zmian klimatu i ró¿no-

kierunkowej ingerencji cz³owieka (modelowanie systemów przyrodniczych),
� Opracowanie na konkretne zamówienie informacji o geoekosystemach.
Powy¿sze cele w ogólnych za³o¿eniach s¹ realizowane przez Stacje Bazowe. Do najwa¿niejszych

zadañ, które winny byæ uwzglêdnione w pracach ZM�P nale¿y zaliczyæ:
� Uszczegó³owienie specjalistycznych baz danych, dotycz¹cych poszczególnych elementów

�rodowiska przyrodniczego,
� Opracowanie map u¿ytkowania terenu zlewni (rzecznej lub jeziornej),
� Opracowanie mapy geosozologicznej zlewni (rzecznej lub jeziornej),
� Przedstawienie modelu funkcjonowania monitorowanego geoekosystemu,
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� Opracowanie koncepcji monografii monitorowanego geoekosystemu, z punktu widzenia
ochrony �rodowiska przyrodniczego.

Przedstawione za³o¿enia dotycz¹ce dzia³alno�ci Stacji Bazowych pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e
program ZM�P s³u¿y ochronie �rodowiska przyrodniczego monitorowanych geoekosystemów.
Inaczej formu³uj¹c mo¿na podaæ, ¿e program ZM�P jest programem ochrony georó¿norodno�ci
i bioró¿norodno�ci geoekosystemów, sprzyja koncepcji zachowania struktury krajobrazowej regio-
nu i kraju.

Stan realizacji programu Zintegrowanego Monitoringu
�rodowiska Przyrodniczego w aspekcie ochrony �rodowiska
przyrodniczego
Program ZM�P realizowany przez Stacje Bazowe obejmuje tzw. program podstawowy (stan-

dard), który aktualnie wykonuj¹ wszystkie Stacje. Ocenê poprawno�ci metodycznej wykonywa-
nych pomiarów i analityki laboratoryjnej, dokonuje zespó³ specjalistów ZM�P. Mankamenty meto-
dyczne w zakresie pomiarów terenowych i laboratoryjnych s¹ korygowane przez specjalistów
i wprowadzane na Stacjach Bazowych.

Aktualny stan systemu pomiarowego na Stacjach Bazowych ZM�P pozwala na monitorowanie
podstawowych elementów �rodowiska przyrodniczego. Uzyskane z monitoringu wyniki s¹ pod-
staw¹ do kompleksowej oceny �rodowiska przyrodniczego, mog¹ byæ wykorzystane w opracowa-
niu planu jego ochrony. Zobowi¹zaniem Stacji Bazowej jest przedstawienie w rocznych raportach
nie tylko oceny stanu �rodowiska przyrodniczego, ale tak¿e propozycji planu ochrony badanego
geoekosystemu. Propozycjom tym nadajemy specjaln¹ rangê publikuj¹c w raportach o stanie
�rodowiska WIO�. Nale¿y zadbaæ o ich upowszechnienie w biuletynach zagospodarowania prze-
strzennego.

Na obecnym etapie rozwoju nauk o �rodowisku, do najwa¿niejszych zadañ ZM�P w zakresie
ochrony �rodowiska przyrodniczego nale¿y zaliczyæ:

� Zastosowanie koncepcji progów w badaniach geoekosystemów, zgodnie z koncepcj¹ funk-
cjonowania geoekosystemu (Kostrzewski 1986, 1992). Pod pojêciem progu rozumiemy
warto�æ dotycz¹c¹ okre�lonej jako�ci badanego elementu lub procesu przyrodniczego, któ-
rego przekroczenie wywo³uje istotne zmiany (pozytywne lub negatywne) w �rodowisku
przyrodniczym. Na obecnym etapie realizacji programu ZM�P, Stacje Badawcze dysponuj¹
ju¿ bogatym (wieloletnim) materia³em dokumentacyjnym, który upowa¿nia do okre�lenia
warto�ci progowych w przebiegu podstawowych elementów �rodowiska przyrodniczego
i zwi¹zanych z nimi procesów. Zgodnie z koncesj¹ funkcjonowania geoekosystemu (Ko-
strzewski 1986, 1992, 1995) dla badanych zlewni (rzecznych, jeziornych) nale¿y wyznaczyæ:
obszar stanów dozwolonych, obszar stabilno�ci, czas relaksacji, odporno�æ geoekosyste-
mu. Wyznaczone warto�ci progowe s¹ wa¿nymi cechami wska�nikowymi ewolucji i stanu
�rodowiska przyrodniczego. Warto�ci progowe ujmuj¹ tak¿e stany ponadprzeciêtne i kata-
strofalne w funkcjonowaniu �rodowiska przyrodniczego. Nie trzeba uzasadniaæ jak wa¿ne
jest wyznaczenie tych warto�ci np. dla opadów atmosferycznych, procesów fluwialnych,
przebiegu erozji gleb czy stateczno�ci stoków i uruchomienia osuwisk. Wystêpuj¹ce powo-
dzie w 1997 roku, a tak¿e w bie¿¹cym roku, z ca³¹ ostro�ci¹ zwracaj¹ uwagê na monitoring
procesów o charakterze ponadprzeciêtnym katastrofalnym. Niestety system pomiarowy
Stacji Bazowych nie jest generalnie dostosowany do rejestracji zdarzeñ o charakterze po-
nadprzeciêtnym i katastrofalnym. Stacje Bazowe winny prowadziæ kartograficzn¹ rejestra-
cjê (przy zastosowaniu metod GIS) zdarzeñ o charakterze katastrofalnym, ich skutków
w �rodowisku przyrodniczym. Wspólnie z WIO� Stacje Bazowe winny opracowaæ system
ostrzegania monitorowanych geoekosystemów w zakresie zdarzeñ katastrofalnych.

� Kolejn¹, bardzo istotn¹ spraw¹ do realizacji w programie Stacji Bazowych jest kartograficzna
rejestracja zmian struktury u¿ytkowania terenu. Realizowane prace nale¿y powi¹zaæ z wyko-
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nywanymi projektami regionalnymi, ogólnopolskimi i europejskimi. Dla szczegó³owej ana-
lizy �rodowiska przyrodniczego, niezbêdne jest opracowanie zmian struktury u¿ytkowania
terenu w czasach historycznych, w oparciu o dostêpne materia³y archiwalne. Ocenê stanu
�rodowiska przyrodniczego nale¿y powi¹zaæ ze zmian¹ struktury u¿ytkowania terenu oraz
zwróciæ uwagê na jej wp³yw na sk³ad fizyko-chemiczny wód gruntowych i rzecznych, a tak¿e
na zagospodarowanie przestrzenne.

� Z punktu widzenia wykorzystania �rodowiska przyrodniczego opracowania stanu i funkcjo-
nowania monitorowanych geoekosystemów, winny zawieraæ wska�niki jako�ci �rodowi-
ska. Wska�niki te winny byæ wykorzystane w planach zagospodarowania przestrzennego.
Ostatnie wydawnictwo Inspektoratu Ochrony �rodowiska (IO� 2000) jako podstawow¹ in-
formacje o stanie �rodowiska w Polsce, zawiera raport wska�nikowy prezentuj¹c interesu-
j¹ce zale¿no�ci �rodowiskowe - presje, stan, reakcja.

� Opracowanie mapy sozologicznej monitorowanych geoekosystemów to kolejne zobowi¹-
zanie dla Stacji Bazowych ZM�P. Mapa sozologiczna winna dokumentowaæ aktualny stan
�rodowiska przyrodniczego z zaznaczeniem �róde³ zagro¿eñ i degradacji �rodowiska. Anali-
zowana mapa winna byæ sporz¹dzona w oparciu o plan zachowania georó¿norodno�ci
i bioró¿norodno�ci zlewni. Efektem prowadzonych prac winien byæ projekt ochrony form
przyrody nieo¿ywionej i o¿ywionej o charakterze wyj¹tkowym i niepowtarzalnym, które
winny byæ zachowane. Dla wytypowanych obiektów przyrody nieo¿ywionej i o¿ywionej
nale¿y sporz¹dziæ odpowiednia dokumentacjê w celu przypisania im odpowiedniej formy
ochrony.

Powy¿sze, wybrane propozycje wskazuj¹, ¿e realizowany program ZM�P dobrze s³u¿y ochronie
�rodowiska przyrodniczego poszczególnych regionów i ca³ego kraju.

Podsumowanie
Przedstawiona powy¿ej ocena programu Zintegrowanego Monitoringu �rodowiska Przyrodni-

czego, z punktu widzenia jego znaczenia w ochronie �rodowiska przyrodniczego pozwala stwier-
dziæ, ¿e Stacje Bazowe maj¹ du¿e mo¿liwo�ci w³¹czenia siê do lokalnych, regionalnych, krajowych
i miêdzynarodowych programów. Do najwa¿niejszych zadañ Stacji Bazowych ZM�P w zakresie
ochrony �rodowiska przyrodniczego nale¿y zaliczyæ:

� Zbieranie podstawowych danych dotycz¹cych stanu aktualnego �rodowiska przyrodnicze-
go, w oparciu o system informatyczny ZM�P.

� Zebranie dokumentacji do opracowania programu ochrony georó¿norodno�ci i bioró¿no-
rodno�ci monitorowanych geoekosystemów.

� Opracowanie mapy struktury u¿ytkowania terenu (w oparciu o materia³y archiwalne) i syste-
matyczne unacze�nianie.

� Opracowanie mapy sozologicznej badanych geoekosystemów z zaznaczeniem aktualnego
stanu �rodowiska przyrodniczego, �róde³ zagro¿eñ i propozycjami form ochrony �rodowi-
ska.

� Opracowanie tzw. raportów wska�nikowych z prezentacj¹ stanu i jako�ci �rodowiska przy-
rodniczego.

� Opracowanie monografii Stacji Bazowej w koncepcji kszta³towania i ochrony �rodowiska
przyrodniczego.

� Opracowanie scenariuszy rozwoju geoekosystemów w oparciu o przyjête modele.
Powy¿ej sformu³owane zadania maj¹ pe³n¹ szansê realizacji w programie ZM�P. Spraw¹ pierw-

szoplanowej wagi jest w³¹czenie Stacji Bazowych do odpowiednich programów regionalnych,
krajowych i miêdzynarodowych oraz opracowanie form przekazu zebranej informacji dla celów
ochrony �rodowiska przyrodniczego i zagospodarowania przestrzennego.
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