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1. Wprowadzenie
Narastające procesy degradacji środowiska przyrodniczego i niezrównoważone korzystanie z zasobów
naturalnych bez perspektywicznego myślenia o przyszłych pokoleniach sprawiają, że ochrona środowiska
przyrodniczego oraz racjonalne kształtowanie przestrzeni pozostają ciągle trudnym problemem. Zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju wszystkie działania
związane ze środowiskiem przyrodniczym winny być

podejmowane z myślą o prawidłowym rozwoju społeczno-gospodarczym w przyszłości. Sprostać tym wymaganiom można tylko poprzez prawidłowe rozpoznanie
mechanizmów funkcjonowania środowiska przyrodniczego i relacji człowieka ze środowiskiem. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, za sprawą Walerego
Goetla (1966), do nauk przyrodniczych został wprowadzony termin sozologia. Termin ten oznacza naukę
o ochronie przyrody i ochronie naturalnego środowiska
człowieka (Dołęga 2000). Wyznaczony został nowy kie-
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runek badawczy, w którym konserwatorskie podejście
do ochrony środowiska przyrodniczego zostało znacząco rozszerzone na zagadnienia planowania i rekultywacji krajobrazu oraz umiejętnego wykorzystywania zasobów naturalnych niezbędnych w gospodarce człowieka
(Wójcik 2013). Poglądy te wyprzedzały spopularyzowany nieco później termin „zrównoważony rozwój”. Sozologia swym zakresem obejmuje problemy środowiska
abiotycznego, środowiska ożywionego, jak i społecznej
działalności człowieka, łącząc środowisko przyrodnicze
i antroposferę. Nie poprzestaje na opisie i ocenie stanu
środowiska przyrodniczego, lecz wskazuje mechanizmy
i przyczyny tego stanu, sposoby (w tym również techniczne, technologiczne i prawne) ochrony, rozwija wiedzę
i kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Widoczna
jest duża zbieżność przedmiotu sozologii, jako nauki
teoretycznej i praktycznej, z monitoringiem środowiska
przyrodniczego. Podstawy metodologiczne Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (Kostrzewski 1995), np. ocena aktualnego stanu, określenie
kierunków przemian i zagrożeń, wskazanie metod ochrony środowiska przyrodniczego, wiążą się bezpośrednio
z podejściem sozologicznym.
Nowe możliwości wykorzystania sozologii w ochronie środowiska przyrodniczego pojawiły się razem
z wprowadzeniem mapy sozologicznej (Fagiewicz 2007).
W roku 1989 na zlecenie Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa szeroki zespół autorski
opracował Wytyczne techniczne K-3.6. Mapa sozologiczna
w skali 1:50 000. Mapa ta stanowiła kolejne – po mapie
geologicznej, geologiczno-gospodarczej, hydrogeologicznej i hydrograficznej – opracowanie z serii wielkoskalowych map tematycznych wykonywanych w tej
samej podziałce dla całego obszaru Polski. W sposób
kartograficzny, jak i opisowy (komentarz do mapy) prezentowała występujące problemy środowiskowe na tle
różnorodnych uwarunkowań fizycznogeograficznych, jak
i gospodarczych. W przeciwieństwie do mapy topograficznej oraz zbioru map tematycznych mapa sozologiczna
przedstawia w sposób kompleksowy liczne informacje
o stanie i zagrożeniach środowiska. Ważna zmiana w redagowaniu mapy sozologicznej nastąpiła w roku 1997,
gdy Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał System
Informacji o Terenie. Mapa sozologiczna Polski, skala
1:50 000 w formie analogowej i numerycznej. Wytyczne
techniczne K-3.6 (nowelizacja wytycznych w postaci Wytycznych technicznych GIS – 4), z uwzględnieniem mapy
numerycznej”. Powiązało to mapę sozologiczną z Geograficznym Systemem Informacyjnym, nadając jej nowe
funkcje typowe dla GIS-u:.
– możliwość wprowadzenia danych,
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– przechowywanie danych,
– uzupełnianie oraz aktualizację danych,
– wykonywanie analiz przestrzennych.
Cyfryzacja map analogowych, w tym mapy sozologicznej, otworzyła możliwości szybkiej i wszechstronnej
analizy danych o środowisku geograficznym (Dmowska
i in. 2010), stając się narzędziem wspomagającym przestrzenne podejście do monitoringu i ochrony środowiska
przyrodniczego.

2. Materiał i metody badań
Zgodnie z zaleceniami koordynatora ZMŚP prof.
Andrzeja Kostrzewskiego każda Stacja Bazowa ZMŚP
winna opracować mapę sozologiczną swojej zlewni badawczej. Mapa taka umożliwi:
– kompleksową, kartometryczną prezentację danych
o stanie środowiska zlewni badawczej,
– powiązanie uwarunkowań fizycznogeograficznych
i społeczno-gospodarczych z aktualnym stanem środowiska przyrodniczego,
– bieżącą aktualizację informacji o stanie środowiska zlewni badawczej.
W Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie w latach
2016–17 zostały przeprowadzone prace nad mapą sozologiczną dla zlewni górnej Parsęty. Jest to jedna ze
zlewni badawczych w sieci Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego,
położona na Pojezierzu Drawskim i reprezentująca
geoekosystem młodoglacjalny Pomorza Zachodniego
(Szpikowski i in. 2016). Głównym celem badań było
rozpoznanie oraz opracowanie przestrzennej diagnozy
stanu środowiska przyrodniczego zlewni górnej Parsęty na podstawie wielowymiarowej analizy stanu zanieczyszczeń, zagrożeń oraz potencjału środowiska przyrodniczego. Cel badań był realizowany poprzez:
– sporządzenie mapy sozologicznej zlewni górnej
Parsęty w możliwie jak największej skali oraz wykorzystanie zawartych w niej informacji do analizy stanu
środowiska przyrodniczego,
– uszczegółowienie zakresu mapy sozologicznej
zlewni górnej Parsęty w porównaniu do obowiązujących
wytycznych dla mapy sozologicznej w skali 1:50 000,
– opracowanie systemu informacji przestrzennej
o zanieczyszczeniach i zagrożeniach środowiska przyrodniczego, jak również o potencjale przyrodniczym
zlewni górnej Parsęty,
– rozpoznanie form i kierunków antropopresji
w zlewni górnej Parsęty,
– utworzenie wyjściowej bazy informacji przestrzennych do rozpoznania trendów zmian w środowisku przyrodniczym zlewni górnej Parsęty w przyszłości.

Uznano, że wymagania stawiane mapie sozologicznej może spełniać jedynie jej wersja numeryczna,
nawiązująca bezpośrednio pod względem merytorycznym i technicznym do Wytycznych technicznych
GIS – 4. Mapa sozologiczna Polski, skala 1:50 000.
Przyjęto założenie, że punktem wyjściowym do opracowania mapy sozologicznej zlewni górnej Parsęty są
odpowiednie arkusze mapy sozologicznej w skali 1:50
000, opracowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w układzie 1992. Dla zlewni górnej Parsęty
o powierzchni 74 km2 są to dwa arkusze wydane w roku
2005, o następujących godłach i numerach:
– N-33-81-D Barwice – wschodnia część zlewni,
– N-33-82-C Szczecinek – zachodnia część zlewni.
Treść opracowanej dla zlewni górnej Parsęty mapy
sozologicznej jest uszeregowana według pięciu poziomów informacyjnych przyjętych dla mapy sozologicznej w skali 1:50 000:
– formy ochrony środowiska przyrodniczego,
– degradacja komponentów środowiska przyrodniczego,
– przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
– rekultywacja środowiska przyrodniczego,
– oznaczenia uzupełniające.
Zgodnie z przyjętym założeniem treść mapy sozologicznej zlewni górnej Parsęty została uszczegółowiona
na wszystkich poziomach informacyjnych. Poszczególne elementy treści mapy zostały zobrazowane za pomocą odpowiednich znaków umownych. Wzorem były
oznaczenia znaków umownych zawarte w Rozdziale
III § 8 Wytycznych technicznych GIS – 4. Mapa Sozologiczna Polski, skala 1:50 000, w formie analogowej
i numerycznej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dla elementów dodanych, których nie przewidują
Wytyczne, opracowano dodatkowe sygnatury.
Na etapie tworzenia bazy danych o środowisku
zlewni górnej Parsęty wykorzystano liczne materiały
źródłowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich
jak największą aktualność. Były to:
– mapy topograficzne w skali 1:10 000,
– mapy tematyczne (geologiczne, hydrologiczne,
hydrogeologiczne, sozologiczne) w skali 1:50 000,
– materiały teledetekcyjne,
– studia uwarunkowań, kierunki i plany przestrzennego zagospodarowania gmin Barwice, Grzmiąca
i Szczecinek,
– opracowania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki komunalnej,
– plany urządzania lasów,
– rejestry i bazy danych oraz wyniki Państwowego
Monitoringu Środowiska,
– baza danych Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie.

Pozyskiwano dane o środowisku przyrodniczym
gromadzone na poziomie krajowym, regionalnym oraz
lokalnym. Niezbędna była ich weryfikacja i uzupełnianie o informacje znajdujące się w bankach danych
urzędów i instytucji: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
Centralnej Bazy Danych Geologicznych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie,
Banku Danych o Lasach oraz Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Dane dotyczące pomników przyrody oraz wszelkich form antropopresji na badanym obszarze pochodzą
z: urzędów wojewódzkich, powiatowych, gminnych
i miejskich, Wydziałów Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw
w Szczecinku oraz Czaplinku, Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska (głównie Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty) oraz z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Gromadzenie informacji według podziału administracyjnego (głównie
gminnego), obowiązujące w statystykach urzędowych,
utrudnia analizy przestrzenne wykonywane dla jednostki przyrodniczej, jaką jest zlewnia rzeczna.
Przeprowadzono liczne rekonesanse terenowe, podczas których uzupełniono brakujące informacje (np.
o nielegalnych składowiskach odpadów czy zasięgu
zalewów bobrowych) oraz wykonano dokumentację
fotograficzną. Prace kameralne polegały na wstępnym
opracowaniu elementów mapy sozologicznej na podstawie wszystkich zebranych informacji. Na tym etapie
dokonano selekcji materiałów i ich aktualizacji. Bazę
danych, analizy przestrzenne i wizualizacje wykonano
w programie Quantum GIS 2.8,1. Opracowanie końcowej mapy sozologicznej poprzedzone było wykonaniem map cząstkowych dla przyjętych pięciu poziomów
informacyjnych.

3. Elementy sozologii zlewni górnej Parsęty
W zamieszczonym poniżej wykazie elementów
mapy sozologicznej zlewni górnej Parsęty tekstem pogrubionym wskazano obiekty umieszczone w wykazie
Wytycznych technicznych GIS – 4, lecz niewystępujące
w granicach badanej zlewni na mapie sozologicznej
w skali 1:50 000. Tekstem pogrubionym i pochylonym
oznaczono obiekty dodane do mapy, których nie przewiduje instrukcja do mapy sozologicznej w skali 1:50 000.
Zlewnia rzeki Parsęty, według propozycji krajowej
sieci ekologicznej, uznawana jest za obszar węzłowy
o znaczeniu krajowym łączący biocentra i strefy buforowe pomiędzy Drawskim Parkiem Krajobrazowym
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a pasem nadmorskim (Liro 1995). Parsęta wraz z dopływami stanowi korytarz ekologiczny pomiędzy obszarem
Południowego Bałtyku a Pojezierzem Drawskim, co
było podstawą zaliczenia jej do obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007. Bogactwo
przyrody tego obszaru uzasadnia wprowadzanie na obszarze zlewni górnej Parsęty jak najwięcej sposobów
i form ochrony środowiska. Na mapie sozologicznej
zlewni górnej Parsęty wydzielono następujące formy
ochrony środowiska przyrodniczego:
– grunty orne ochronne,
– grunty orne pozostałe,
– użytki zielone,
– lasy ochronne,
– lasy iglaste gospodarcze,
– lasy mieszane gospodarcze,
– lasy liściaste gospodarcze,
– złoża surowców mineralnych,
– złoża surowców organicznych,
– projektowane rezerwaty przyrody,
– pomniki przyrody ożywionej,
– pomniki przyrody nieożywionej,
– proponowane pomniki przyrody ożywionej,
– proponowane pomniki przyrody nieożywionej,
– obszary chronionego krajobrazu,
– siedliska Natura 2000,
– zalewy bobrowe,
– ujęcia wód,
– nieczynne ujęcia wód.
W grupie rodzajów degradacja środowiska przyrodniczego wyróżniono:
– grunty orne podatne na denudację naturogeniczną
i uprawową,
– grunty narażone na zalewy,
– grunty antropogeniczne obszarów zabudowanych,
– wyrobiska i zwałowiska,
– deformacje poeksploatacyjne,
– cmentarze,
– nielegalne składowiska odpadów,
– lasy uszkodzone przez owady,
– lasy uszkodzone przez warunki klimatyczne,
– lasy uszkodzone przez grzyby,
– lasy uszkodzone przez zwierzęta,
– zręby,
– zrzuty ścieków komunalnych,
– jakość wód powierzchniowych w punktach pomiarowych,
– zastawki,
– jazy,
– elektrownie wodne,
– stawy hodowlane,
– utratę więzi hydraulicznej cieków,
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– przekształcenie koryt cieków,
– grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń,
– emitory wibracji i hałasu,
– drogi wojewódzkie,
– drogi powiatowe,
– drogi gminne i inne,
– koleje,
– linie energetyczne,
– gazociągi,
– maszty telekomunikacyjne.
Do sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska w zlewni górnej Parsęty zaliczono:
– oczyszczalnie ścieków,
– miejscowości z kanalizacją sanitarną,
– stanowiska monitoringu środowiska.
Jako oznaczenia uzupełniające na mapie sozologicznej zlewni górnej Parsęty wykazano:
– wododział zlewni górnej Parsęty,
– Parsętę,
– pozostałe cieki,
– zbiorniki wodne.
Do mapy sozologicznej zlewni górnej Parsęty został,
zgodnie z Wytycznymi technicznymi GIS – 4, przygotowany komentarz obejmujący następujące działy:
• ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego,
w tym:
– położenie fizycznogeograficzne,
– budowa geologiczna,
– ukształtowanie powierzchni terenu i geomorfologia,
– wody powierzchniowe,
– wody podziemne,
– gleby,
– szata roślinna,
– klimat,
• formy ochrony środowiska przyrodniczego,
• degradacja komponentów środowiska przyrodniczego,
w tym:
– degradacja powierzchni terenu,
– degradacja gleb,
– degradacja lasów,
– degradacja wód powierzchniowych,
– degradacja wód podziemnych,
– degradacja powietrza atmosferycznego,
– rodzaje innych przedsięwzięć oddziaływujących na
środowisko,
• przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
• rekultywacja środowiska przyrodniczego,
• ogólna ocen stanu środowiska przyrodniczego i stopnia
jego degradacji,
• wskazania dotyczące kształtowania i ochrony środowiska.

W nawiązaniu do tematyki tego artykułu zostaną
przedstawione informacje nt. oceny stanu środowiska
zlewni górnej Parsęty i jego degradacji oraz wskazania
w zakresie ochrony środowiska. Należy zaznaczyć, że są
to jedne z najważniejszych zadań stawianych przed Stacjami Bazowymi ZMŚP.
Monitoring prowadzony w zlewni górnej Parsęty
według zasad programowych ZMŚP od roku 1994, jak
i odwołania do wcześniejszych serii pomiarowych wskazują, że na obszarze badań stopień antropogenicznego
przekształcenia środowiska przyrodniczego jest stosunkowo niewielki. Główną przyczyną takiego stanu jest niska presja demograficzna. Na całym badanym obszarze
mieszka około 1900 osób. Gęstość zaludnienia wynosi
zaledwie 26 osób/km2 (Szpikowski i in. 2017). W zlewni
górnej Parsęty nie ma ośrodków miejskich, a największą
wioską jest Parsęcko z liczbą 1050 mieszkańców. Pozostałe wioski o zabudowie skoncentrowanej to: Radomyśl, Przeradz, Nowy Chwalim i Chwalimki. Ponadto
występuje zabudowa rozproszona w wioskach: Kolonia
Radomyśl, Kolonia Dalęcino, Kolonia Parsęcko, Kolonia Przeradz, Ostropole, Skalno i Pustkowie. Łącznie
obszar zabudowany w zlewni górnej Parsęty zajmuje
1,2 km2 (1,6% jej powierzchni) i znacząco wzrósł od roku
2010. Ze względu na bliskie położenie do Szczecinka
i Barwic oraz obserwowane trendy wzrostu atrakcyjności
obszarów wiejskich do zlewni górnej Parsęty od kilku lat
intensywnie przenika zabudowa jednorodzinna. W ślad
za tym postępuje cały zespół zmian wpływających niekorzystnie na stan środowiska: rozbudowa sieci drogowej
i utwardzonych powierzchni nieprzepuszczalnych,
wzrost poboru wódy i ilości odprowadzanych ścieków.
Zwłaszcza ten ostatni problem niekorzystnie wpływa na
jakość wód podziemnych i powierzchniowych wobec
małego stopnia skanalizowania miejscowości – taką infrastrukturę posiada jedynie Parsęcko, Radomyśl, Przeradz i Chwalimki. W pozostałych miejscowościach występują przydomowe zbiorniki na ścieki, a przydomowe
oczyszczalnie są jeszcze bardzo nieliczne. Szamba często są nieszczelne, powodując lokalnie zanieczyszczenia
wód podziemnych i obserwowane migracje tych zanieczyszczeń, co potwierdza skład chemiczny wody w pobliżu Nowego Chwalimia oraz w zlewni Chwalimskiego
Potoku (Szpikowska 2011).
Poważnym zagrożeniem dla środowiska zlewni górnej Parsęty są dwa zakłady przemysłu wydobywczego
położone w jej zasięgu. Na torfowisku wysokim Chwalimskie Bagno zlokalizowany jest zakład wydobywczo-przetwórczy torfu, prowadzący działalność od lat
przedwojennych. Metoda eksploatacji polega na mechanicznym frezowaniu torfu aż do jego spągu i wymaga
odwodnienia złoża. W konsekwencji dochodzi do obni-

żenia poziomu wód podziemnych, przyspieszenie obiegu
wody, trwałego i postępującego zmniejszania retencyjności zlewni Żegnicy, dopływu górnej Parsęty. Obecnie
obszar kopalni torfu zajmuje 1,2 km2 powierzchni. Drugi
zakład, działający od 24 lat, zajmuje się wydobywaniem
kruszyw drogowych i budowlanych i położony jest na
polach sandrowych koło Parsęcka. Wydobywanie kruszywa, poprzedzane usuwaniem nadkładu i magazynowaniem go w formie wydłużonych zwałowisk, prowadzi
do powstawania głębokich wyrobisk, jak i hałd materiału odpadowego. Obecnie kopalna zajmuje 1,3 km2 powierzchni, a jej dawny obszar, obecnie zrekultywowany
to 0,4 km2.
Wzrasta atrakcyjność turystyczna obszaru badań.
Przez zlewnię górnej Parsęty prowadzi szlak rowerowy
Dolina Parsęty. Innym obiektem intensywnie wykorzystywanym w okresie letnim jest Jezioro Czarne – obiekt,
w którym prowadzony jest monitoring wód jeziornych
w programie ZMŚP. Zwiększająca się liczba amatorów
turystyki kajakowej, rowerowej, wędkarzy czy grzybiarzy może być zagrożeniem dla środowiska zlewni,
zwłaszcza wobec ubóstwa infrastruktury turystycznej
i paraturystycznej.
W zlewni górnej Parsęty podejmowane są działania
niesprzyjające retencjonowaniu wód powierzchniowych.
Działa mało obiektów hydrotechnicznych typu jazy, zastawki, a dużo oczek śródpolnych i śródleśnych ulega
wypłycaniu i zarastaniu (Szpikowski, Szpikowska 2015).
Znaczna część koryt rzecznych jest w wyniku prac melioracyjnych technicznie przekształcona. Pomimo nadmiernego odwodnienia zlewni nadal systematycznie jest
pogłębiane i prostowane koryto Parsęty i jej dopływów,
co obniża wskaźnik naturalności koryta określany w ocenie hydromorfologicznej rzeki (Szpikowski, Domańska
2014). Korzystnie na spowolnienie obiegu wody i wzrost
retencji zlewni wpływają oddziaływania bobrów. Zalewy
bobrowe pojawiły się od kilkunastu lat w dolnym biegu
Kłudy – prawym dopływie Parsęty i od kilku lat na Parsęcie i jej dopływie Skalneńskim Potoku (Szpikowska,
Szpikowski 2012).
Analiza mapy sozologicznej zlewni górnej Parsęty
uzasadnia podjęcie następujących działań zapobiegającym niekorzystnym przekształceniom środowiska:
– prowadzenie monitoringu środowiska przyrodniczego w ramach ZMŚP, który pozwala na gromadzenie
wiarygodnych i długookresowych serii danych o stanie
i zachodzących przemianach środowiska przyrodniczego
zlewni górnej Parsęty,
– objęcie prawną ochroną kolejnych obiektów przyrodniczych: rezerwatów przyrody Dalęcińska Morena
Kemowa i Jezioro Czarne (odpowiednia dokumentacja
dla tych rezerwatów została przygotowana już w latach
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Ryc. 1. Mapa sozologiczna zlewni górnej Parsęty

I – Forms of environmental protection: 1 – protective arable land, 2 – other arable land, 3 – grassland, 4 – protective forests, 5 – economic coniferous forests, 6 – mixed
economic forests, 7 – economic deciduous forests, 8 – deposits: K – mineral, T – organic, 9 – designed nature reserves, 10 – nature monuments of life, 11 – monuments of
nature inanimate, 12 – proposed nature monuments of life, 13 – proposed monuments of inanimate nature, 14 – aeas of protected landscape, 15 – Natura 2000 habitats, 16
– beaver ponds, 17 – water intake 18 – inactive water intake, II – Environmental degradation: 19 – arable lend susceptible to naturogenic denudation and tillage erosion,
20 – land exposed to floods, 21 – anthropogenic land of built-up areas, 22 – excavation and dump, 23 – post-exploitation deformations, 24 – cemeteries, 25 – illegal landfills,
26 – forests damaged by insects, 27 – forests damaged by climate, 28 – forests damaged by fungi, 29 – forests damaged by animals, 30 – fellings, 31 – discharges of municipial waste water, 32 – water quality testing sites, 33 – dams, 34 – weirs, 35 – hydropower plants, 36 – breeding ponds, 37 – loos of hydrological links of watercourses, 38
– transformed water channels, 39 – soils susceptible to filtration of pollutants, 40 – vibration and noise emitters, 41 – provincial roads, 42 – district roads, 43 – municipial
roads and others, 44 – railways, 45 – power lines, 46 – gas pipelines, 47 – telecommunication masts, III – Counteracting environmental degradation: 48 – sewage treatment
plants, 49 – village with sewage system, 50 – environmental monitoring stations, IV – Environmental reclamation: 51 – agricultural reclamation, 52 – forest reclamation,
53 – water reclamation, V – Supplementary marks: 54 – watershed of the upper Parsęta catchment, 55 – Parsęta River, 56 – other rivers, 57 – water reservoirs.

Fig. 1. Sozological map of the upper Parsęta catchment

I – Formy ochrony środowiska: 1 – grunty orne ochronne, 2 – grunty orne pozostałe, 3 – użytki zielone, 4 – lasy ochronne, 5 – lasy iglaste gospodarcze, 6 – lasy mieszane
gospodarcze, 7 – lasy liściaste gospodarcze, 8 – złoża surowców: K – mineralnych, T – organicznych, 9 – projektowane rezerwaty przyrody, 10 – pomniki przyrody ożywionej, 11 – pomniki przyrody nieożywionej, 12 – proponowane pomniki przyrody ożywionej, 13 – proponowane pomniki przyrody nieożywionej, 14 – obszary chronionego
krajobrazu, 15 – siedliska Natura 2000, 16 – zalewy bobrowe, 17 – ujęcia wód, 18 – nieczynne ujęcia wód, II – Degradacja środowiska: 19 – grunty orne podatne na denudację naturogeniczną i uprawową, 20 – grunty narażone na zalewy, 21 – grunty antropogeniczne obszarów zabudowanych, 22 – wyrobiska i zwałowiska, 23 – deformacje
poeksploatacyjne, 24 – cmentarze, 25 – nielegalne składowiska odpadów, 26 – lasy uszkodzone przez owady, 27 – lasy uszkodzone przez warunki klimatyczne, 28 – lasy
uszkodzone przez grzyby, 29 – lasy uszkodzone przez zwierzęta, 30 – zręby, 31 – zrzuty ścieków komunalnych, 32 – punkty badania jakości wód, 33 – zastawki, 34 – jazy,
35 – elektrownie wodne, 36 – stawy hodowlane, 37 – utrata więzi hydraulicznej cieków, 38 – przekształcone koryta cieków, 39 – grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń,
40 – emitory wibracji i hałasu, 41 – drogi wojewódzkie, 42 – drogi powiatowe, 43 – drogi gminne i inne, 44 – koleje, 45 – linie energetyczne, 46 – gazociągi, 47 – maszty
telekomunikacyjne, III – Przeciwdziałanie degradacji środowiska: 48 – oczyszczalnie ścieków, 49 – miejscowości z kanalizacją, 50 – stanowiska monitoringu środowiska,
IV – Rekultywacja środowiska: 51 – rekultywacje rolne, 52 – rekultywacje leśne, 53 – rekultywacje wodne, V – Oznaczenia uzupełniające: 54 – wododział zlewni górnej
Parsęty, 55 – Parsęta, 56 – pozostałe cieki, 57 – zbiorniki wodne.

90. XX w.), drzew pomnikowych i głazów narzutowych,
– skanalizowanie wszystkich miejscowości w zlewni,
a w przypadku zabudowy rozproszonej wprowadzenie
przydomowych oczyszczalni ścieków,
– ograniczenie melioracji i ingerencji w koryta cieków wyłącznie do przypadków niezbędnych z ważnych
powodów gospodarczych lub związanych z bezpieczeństwem hydrologicznym,
– przywrócenie i budowę układów hydrologicznych
spowalniających odpływ wody ze zlewni, w tym również
systemów wzorowanych na dawnych układach nawadniających w dolinach rzecznych (Szpikowski i in. 2015),
– zachowywanie lub odtwarzanie stref buforowych
wokół źródlisk, cieków i zbiorników wodnych, gdzie
zachodzą typowe dla stref nadrzecznych procesy naturalnej redukcji związków pokarmowych dostarczanych
z nawożenia i gospodarki ściekowej (np. wg Szpikowskiej (2011) w zlewni Chwalimskiego Potoku w strefie
nadrzecznej zachodzi redukcja 99% azotu docierającego
z wodami systemu stokowego),
– monitorowanie procesów erozyjnych na obszarach
rolniczych i wskazywanie sposobów ich ograniczania,
– propagowanie alternatywnych dla konwencjonalnych źródeł energii,
– likwidację nielegalnych składowisk odpadów
i wprowadzenie skutecznych metod zapobiegania ich powstawaniu,
– propagowanie na różnych szczeblach władz i społeczeństwa postaw i działań proekologicznych (przykładem
takiej akcji może być „Wielkie sprzątanie brzegów Parsęty” zorganizowane po raz dwunasty w maju 2017 roku
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty).

4. Podsumowanie – znaczenie mapy
sozologicznej dla ZMŚP
Wykorzystanie systemu informacji geograficznej
stanowi niezbędne narzędzie gospodarowania zasobami
przyrody, w szczególności na szczeblu lokalnym. Ocenia się, iż 75–90% informacji wykorzystywanych w zarządzaniu gminą wiąże się z lokalizacją w przestrzeni
(Bobola, Sztompke 2008). Zmiany zachodzące w środowisku mają dynamiczny charakter, zatem zebranie dużej informacji i jej aktualizacja bez systemu informacji
przestrzennej jest praktycznie niemożliwa.
Opracowanie wielkoskalowych map sozologicznych
zlewni badawczych Stacji Bazowych ZMŚP jest bardzo potrzebne i, wobec zgromadzenia dużej informacji
o stanie i funkcjonowaniu tych zlewni, jak najbardziej
uzasadnione. Dla zlewni o mniejszych powierzchniach
konieczne byłoby również opracowanie sozologii ich
stref ochronnych. W każdym przypadku uzasadnione jest

26

uwzględnienie również obiektów o szczególnym wpływie
na stan środowiska przyrodniczego leżących poza granicami zlewni badawczej czy jej otuliny. Zakres tematyczny
map sozologicznych zlewni badawczych w Stacjach Bazowych ZMŚP jest otwarty i winien zawsze wynikać z lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych.
Niewątpliwie wielkoskalowe mapy sozologiczne będą
narzędziem bardzo pomocnym przy ocenie stanu funkcjonowania zlewni badawczej, co jest obligatoryjnym
wymogiem stawianym przed Stacjami Bazowymi ZMŚP.
Wobec swojej szczegółowości i aktualności prezentowanych informacji będą miały duże znaczenie aplikacyjne
przy podejmowaniu działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.
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USE OF SOZOLOGICAL MAPS
ON THE INTEGRATED MONITORING
OF THE NATURAL ENVIRONMENT
ON THE EXAMPLE
OF THE UPPER PARSĘTA CATCHMENT
Summary
The subject of the study of sozology as a science on
the protection of nature and the natural environment
of the human being coincides with the methodological
basis of the Integrated Monitoring of the Natural
Environment. The 1:50 000 sozological map of Poland
is a rich source of information on the state and threats of
the natural environment. In the framework of the work
of the IMNE in the Storkowo Base Station in the years
2016–2017, a large-scale, numerical map of the upper
Parsęta catchment was developed. Its content has been
expanded and updated compared to the existing 1:50 000
sozological maps. The developed spatial database of the
upper Parsęta catchment area can be further developed
and updated. This will facilitate the identification of
trends in environmental and economic changes in the
upper Parsęta catchment. Sozological map is a tool
useful for assessing the condition and functioning of
the research river basin, which is the main task of the
Integrated Monitoring of the Natural Environment.
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