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Streszczenie. Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000, opracowywane w latach 60. 
w formie analogowej, są cennym źródłem danych o warunkach glebowych. Na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartogra
ficznych opracowań tematycznych i specjalnych [Dz.U. nr 222, poz. 1328], mają być 
tematycznymi opracowaniami cyfrowymi, uwzględnianymi w infrastrukturze informacji 
przestrzennej. Celem artykułu było przedstawienie merytorycznych problemów cyfry- 
zacji map glebowo-rolniczych wynikających m.in. ze zmian użytkowania czy melioracji. 
Badania przeprowadzono na kilku obszarach w Polsce, sprawdzając aktualność treści 
map glebowo-rolniczych i porównując ją z konturami klasyfikacyjnymi zawartymi 
w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Uzyskane wyniki wskazują na kilka 
istotnych problemów. Problemem jest przede wszystkim aktualność użytkowania oraz 
brak aktualizacji map glebowo-rolniczych na gruntach objętych melioracją czy rekulty
wacją. Kolejną sprawą jest jakość i czytelność map, a czasami ich brak. Dlatego istnieje 
konieczność uwzględniania konturów klasyfikacyjnych zawartych w bazie danych ewi
dencji gruntów i budynków w procesie cyfryzacji map glebowo-rolniczych.

Słowa kluczowe: mapy glebowo-rolnicze, infrastruktura informacji przestrzennej 

WSTĘP

Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 opracowano dla obszaru całej Polski, głównie 
w latach 1966-1972 [Hopfer i Urban 1975]. Przygotowano je na podstawie zarządzenia 
nr 115 Ministra Rolnictwa z dnia 28 lipca 1964 r. w sprawie organizacji prac gleboznaw
czo- i rolniczo-kartograficznych [Dz.Urz. Min. Rol. nr 19, poz. 121] oraz instrukcji w spra
wie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1: 5000 i 1:25 000 oraz map glebowo- 
-przyrodniczych w skali 1:25 000 [Strzemski i in. 1964]. Dotacje na „opracowanie map 
glebowo-rolniczych, aktualizację lub odnowienie map glebowo-rolniczych, na podstawie
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art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów”, były przewi
dywane w poszczególnych latach w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw rol
nictwa. Ostatnie dotacje zaplanowano na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmioto
wych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegóło
wych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji [Dz.U z 2000 r., nr 35, poz. 401].

Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 są bardzo cennymi i szczególnymi źródłami 
danych dotyczących warunków glebowych. Korzystanie z nich było i jest nadal nie
odzowne w prowadzeniu takich prac jak: urządzanie gospodarstw wielkoobszarowych, 
opracowywanie programów i planów gospodarczego rozwoju wsi, dobór gatunków i od
mian roślin do lokalnych warunków klimatycznych, optymalizacja nawożenia, ocena po
trzeb i projektowanie melioracji, scalanie i wymiana gruntów, ochrona gleb, rekultywacje 
[Witek 1973, Siuta 1982]. Mapy te opracowano na bazie istniejących map klasyfikacyj
nych oraz na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych poprzedzonych interpreta
cją zdjęć lotniczych [Witek i Ochalska 1968]. Obecnie na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań te
matycznych i specjalnych [Dz.U. z 2011 r., nr 222, poz. 1328] mają być one tematyczny
mi opracowaniami cyfrowymi uwzględnianymi w infrastrukturze informacji przestrzennej. 
Wiąże się z tym jednak wiele problemów. Z jednej strony są coraz większe możliwości 
technologiczne, zarówno cyfryzacji map analogowych, jak również ich aktualizacji [Do- 
bers 2008, Białousz i in. 2010, Hively i in. 2011], z drugiej -  oczywista potrzeba uzyska
nia szybko i tanio jak najlepszego pod względem merytorycznym produktu końcowego, 
czyli tematycznych map cyfrowych. Analogowe mapy glebowo-rolnicze, jak wynika z ba
dań prowadzonych w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrod
niczym [Skłodowski i Bielska 2009a], generalnie nie były aktualizowane, z wyjątkiem ob
szarów, na których przeprowadzano scalenia. Aktualizowano jedynie mapy klasyfi
kacyjne, a w ostatnich kilkunastu latach tę aktualizację wprowadzano jedynie do bazy 
danych ewidencji gruntów i budynków [Skłodowski i Bielska 2009]. Z tych względów 
można zakładać, że treść map glebowo-rolniczych w skali 1: 5000 jest nieaktualna przede 
wszystkim pod względem użytkowania oraz zmian wynikających z przeprowadzonych 
melioracji i rekultywacji.

W latach 1976-1993 wykonano w Polsce melioracje na powierzchni 1890 tys. ha 
gruntów [Siuta i Żukowski 2009]. Wprawdzie realizację melioracji wodnych po roku 1990 
praktycznie zahamowano, to jednak w latach 2000-2004 zabiegi takie przeprowadzono na 
powierzchni około 4 tys. ha [Lipiński 2006]. Można więc przyjąć, że po 1976 r. zmelioro
wano około 2000 tys. ha. W tym samym czasie powierzchnia użytków rolnych zmniej
szyła się o około 2600 tys. ha. Zmiany te wynikają głównie ze zwiększenia lesistości 
i wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. W przypadku gruntów zrekultywowa
nych, mamy do czynienia z o wiele mniejszą powierzchnią, około 30 tys. ha. Biorąc to 
pod uwagę, można spodziewać się, że aktualnie, dla około 18% powierzchni użytków rol
nych brakuje aktualnych map glebowo-rolniczych.
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MATERIAŁY I METODY BADAŃ

Badania przeprowadzono na obszarze czterech gmin i dodatkowo trzech obrębów 
ewidencyjnych, o łącznej powierzchni 52 452 ha (tab. 1). Wykorzystano:
-  mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000,
-  kontury klasyfikacyjne z bazy danych ewidencyjnych,
-  mapy klasyfikacyjne w skali 1:5000,
-  dane dotyczące melioracji rolnych,
-  ortofotomapę.

Tabela 1. Obszar badań 
Table 1. Area of research

Województwo
Voivodeship

Gmina
Commune

Obręb
District

Powierzchnia [ha] 
Area [ha]

Mazowieckie Cegłów - 9 778,33

Mazowieckie Zaręby Kościelne - 8 337,51

Mazowieckie Małkinia - 12 424,08

Mazowieckie Nasielsk - 18 081,09

Mazowieckie Dębe Wielkie Dębe Wielkie 737,93

Mazowieckie Brudzeń Duży Siecień Rumunki 307,51

Ciechanowskie Dzierzgowo Jabłonów 1 927,47

Zielonogórskie Żagań Szumsk 858,02

Suma powierzchni -  Total area 52 451,94

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Authors’ own study

Dla poszczególnych obszarów założono bazę danych o glebach zawierającą warstwę 
konturów klasyfikacyjnych z bazy danych ewidencyjnych oraz warstwę kompleksów 
przydatności rolniczej -  na podstawie map glebowo-rolniczych w skali 1:5000.

Warstwy tematyczne zawierają następujące dane opisowe:
-  kontury klasyfikacyjne: rodzaj użytku, klasę bonitacyjną,
-  kompleksy przydatności rolniczej: kompleks przydatności rolniczej, typ gleby, skład 

granulometryczny profilu.
Zbudowana w ten sposób baza danych pozwoliła na przeprowadzenie prostych ana

liz przestrzennych polegających na porównaniu obydwu warstw tematycznych zarówno 
pod względem geometrii, jak i treści poszczególnych konturów klasyfikacyjnych i glebo- 
wo-rolniczych. Dla wybranych obszarów dokonano analizy map glebowo-rolniczych przed 
melioracją i map klasyfikacyjnych zaktualizowanych po melioracji. Na podstawie map kla
syfikacyjnych wykonanych po melioracji określono kompleksy przydatności rolniczej
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gruntów zmeliorowanych i porównano je z mapami glebowo-rolniczymi wykonanymi przed 
melioracją tego obszaru (rys. 1). Dodatkowo dla dwóch gmin (Zaręby Kościelne i Cegłów) 
wykonano analizy użytkowania na podstawie ortofotomapy i inwentaryzacji terenowej.

Rys. 1. Mapy glebowo-rolnicze: a -  po melioracji, b -  przed melioracją 
Fig. 1. Soil-agricultural maps after and before melioration works 
Źródło: Opracowanie własne 
Source: Authors’ own study

WYNIKI I DYSKUSJA

W instrukcji w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25 000 
oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25 000 czytamy, że „mapy glebowo-rolnicze 
mają na celu dopomożenie rolnikowi w rozpoznawaniu zróżnicowanej jakości przestrzeni 
produkcyjnej i w jej kształtowaniu (...), ukazują głównie możliwości produkcyjne i per
spektywy rozwojowe różnych form gruntów użytkowanych rolniczo”. Z przeprowadzo
nej analizy literatury wynika, że mapy glebowo-rolnicze miały i mają szerokie zastosowa
nie w wielu dziedzinach. Ich wykorzystanie jest niezwykle ważne m.in. w:
-  scaleniu i wymianie gruntów zarówno przy opracowywaniu założeń do projektu scale

nia (projektu ogólnego), jak i szacunku porównawczym gruntów [Hopfer i Urban 1975, 
Sobolewska-Mikulska i Pułecka 2007, Bielska i Kupidura 2010];
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-  wycenie nieruchomości rolnych [Kornaszewski 2001, Cymerman 2011];
-  ochronie gleb [Siuta 1982, Kuźnicki i in. 1979, Skłodowski i in. 2004];
-  ocenie potrzeb melioracji wodnych [Strzemski i in. 1973];
-  kształtowaniu przestrzeni na obszarach wiejskich, zgodnie ze zrównoważonym rozwo

jem [Skłodowski i in. 2005, Skłodowski i Bielska 2009a, Bielska i Kupidura 2010];
-  kształtowaniu granicy rolno-leśnej [Ustawa o lasach Dz.U. z 1991 r., nr 101, poz. 444 

z późn. zm., Wytyczne... 2001];
-  opracowaniach ekofizjograficznych [Dubel 2000, Koreleski 2009].

W Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej [Dz.U. 
z 2010 r., nr 76, poz. 489], w której dokonano transpozycji dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę in
formacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), założono, że infrastruktura 
informacji przestrzennej obejmuje zbiory danych przestrzennych odnoszące się do tery
torium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane. W trzeciej grupie tematycznej za
łącznika do ustawy znajduje się gleba, charakteryzowana na podstawie określenia: głę
bokości, tekstury, struktury, materiału organicznego, kamienistości, erozji, a w niektórych 
przypadkach, przeciętnego nachylenia oraz przewidywanej zdolności zatrzymywania 
wody. Artykuł 9a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
[Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287] oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 
2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych 
[Dz.U. z 2011 r., nr 222, poz. 1328], określają, że Główny Geodeta Kraju opracowuje 
i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne w postaci cyfrowej. Wśród wymie
nionych w tym dokumencie są mapy glebowo-rolnicze „przedstawiające w szczególności 
informacje dotyczące przydatności glebowo-rolniczej terenu charakteryzowane na pod
stawie głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, 
kamienistości, erozji gleb i podglebia i zdolności zatrzymywania wody” [Dz.U. z 2011 r., 
nr 222, poz. 1328].

Problemy związane z cyfryzacją map glebowo-rolniczych wynikają z następujących 
powodów:

1. Przez wiele lat mapy glebowo-rolnicze nie były aktualizowane, ich treść się zmie
niała m.in. poprzez przeprowadzane melioracje wodne, zmianę użytkowania oraz rekulty
wacje. Zmiany te dotyczą około 18% powierzchni użytków rolnych w Polsce. Na bada
nym obszarze nieaktualne mapy pokrywały 6200 ha, co stanowi 12% łącznej powierzchni 
badanego obszaru. W przypadku zmian użytkowania gleb problem aktualizacji można 
stosunkowo łatwo rozwiązać, wykorzystując warstwę „użytki” z bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków. Z kolei zmiany wynikające z przeprowadzonych melioracji wymagają 
aktualizacji w terenie lub pośrednio wykorzystania zaktualizowanych po melioracji map kla
syfikacyjnych, ortofotomap, numerycznego modelu terenu i niezbędnej wiedzy eksperckiej.

2. Treść konturów klasyfikacyjnych nie odpowiadała treści map glebowo-rolniczych 
na powierzchni 240 ha (0,5% łącznej powierzchni badanego obszaru). Pojawiały się na
stępujące niezgodności np.: kontur klasyfikacyjny opisany jest RIIIa, a na mapie glebo
wo-rolniczej jest kompleks 5, w którym występują tylko gleby zaliczane do klasy IVa 
i IVb. Są to błędy, które należy wyeliminować poprzez kontrolę w terenie, a w niektórych 
wypadkach wystarczy analiza istniejących opracowań.
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3. Kontury klasyfikacyjne, na podstawie Instrukcji Technicznej O1 [Instrukcja O1. 
1998], należą do III grupy szczegółów terenowych o niewyraźnych obrysach lub małego 
znaczenia gospodarczego i są mierzone z dokładnością 0,5 m. Na podstawie Instrukcji 
G-5 Ewidencja gruntów i budynków [Instrukcja G5. 2003] pola powierzchni użytków grun
towych i klas gleboznawczych w granicach działki ewidencyjnej, tzw. klasoużytki, oblicza 
się na podstawie numerycznych opisów granic działki, konturów użytków oraz klas glebo
znawczych i wyrównuje się na zasadach proporcjonalności do pola powierzchni działki 
ewidencyjnej, której powierzchnię określa się z dokładnością 0,0001 ha. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że na podstawie Instrukcji w sprawie prowadzenia klasyfikacji gleboznaw
czej gruntów [Instrukcja. 1956] ustalenie granic konturów dokonywane było z dokładno
ścią do 10 metrów. Kontury na mapie glebowo-rolniczej oparte są na konturach mapy kla
syfikacyjnej. W związku z tym nawet, gdyby były nanoszone z dokładnością graficzną 
1 mm, to jest to 5 m w skali 1:5000. Należy jednak przyjmować, że może to być dokładność 
parokrotnie mniejsza [Kuźnicki i in. 1979]. Ma to istotne znaczenie w przypadku próby 
precyzyjnego ustalenia występowania kompleksu przydatności rolniczej.

Dodatkowo warto rozwiązać zagadnienia związane z faktem, że gleba ma charakter 
ciągły i zmienia się w sposób płynny. Zarówno klasy bonitacyjne, charakteryzujące ja
kość gleb, jak i kompleksy przydatności rolniczej nie mają ostrych granic. Przejście jed
nego konturu w drugi jest ciągłe, a rzeczywista granica między nimi jest rozmyta. Od lat 
funkcjonują modele pozwalające na zobrazowanie pokrywy glebowej w sposób ciągły 
z rozmytymi granicami [McBreatney i Odeh, 1997, Bhargavi i Jyothi, 2010].

Główne problemy związane z cyfryzacją map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 są 
niezwykle istotne. Dlatego konieczne jest ich rozwiązanie, gdyż pozwoli to na utworzenie 
jednolitej dla całego kraju warstwy tematycznej będącej podstawą dla innych systemów 
i opracowań [Panagos i in. 2011].
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PROBLEMS OF DIGITIZATION OF ANALOG SOIL-AGRICULTURAL MAPS 
ON A SCALE OF 1: 5,000

Abstract. Soil-agricultural maps on a scale of 1: 5,000, drafted in analogue technology 
in the 1960s, constitute a highly-regarded source of data on soil conditions. Pursuant to 
the Council of Ministers’ ordinance of October 3, 2011 on the types of thematic and spe
cial cartographic studies (Official Journal No. 2011.222.1328), the soil-agricultural maps 
are meant to constitute thematic digital studies that will be a part of the spatial informa
tion infrastructure. This work presents the substantive problems faced by the digitiza
tion of the soil-agricultural maps, which follow from, inter alia, changes in the manner 
of use or melioration works. The research was carried out in certain areas of Poland, 
where the currency of the soil-agricultural maps was tested. In addition, the content was 
compared to valuation class borders recorded in the database of the register of lands and 
buildings. The results of the research indicate certain important issues. First of all, the 
currency of the manner of use, as well as the lack of necessary updates to the soil-agri
cultural maps of areas subject to melioration or reclamation works. The second problem 
is the quality and clarity of the maps, which are sometimes very poor. Therefore, it is 
necessary to take into account the valuation class borders, recorded in the database 
of the register of lands and buildings, for the purposes of digitization of the soil-agricul
tural maps.

Key words: soil-agricultural maps, spatial information infrastructure
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